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1 เริ่มตนใชงาน
คูมือผูใชฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชอุปกรณและการแกไขปญหา
ตางๆ

• คนหาแหลงขอมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ
• รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ

คนหาแหลงขอมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ 
คุณสามารถคนหาขอมูลผลิตภัณฑและแหลงที่มาของปญหาเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งไม
ไดรวมอยูในคูมือผูใชฉบับน้ีไดจากแหลงขอมูลตอไปน้ี:

แหลงขอมูล คําอธิบาย ตําแหนงทีต่ั้ง

โปสเตอรการต้ังคา แสดงขอมูลการติดต้ังพรอมภาพ
ประกอบ

เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ

ไฟล Readme และบันทึกหมายเหตุ แสดงขอมูลลาสุดและคําแนะนําใน
การแกไขปญหา

รวมอยูในแผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

กลองเคร่ืองมือ (Microsoft®

Windows®)
ใหการเขาใชบริการดูแลรักษา

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
กลองเคร่ืองมือ (Windows)

โดยปกติแลว กลองเคร่ืองมือจะไดรับ
การติดต้ังพรอมกับซอฟตแวร
อุปกรณตามตัวเลือกการติดต้ังท่ี
สามารถใชงานได

ยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS) ประกอบดวยเคร่ืองมือสําหรับ
กําหนดคาการต้ังคาเคร่ืองพิมพ,
ปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ, ทํา
ความสะอาดตลับหมึกพิมพ, พิมพ
หนาการกําหนดคา สั่งซ้ืออุปกรณใช
สิ้นเปลืองแบบออน ไลน และหา
ขอมูลสนับสนุนจากเว็บไซต

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
ยูทิลิต้ีเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS)

โดยปกติแลว ยูทิลิต้ีของเคร่ืองพิมพ
HP จะไดรับการติดต้ังพรอมกับ
ซอฟตแวรอุปกรณ

แผงควบคุมอุปกรณ แสดงขอมูลสถานะ ขอผิดพลาด และ
คําเตือนเก่ียวกับการทํางาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ปุมบนแผงควบคุมของเคร่ืองและไฟ

บันทึกและรายงาน แสดงขอมูลเก่ียวกับเหตุการณที่เกิด
ข้ึน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ตรวจดูอุปกรณ

หนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เอง

• ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณ:
◦ ช่ือผลิตภัณฑ

◦ หมายเลขรุน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ศึกษาขอมูลในรายงานการทดสอบ
ดวยตนเอง

เร่ิมตนใชงาน 11



แหลงขอมูล คําอธิบาย ตําแหนงทีต่ั้ง

◦ หมายเลขเคร่ือง

◦ หมายเลขเวอรชันของ
เฟรมแวร

• จํานวนหนาท่ีพิมพจากถาด
และอุปกรณเสริม

• ระดับหมึก

• สถานะของตลับหมึกพิมพ

เว็บไซตของ HP แสดงขอมูลเก่ียวกับซอฟตแวรเคร่ือง
พิมพลาสุด และขอมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและการสนับสนุน

www.hp.com/support
www.hp.com

การใหบริการชวยเหลือทางโทรศัพท แสดงรายการขอมูลในการติดตอกับ
HP หากอยูในระยะเวลาการ
รับประกัน คุณจะสามารถขอรับ
บริการชวยเหลือน้ีไดโดยไมเสียคา
ใชจาย

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การขอการสนับสนุนทางโทรศัพท
จาก HP

วิธีใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถาย
ของ HP

แสดงขอมูลเก่ียวกับการใช
ซอฟตแวร

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพ
ถายของ HP

คูมือแผงควบคุม คําแนะนําแผงควบคุมของเคร่ือง มีใหใน Solution Center และ
Toolbox (Windows)

รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ
• ดานหนา
• อุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
• ดานหลัง
• ปุมบนแผงควบคุมของเคร่ืองและไฟ
• ปุมบนแผงควบคุมของเคร่ืองและไฟ
• ขอมูลการเช่ือมตอ

บท 1

(ทําตอ)

12 เร่ิมตนใชงาน 

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


ดานหนา

1 แผงควบคุมอุปกรณ

2 ถาดหลัก

3 ฝาปดดานหนา

4 กระจกสแกนเนอร

5 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

อุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ

1 ฝาปดดานหนา

2 ตลับหมึกพิมพ

รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ 13



ดานหลัง

1 พอรตบัสอนุกรมแบบสากล (USB) ดานหลัง

2 ชองเสียบสายไฟ

3 1-LINE (โทรสาร)

4 2-EXT (โทรศัพท)

ปุมบนแผงควบคุมของเครื่องและไฟ

แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปน้ีจะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุม

หมายเลข ชื่อและคําอธิบาย

1 ปุมกด: ปอนคา

2 ไฟเตือน: แสดงลักษณะขอผิดพลาด

3 ปุม Back (ยอนกลับ): ยอนกลับไปท่ีการต้ังคากอนหนาหรือเมนูในระดับบน

4 ปุมลูกศรซาย: เล่ือนไปยังการตั้งคาในเมนูถัดไป 

5 ปุม OK (ตกลง): เลือกเมนูหรือการต้ังคาปจจุบัน

บท 1

14 เร่ิมตนใชงาน 



หมายเลข ชื่อและคําอธิบาย

6 ปุมลูกศรขวา: เล่ือนยอนกลับไปยังการตั้งคาตางๆ ในเมนู

7 Setup (การตั้งคา): แสดง Setup Menu (เมนูการต้ังคา) สําหรับการสรางรายงานและคาการดูแลรักษาอื่นๆ รวม
ถึงการเขาใชงานวิธีใชเมนู หัวขอท่ีคุณเลือกจากเมนู Help (วิธีใช) จะเปดหนาตางวิธีใชบนหนาจอคอมพิวเตอร
ของคุณ

8 Start (เริ่ม): เร่ิมการทําสําเนา โทรสาร หรือสแกน การกด Start (เริ่ม) จะเร่ิมกระบวนการทํางานตามฟงกชันที่
เลือก 

9 Cancel (ยกเลิก): หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

10 ตัวแสดงฟงกชันสแกน

11 ตัวแสดงฟงกชันทําสําเนาสี

12 ตัวแสดงฟงกชันทําสําเนาขาวดํา

13 ตัวแสดงฟงกชันโทรสารสี

14 ตัวแสดงฟงกชันโทรสารขาวดํา

15 Power (เปด/ปด): เปดหรือปดอุปกรณ ปุม Power (เปด/ปด) จะสวางข้ึนเม่ือเปดใชงานอุปกรณ ไฟจะกะพริบใน
ขณะท่ีอุปกรณกําลังทํางาน

เมื่อปดอุปกรณแลว จะยังมีการจายไฟใหกับอุปกรณในปริมาณเล็กนอย หากตองการตัดไฟที่จายใหกับอุปกรณ ให
ปดเคร่ืองแลวถอดปล๊ักออก

16 ตัวแสดงระดับหมึกต่ํา

17 ตัวแสดงตนฉบับทีใ่สไว

18 ตัวแสดงกระดาษติด

(ทําตอ)
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ปุมบนแผงควบคุมของเครื่องและไฟ

หมายเลข ชื่อและคําอธิบาย

1 ปุมกด: ปอนคา

2 ไฟเตือน: แสดงลักษณะขอผิดพลาด

3 ปุม Back (ยอนกลับ): ยอนกลับไปท่ีการต้ังคากอนหนาหรือเมนูในระดับบน

4 ปุมลูกศรซาย: เล่ือนไปยังการตั้งคาในเมนูถัดไป 

5 ปุม OK (ตกลง): เลือกเมนูหรือการต้ังคาปจจุบัน

6 ปุมลูกศรขวา: เล่ือนยอนกลับไปยังการตั้งคาตางๆ ในเมนู

7 Setup (การตั้งคา): แสดง Setup Menu (เมนูการต้ังคา) สําหรับการสรางรายงานและคาการดูแลรักษาอื่นๆ รวม
ถึงการเขาใชงานวิธีใชเมนู หัวขอที่คุณเลือกจากเมนู Help (วิธีใช) จะเปดหนาตางวิธีใชบนหนาจอคอมพิวเตอร
ของคุณ

8 Start (เริ่ม): เร่ิมการทําสําเนา โทรสาร หรือสแกน การกด Start (เริ่ม) จะเร่ิมกระบวนการทํางานตามฟงกชันท่ี
เลือก 

ภาพ 1-1  แผงควบคุมของเครื่องรุน J4660

ภาพ 1-2  แผงควบคุมของเครื่องรุน J4680

บท 1

16 เร่ิมตนใชงาน 



หมายเลข ชื่อและคําอธิบาย

9 Cancel (ยกเลิก): หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตั้งคา

10 ตัวแสดงฟงกชันสแกน

11 ตัวแสดงฟงกชันทําสําเนาสี

12 ตัวแสดงฟงกชันทําสําเนาขาวดํา

13 ตัวแสดงฟงกชันโทรสารสี

14 ตัวแสดงฟงกชันโทรสารขาวดํา

15 Power (เปด/ปด): เปดหรือปดอุปกรณ ปุม Power (เปด/ปด) จะสวางข้ึนเม่ือเปดใชงานอุปกรณ ไฟจะกะพริบใน
ขณะท่ีอุปกรณกําลังทํางาน

เมื่อปดอุปกรณแลว จะยังมีการจายไฟใหกับอุปกรณในปริมาณเล็กนอย หากตองการตัดไฟที่จายใหกับอุปกรณ ให
ปดเคร่ืองแลวถอดปล๊ักออก

16 ปุม Redial (รุน J4660): แสดงหมายเลขลาสุดท่ีติดตอ

17 ปุม Speed dial (รุน J4660): เลือกรายการแรกสุดในรายการหมายเลขโทรดวนท่ีกําหนดไว

18 ปุมไรสาย (รุน J4680): เปดหรือปดการทํางานไรสาย 802.11g ปุมจะสวางเม่ือเปดใชคุณสมบัติไรสาย 

19 ตัวแสดงระดับหมึกต่ํา

20 ตัวแสดงตนฉบับทีใ่สไว

21 ตัวแสดงกระดาษติด

ขอมูลการเชื่อมตอ

คําอธิบาย จํานวนของคอมพวิเตอรทีแ่นะ
นําใหเชื่อมตอ เพื่อใหเกิด
ประสทิธภิาพการทํางานสูงสุด

คุณสมบัตขิองซอฟตแวรทีร่อง
รับ

คําแนะนําในการติดตั้ง

การเช่ือมตอ USB คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองเช่ือม
ตอเขากับพอรตความเร็วสูง
USB 2.0 ที่ดานหลังของ
อุปกรณ โดยใชสายเคเบิล
USB

ระบบรองรับคุณลักษณะ
เฉพาะทั้งหมด

ปฏิบัติตามคําแนะนําอยาง
ละเอียดในคูมือการติดต้ัง

การใชเคร่ืองพิมพรวมกัน คอมพิวเตอรสูงสุดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายตองเปด
อยูตลอดเวลา มิฉะน้ัน
คอมพิวเตอรเคร่ืองอื่นๆ จะไม
สามารถสั่งพิมพมายังอุปกรณ
น้ีได

ระบบรองรับคุณลักษณะท้ัง
หมดท่ีอยูในเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย เฉพาะ
การพิมพเทาน้ันท่ีจะไดรับการ
รองรับจากเคร่ืองคอมพิวเตอร
อื่นๆ

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การ
ใชอุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี

802.11 แบบไรสาย (HP
Officejet J4680 เทาน้ัน)

คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอกับ
อุปกรณโดยใชฮับหรือเราเตอร
สูงสุดหาเคร่ือง

รองรับคุณสมบัติท้ังหมด รวม
ถึง Webscan

ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การ
ต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อ
สารแบบไรสาย (HP
Officejet J4680 เทาน้ัน)

(ทําตอ)
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2 การใชงานอุปกรณ
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การใชเมนูบนแผงควบคุมของเครื่อง
• ประเภทขอความบนแผงควบคุมของเครื่อง
• เปลี่ยนการต้ังคาอุปกรณ
• การใช HP Solution Center (Windows)
• การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
• วางตนฉบับ
• เลือกวัสดุพิมพ
• ปอนวัสดุพิมพ
• การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง
• การพิมพแบบไมมขีอบ
• การต้ังคารายการโทรดวน

การใชเมนบูนแผงควบคุมของเครื่อง
เนื้อหาในสวนตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับเมนูระดับบนที่ปรากฏ
บนจอแสดงผลของแผงควบคุม หากตองการใหแสดงเมน ูใหกดปุมเมนูของการ
ทํางานท่ีคุณตองการใช

• เมน ูScan (สแกน): แสดงรายการปลายทาง ปลายทางบางรายการตองเปด
ใช HP Photosmart Software

• เมน ูCopy (ทําสําเนา): ตัวเลือกเมนูประกอบดวย:
◦ การเลือกจํานวนสําเนา
◦ การยอ/ขยาย
◦ การเลือกชนิดและขนาดของวัสดุพิมพ

• เมน ูFax (โทรสาร): ใหคุณปอนหมายเลขโทรดวนหรือหมายเลขโทรสาร
หรือแสดงเมน ูFax (โทรสาร) ตัวเลือกเมนูประกอบดวย:
◦ การปรับความละเอียด
◦ ความสวาง/ความเขม
◦ การเลื่อนเวลาการสงโทรสาร
◦ การตั้งคาเริ่มตนใหม

18 การใชงานอุปกรณ 



ประเภทขอความบนแผงควบคุมของเครื่อง
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ขอความแจงสถานะ
• ขอความแจงเตือน
• ขอความแจงขอผิดพลาด
• ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง

ขอความแจงสถานะ
ขอความแจงสถานะจะแสดงสภาวะปจจุบันของอุปกรณ ซึ่งจะแจงการทํางาน
ตามปกติและไมจําเปนดําเนินการเพื่อลบขอความ ขอความเหลานี้จะเปลี่ยนไป
เมื่อสถานะของอุปกรณเปล่ียนไป เมื่ออุปกรณพรอมใชงาน ไมไดทํางานอยู และ
ไมมขีอความแจงเตือนคางอยู วันและเวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อเปดอุปกรณ

ขอความแจงเตือน
ขอความแจงเตือนจะแจงใหทราบถึงเหตุการณท่ีจําเปนตองระวัง แตไมไดขัด
ขวางการทํางานของอุปกรณ ตัวอยางขอความเตือน เชน Low On Ink(หมึก
พิมพเหลือนอย)

ขอความแจงขอผิดพลาด
ขอความแจงขอผิดพลาดจะแจงใหทราบวาตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง
เชน ปอนวัสดุพิมพเพ่ิม หรือแกไขปญหาวัสดุพิมพติดขัด ขอความเหลานี้มักจะ
ปรากฏขึ้นพรอมกับที่ไฟ Attention (ระวัง) สีแดงกะพริบ ใหดําเนินการใหถูก
ตองกอนพิมพตอ

หากขอความแจงขอผิดพลาดแสดงรหัสขอผิดพลาดดวย ใหกดปุม Power (เปด/
ปด) เพ่ือปดอุปกรณ แลวจึงเปดใชงานอุปกรณอีกครั้ง ในกรณีสวนใหญ การทํา
เชนนี้จะแกไขปญหาได หากขอความยังคงปรากฏขึ้น อาจตองตรวจซอม
อุปกรณของคุณ

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง
ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงจะแจงใหทราบวาอุปกรณไมสามารถใชงานได
ขอความแจงเตือนเหลานี้ บางอยางสามารถแกไขไดโดยกดปุม Power (เปด/
ปด) เพ่ือปดอุปกรณ แลวจึงเปดใชงานอุปกรณอีกครั้ง หากขอความยังคงปรากฏ
ข้ึน อาจตองตรวจซอมอุปกรณของคุณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
สนับสนุนและการรับประกัน
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เปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ
คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาอุปกรณจากสวนตอไปน้ี:
• จากแผงควบคุมของเครื่อง
• จาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) (Windows)

หรือ HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS) หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ
HP

หมายเหตุ เมื่อคุณกําลังกําหนดคาการต้ังคาใน HP Solution Center
(ศูนยบริการโซลูชันของ HP) หรือใน HP Device Manager คุณจะไม
สามารถดูการตั้งคาที่กําหนดคาจากแผงควบคุมเครื่องได (ตัวอยางเชน การ
ต้ังคาการสแกน)

การเปลี่ยนการตั้งคาจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ที่แผงควบคุมเครื่อง กดปุมลูกศรซายหรือขวาเพ่ือเล่ือนไปท่ีฟงกชันที่คุณ

ตองการใช (เชน Copy Color). กด OK (ตกลง) เพ่ือเลือกฟงกชันนั้น
2. หากตองการไปยังตัวเลือกที่คุณตองการเปลี่ยน ใหใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

• กดปุมบนแผงควบคุม แลวใชปุมลูกศรซายหรือขวาเพื่อปรับคา
• เลือกตัวเลือกจากเมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม

3. เลือกคาที่ตองการ แลวกด OK (ตกลง)

ในการเปลี่ยนการตั้งคาจาก HP Solution Center (Windows)
▲ โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP

การเปลี่ยนการตั้งคาจากซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP (Mac OS)
1. คลิกที่ไอคอน HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) ใน Dock
2. เลือกอุปกรณในเมนดูรอปดาวน Devices (อุปกรณ)
3. จากเมน ูInformation and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) ใหคลิกที่

รายการที่คุณตองการเปลี่ยน

การใช HP Solution Center (Windows)
ในคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows HP Solution Center (ศูนย
บริการโซลูชันของ HP) จะเปนทางเขาไปยัง ซอฟตแวร HP Photosmart ใช
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HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาการ
พิมพ, สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง และเขาใชงานความชวยเหลือบนหนาจอ
คุณสมบัติท่ีมอียูใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) จะ
แตกตางกันไปตามอุปกรณที่คุณติดต้ัง HP Solution Center (ศูนยบริการโซลู
ชันของ HP) จะถูกปรับแตงเพื่อแสดงไอคอนที่สัมพันธกับอุปกรณท่ีเลือก หาก
อุปกรณท่ีเลือกไมมคุีณสมบัติพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัตินั้นๆ จะไมแสดงใน
HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)
หาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) บนคอมพิวเตอรไม
มีไอคอนใดๆ แสดงวาอาจมขีอผิดพลาดเกิดข้ึนในระหวางการติดต้ังซอฟตแวร
ในการแกปญหานี้ ใหใช Control Panel (แผงควบคุม) ใน Windows เพ่ือ
ถอนการติดต้ัง ซอฟตแวร HP Photosmart ใหสมบูรณ แลวจึงติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู Help (วิธีใช) บน
หนาจอที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชัน
ของ HP) โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP

การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
คุณสามารถใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP เพ่ือเขาใชงานคุณสมบัติ
ที่ไมสามารถใชงานไดจากแผงควบคุมของเครื่อง

ซอฟตแวรจะติดต้ังในคอมพิวเตอรของคุณในระหวางการติดต้ัง หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารการติดต้ังที่ใหมาพรอมกับอุปกรณของคุณ
การเขาใชงานซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP จะแตกตางกันไปตาม
ระบบปฏิบัติการ (OS) ตัวอยางเชน หากคุณมีคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติ
การ Windows จุดเขาใชงานซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP คือ
หนาตาง ซอฟตแวร HP Photosmart หากคุณมีคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติ
การ Macintosh จุดเขาใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP คือหนาตาง
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HP Photosmart Studio โดยไมคํานึงวาจุดเขาใชจะทําหนาท่ีเปนฐานเรียกใช
งานสําหรับซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP และบริการ

การเปด ซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบปฏิบัตกิาร
Windows
1. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:

• ดับเบิลคลิกไอคอน ซอฟตแวร HP Photosmart บนเดสกท็อปของ
Windows

• ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซิ
สเต็มเทรยซึ่งอยูทางขวาของทาสกบาร Windows

• บนทาสกบาร ใหคลิกที่ Start (เริ่ม) ช้ีไปที ่Programs (โปรแกรม)
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) แลวเลือก HP จากนั้น ให
คลิกที่ ซอฟตแวร HP Photosmart

2. หากคุณติดต้ังอุปกรณ HP มากกวาหนึ่งรายการ ใหเลือกแถบที่มีช่ือ
ผลิตภัณฑของ'คุณอยู

หมายเหตุ ในคอมพิวเตอรระบบ Windows คุณสมบัติที่มีอยูใน
ซอฟตแวร HP Photosmart จะแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับอุปกรณตางๆ
ที่คุณติดต้ัง จะถูกปรับแตงเพื่อแสดงไอคอนท่ีสัมพันธกับอุปกรณที่เลือก
หากอุปกรณที่เลือกไมมคุีณสมบัติพิเศษ ไอคอนของคุณสมบัติน้ันๆ จะ
ไมแสดงใน

เคล็ดลับ หาก ซอฟตแวร HP Photosmart บนคอมพิวเตอรไมมไีอ
คอนใดๆ แสดงวาอาจมขีอผิดพลาดเกิดข้ึนในระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร ในการแกปญหาน้ี ใหใช Control Panel (แผงควบคุม) ใน
Windows เพ่ือถอนการติดต้ัง ซอฟตแวร HP Photosmart ให
สมบูรณ แลวจึงติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูโปสเตอรการตั้งคาที่มาพรอมกับ
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การเปดซอฟตแวร HP Photosmart Studio บนคอมพิวเตอรทีใ่ชระบบ
ปฏิบัตกิาร Macintosh
1. คลิกที่ไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock

หนาตาง HP Photosmart Studio จะปรากฏข้ึน
2. บนทาสกบาร HP Photosmart Studio ใหคลิก Devices (อุปกรณ)

หนาตาง HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) จะปรากฏขึ้น
3. เลือกอุปกรณของคุณจากเมนดูรอปดาวน Device (อุปกรณ)

จากที่นี่ คุณจะสามารถสแกน สงโทรสาร นําเขาเอกสาร และทําข้ันตอนการ
บํารุงรักษา เชน การตรวจสอบระดับหมึกของตลับหมึกพิมพ ได

หมายเหตุ บนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Macintosh
คุณลักษณะท่ีสามารถใชไดในซอฟตแวร HP Photosmart Studio จะ
แตกตางกันไปตามอุปกรณที่เลือก

เคล็ดลับ เมื่อเปดซอฟตแวร HP Photosmart Studio แลว คุณจะ
สามารถเขาใชงานช็อตคัตของเมน ูDock โดยการเลือกแลวกดปุมเมาส
คางไวตรงไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock

วางตนฉบับ
คุณสามารถใสตนฉบับสําหรับทําสําเนาหรือสแกนบนกระจกสแกน

• ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
• ปอนตนฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับกระดาษ letter หรือ
กระดาษขนาด A4 ไดโดยการวางตนฉบับไวบนกระจก

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตอง หากกระจกและแผน
รองฝาปดไมสะอาด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทําความสะอาด
อุปกรณ

การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
1. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
2. วางตนฉบับโดยใหดานพิมพควํ่าลงบนมุมหนาขวาของกระจก

เคล็ดลับ สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูคํา
แนะนําซึ่งปรากฏอยูบนขอบกระจก
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3. ปดฝา

ปอนตนฉบับในตัวปอนกระดาษอัตโนมัต ิ(ADF)
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารเอกสารขนาด A4 หรือขนาด
letter หนาเดียวหรือหลายหนาทั้งที่พิมพหนาเดียวหรือหลายหนาโดยวางลงใน
ถาดปอนเอกสารได

ขอควรระวัง อยาปอนภาพถายเขาใน ADF เนื่องจากอาจทําใหภาพถายเสีย
หายได

หมายเหตุ คุณไมสามารถสแกน ทําสําเนา หรือสงโทรสารเอกสารขนาด
legal ที่พิมพสองดานโดยใช ADF ได คุณสมบัติบางอยาง เชน คุณสมบัติ
การทําสําเนาแบบ Fit to Page (พอดกีับหนา) จะไมทํางานเมื่อคุณปอนตน
ฉบับเขาใน ADF คุณตองวางตนฉบับของคุณบนกระจก

ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติจะสามารถบรรจกุระดาษธรรมดาไดสูงสุด 50 แผน

ในการใสวางตนฉบับลงในทีป่อนเอกสารอัตโนมัติ
1. วางตนฉบับของคุณลงในถาดปอนเอกสารโดยใหดานท่ีพิมพหงายขึ้น จัด

วางหนากระดาษใหขอบดานบนของเอกสารเขาไปกอน เล่ือนวัสดุพิมพเขา
ในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติจนกระทั่งไดยินเสียงสัญญาณหรือมีขอความ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลซึ่งแจงใหทราบวาอุปกรณตรวจพบหนาที่คุณปอน
เขาไปแลว

เคล็ดลับ สําหรับวิธีการวางตนฉบับลงบนตัวปอนกระดาษอัตโนมัติเพ่ิม
เติม โปรดดูที่แผนผังในถาดปอนกระดาษ
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2. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษเขาไปจนชิดขอบดานซายและดานขวา
ของวัสดุพิมพ

หมายเหตุ นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนอุปกรณ

เลือกวัสดพุิมพ
อุปกรณไดถูกออกแบบมาใหทํางานไดดีกับวัสดุพิมพชนิดที่ใชกันทั่วไปในสํานัก
งาน เปนการดีที่สุดที่จะทดสอบวัสดุพิมพหลายๆ ชนิดกอนจะส่ังซื้อเปนจํานวน
มาก เพ่ือคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมที่สุด ควรใชวัสดุพิมพของ HP หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพของ HP โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตของ HP ที่
www.hp.com
• คําแนะนําในการเลือกและใชวัสดุพิมพ
• ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน
• ต้ังคาระยะหางจากขอบกระดาษตํ่าสุด

คําแนะนําในการเลือกและใชวัสดพุิมพ
เพ่ือผลลัพธทีดี่ที่สุด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี
• ใชวัสดุพิมพที่ตรงตามขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณเสมอ หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุ
พิมพทีส่นับสนุน

• ปอนวัสดุพิมพเขาในถาดครั้งละชนิดเดียวเทาน้ัน
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• ใหปอนวัสดุพิมพโดยคว่ําดานท่ีจะพิมพลง และจัดขอบใหชิดกับขอบดาน
ขวาและดานหลังของถาด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ
พิมพ

• อยาใสวัสดุพิมพลงในถาดมากเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

• เพ่ือปองกันไมใหวัสดุพิมพติดขัด, คุณภาพการพิมพที่ไมดี และปญหาใน
การพิมพอื่นๆ พยายามหลีกเลี่ยงวัสดุพิมพตอไปนี้:
◦ กระดาษแบบฟอรมท่ีมหีลายสวน
◦ วัสดุพิมพที่เสียหาย โคงงอ หรือยับยน
◦ วัสดุพิมพที่มีรอยตัดหรือรอยปรุ
◦ วัสดุพิมพที่มีพ้ืนผิวขรุขระ, มีรอยนูน หรือไมดูดซับหมึก
◦ วัสดุพิมพที่น้ําหนักเบาเกินไปหรือยืดงาย

บัตรและซองจดหมาย
• หลีกเลี่ยงซองจดหมายที่เคลือบมันมากๆ มีกาวติดในตัว ตัวยึด หรือชอง

และควรหลีกเลี่ยงบัตรหรือซองจดหมายที่มีขอบหนา รูปทรงผิดปกติ หรือ
มวนงอ หรือมีพ้ืนที่ยับยน ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอื่นๆ

• ใชซองจดหมายที่ผลิตอยางแนนหนา และตรวจสอบใหแนใจวารอยพับ
ถูกกรีดไวจนเรียบ

• ปอนซองจดหมายโดยใหฝาปดของซองจดหมายหงายขึ้น

วัสดพุิมพภาพถาย
• ใชโหมด Best (ดทีีสุ่ด) เพ่ือพิมพภาพถาย โปรดทราบวาการพิมพงานใน

โหมดนี้จะใชเวลานานขึ้น และตองการหนวยความจําของคอมพิวเตอรมาก
ข้ึน

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีที่พิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได

แผนใส
• ปอนแผนใสโดยใหดานที่มีผิวหยาบคว่ําลง และแถบกาวชี้ไปยังดานหลังของ

อุปกรณ
• ใชโหมด Normal (ปกต)ิ เพ่ือพิมพแผนใส โหมดนี้จะใชเวลาในการปลอย

ใหแหงนานขึ้น และทําใหแนใจวาหมึกจะแหงสนิทกอนที่หนาถัดไปจะถูกสง
ไปยังถาดหลัก

• นําวัสดุพิมพแตละแผนออกจากเครื่องทันทีที่พิมพเสร็จ แลวปลอยใหแหง
การวางวัสดุพิมพที่ยังไมแหงดีซอนทับกันอาจทําใหสีเลอะได
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วัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง
• ใชแตวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองชนิดที่อุปกรณสนับสนุนเทานั้น
• หากโปรแกรมประยุกตของคุณสนับสนุนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง ใหต้ัง

ขนาดวัสดุพิมพในโปรแกรมนั้นกอนที่จะพิมพเอกสาร มฉิะนั้น ใหต้ังขนาด
ในไดรเวอรการพิมพ คุณอาจตองจัดรูปหนาเอกสารที่มอียูใหม เพ่ือใหพิมพ
ลงบนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเองอยางถูกตอง

ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดพุิมพทีส่นับสนุน
ใชตาราง รูจักกับขนาดทีส่นับสนุน และ รูจักกับชนิดและน้ําหนักของวัสดุพิมพที่
สนับสนุน เพ่ือตรวจสอบวัสดุพิมพท่ีถูกตองเพื่อใชกับอุปกรณของคุณ และตรวจ
สอบวาจะสามารถใชงานคุณสมบัติใดกับวัสดุพิมพของคุณไดบาง

• รูจักกับขนาดทีส่นับสนุน
• รูจักกับชนิดและน้ําหนักของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

รูจักกับขนาดทีส่นับสนุน

ขนาดวัสดพุิมพ ถาดหลัก

ขนาดวัสดพุิมพมาตรฐาน

8.5 x 13 น้ิว (216 x 330 มม.)

U.S. Legal (216 x 356 มม.; 8.5 x 14 น้ิว)

A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)

U.S. Executive (184 x 267 มม.; 7.25 x 10.5 น้ิว)

B5 (182 x 257 มม.; 7.17 x 10.12 น้ิว)

A5 (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 น้ิว)

A4 แบบไมมีขอบ (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)

A5 แบบไมมีขอบ (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 น้ิว)

B5 แบบไมมีขอบ (182 x 257 มม.; 7.17 x 10.12 น้ิว)

Ofuku hagaki

B7 ISO แบบไมมีขอบ

Borderless hagaki (100 x 148 มม.)

ไมมีขอบ (10 x 15 ซม., มีแถบ)
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ขนาดวัสดพุิมพ ถาดหลัก

ไมมีขอบ (4 x 6 น้ิว, มีแถบ)

ไมมีขอบ (4 x 6 น้ิว, มีแถบ)

ไมมีขอบ (10 x 20 ซม., มีแถบ)

ไมมีขอบ (4 x 8 น้ิว, มีแถบ)

HV ไมมีขอบ

A6 ไมมีขอบ

cabinet ไมมีขอบ

2L ไมมีขอบ (ขนาดเดียวกับ 5 x 7 น้ิว)

ไมมีขอบ (13 x 18 ซม.), ขนาดเดียวกับ 5 x 7 น้ิว

ไมมีขอบ (8.5 x 11 น้ิว)

B7 ISO

10 x 15 ซม. (มีแถบ)

4 x 6 น้ิว (มีแถบ)

10 x 20 ซม. (มีแถบ)

4 x 8 น้ิว (มีแถบ)

HV

Cabinet

2L (ขนาดเดียวกับ 5 x 7 น้ิว)

13 x 18 ซม. (ขนาดเดียวกับ 5 x 7 น้ิว)

ซองจดหมาย

U.S. #10 Envelope (105 x 241 มม.; 4.12 x 9.5 น้ิว)

Monarch Envelope (98 x 191 น้ิว; 3.88 x 7.5 น้ิว)

Card Envelope (111 x 152 มม.; 4.4 x 6 น้ิว)

A2 Envelope (111 x 146 มม.; 4.37 x 5.75 น้ิว)

DL Envelope (110 x 220 มม.; 4.3 x 8.7 น้ิว)

C6 Envelope (114 x 162 มม.; 4.5 x 6.4 น้ิว)

บท 2
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ขนาดวัสดพุิมพ ถาดหลัก

Japanese Envelope Chou #3 (120 x 235 มม.; 4.7 x 9.3 น้ิว)

Japanese Envelope Chou #4 (90 x 205 มม.; 3.5 x 8.1 น้ิว)

บัตร

บัตรดัชนี (76.2 x 127 มม.; 3 x 5 น้ิว)

บัตรดัชนี (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)

บัตรดัชนี (76.2 x 127 มม.; 5 x 8 น้ิว)

บัตร A6 (105 x 148.5 มม.; 4.13 x 5.83 น้ิว)

บัตร A6 แบบไมมีขอบ (105 x 148.5 มม.; 4.13 x 5.83 น้ิว)

Hagaki** (100 x 148 มม.; 3.9 x 5.8 น้ิว)

วัสดพุิมพภาพถาย

วัสดุพิมพภาพถาย (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถาย (5 x 7 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถาย (8 x 10 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถาย (10 x 15 ซม.)

Photo L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (5 x 7 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (8 x 10 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (8.5 x 11 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ (10 x 15 ซม.)

Photo L แบบไมมีขอบ (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)

วัสดพุิมพอื่นๆ

วัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเองที่มีความกวางระหวาง 76.20 ถึง 210.06 มม. และความ
ยาวระหวาง 101.60 ถึง 762.00 มม. (กวาง 3 ถึง 8.5 น้ิว และยาว 4 ถึง 30 น้ิว)

Panorama (4 x 12 น้ิว)

Borderless panorama (4 x 12 น้ิว)

(ทําตอ)
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** อุปกรณสามารถใชไดกับกระดาษธรรมดาและ Inkjet Hagaki จาก Japan
Post เทานั้น ไมสามารถใชไดกับ Photo Hagaki จาก Japan Post

รูจักกับชนิดและน้ําหนักของวัสดพุิมพทีส่นับสนุน

ถาด ชนิด น้ําหนัก ความจุ

ถาดหลัก กระดาษ 60 ถึง 105 กรัม/ม.2

(16 ถึง 28 ปอนด)
กระดาษธรรมดาไมเกิน
100 แผน
(25 มม. หรือ 1 น้ิว ซอนกัน)

แผนใส  ไมเกิน 70 แผน
(17 มม. หรือ 0.67 น้ิว ซอน
กัน)

วัสดุพิมพภาพถาย 280 กรัม/ม.2

(75 ปอนด)
ไมเกิน 100 แผน
(17 มม. หรือ 0.67 น้ิว ซอน
กัน)

ฉลาก  ไมเกิน 100 แผน
(17 มม. หรือ 0.67 น้ิว ซอน
กัน)

ซองจดหมาย 75 ถึง 90 กรัม/ม.2

(ซองจดหมาย 20 ถึง 24
ปอนด)

ไมเกิน 30 แผน
(17 มม. หรือ 0.67 น้ิว ซอน
กัน)

บัตร ไมเกิน 200 กรัม/ม.2

(ดัชนี 110 ปอนด)
ไมเกิน 80 ใบ

ถาดหลัก วัสดุพิมพทุกชนิดท่ีสนับสนุน  กระดาษธรรมดาไมเกิน
100 แผน (การพิมพขอ
ความ)

บท 2
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ตั้งคาระยะหางจากขอบกระดาษต่ําสุด
ระยะหางจากขอบกระดาษของเอกสารตองเทากับ (หรือเกิน) การตั้งคาระยะหาง
จากขอบกระดาษในแนวการพิมพตามแนวตั้ง

วัสดพุิมพ (1) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานซาย

(2) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานขวา

(3) ระยะหาง
จากขอบกระดาษ
ดานบน

(4) ระยะหาง
จาก
ขอบกระดาษ
ดานลาง*

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
U.S. Executive
U.S. Statement
B5
A5
บัตร

วัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

วัสดุพิมพภาพถาย

3.0 มม.
(0.118 น้ิว)

3.0 มม.
(0.118 น้ิว)

3.0 มม.
(0.118 น้ิว)

3.0 มม.
(0.118 น้ิว)

ซองจดหมาย 3.0 มม.
(0.118 น้ิว)

3.0 มม.
(0.118 น้ิว)

3.0 มม.
(0.118 น้ิว)

14.3 มม.
(0.563 น้ิว)

* เพ่ือใหไดการตั้งคาระยะหางจากขอบกระดาษนี้บนคอมพิวเตอรท่ีใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows ใหคลิกที่แถบ Advanced (ขั้นสูง) ในไดรเวอรการ
พิมพ แลวเลือก Minimize Margins (ลดระยะหางจากขอบกระดาษใหเหลือ
นอยทีสุ่ด)

ปอนวัสดพุิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการปอนวัสดุพิมพเขาในอุปกรณ
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การใสถาดหลัก
1. ดึงที่รองกระดาษบนถาดออก

2. ใสวัสดุพิมพลงไปทางดานขวาของถาดหลักโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง
ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่วางซอนกันชิดกับขอบดานขวาและดาน
หลังของถาด และไมล้ําเกินขีดในถาด

หมายเหตุ อยาปอนวัสดุพิมพในระหวางที่อุปกรณกําลังพิมพงาน

3. เลื่อนตัวกั้นกระดาษในถาดเพื่อปรับใหมขีนาดพอดีกับขนาดกระดาษที่ปอน

การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษและวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง

การพิมพลงบนวัสดพุิมพพิเศษและวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เมื่อเปดไฟลเอกสารแลว ใหคลิกท่ี Print (พิมพ) จากเมน ูFile (ไฟล) จาก

น้ัน คลิกที่ Setup (ตั้งคา), Properties (คุณสมบัติ) หรือ
Preferences (ลักษณะทีต่องการ)

3. คลิกที่แถบ Paper/Features (กระดาษ/คุณสมบัต)ิ

บท 2
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4. เลือกขนาดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Size is (ขนาด)

การตั้งขนาดวัสดพุิมพทีก่ําหนดเอง:
a. คลิกที่ปุม Custom (กําหนดเอง)
b. พิมพช่ือขนาดที่กําหนดเองใหม
c. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสูง) ใหพิมพขนาด

แลวคลิกที่ Save (บันทึก)
d. คลิก OK (ตกลง) สองครั้ง เพ่ือปดกรอบโตตอบคุณสมบัติหรือลักษณะ

ที่ตองการ เปดกรอบโตตอบข้ึนมาอีกครั้ง
e. เลือกขนาดที่กําหนดเองขนาดใหม

5. การเลือกชนิดวัสดุพิมพ:
a. คลิก More (เพิ่มเติม) ในรายการดรอปดาวน Type is (ชนิด)
b. คลิกที่ชนิดวัสดุพิมพที่ตองการ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)

6. เลือกแหลงปอนวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Source is (แหลง)
7. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ จากน้ัน คลิกที่ OK (ตกลง)
8. พิมพเอกสารของคุณ

การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษหรือวัสดพุิมพทีก่ําหนดขนาดเอง (Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
3. ตรวจสอบความถูกตองวาเลือกเครื่องพิมพไวถูกตอง
4. เลือกขนาดวัสดุพิมพ
5. การตั้งขนาดวัสดุพิมพที่กําหนดเอง:

a. คลิกที่ Manage Custom Sizes (จัดการขนาดทีก่ําหนดเอง) ใน
เมนูพูลดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ)

b. คลิกที่ New (สราง) แลวพิมพช่ือขนาดลงในชอง Paper Size
Name (ชื่อขนาดกระดาษ)

c. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสูง) ใหพิมพขนาด
และหากตองการ ใหต้ังคาระยะหางจากขอบกระดาษ

d. คลิกที่ Done (เสร็จ) หรือ OK (ตกลง) แลวจึงคลิกที่ Save (บันทึก)
6. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) แลวเลือก

ขนาดที่กําหนดเองใหม
7. คลิก OK(ตกลง)

การพิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง 33



8. จากเมน ูFile (ไฟล) คลิกที่ Print (พิมพ)
9. เปดแผง Paper Handling (การจัดการกระดาษ)
10. ใน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกท่ีปุม

Scale to fit paper size (ปรับใหพอดกีับขนาดกระดาษ) แลวเลือก
ขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

11. เปลี่ยนการตั้งคาอื่นๆ ตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง) หรือ Print
(พิมพ)

การพิมพแบบไมมีขอบ
การพิมพแบบไมมขีอบชวยจะใหคุณสามารถพิมพไปบนขอบของวัสดุพิมพบาง
ชนิดที่มีขนาดมาตรฐานขนาดตางๆ ได

หมายเหตุ เปดไฟลข้ึนมาในซอฟตแวรแลวกําหนดขนาดของภาพ ตรวจ
สอบวาขนาดภาพตรงกับขนาดวัสดุพิมพที่คุณกําลังจะพิมพภาพลงไป

นอกจากน้ี คุณยังสามารถเขาใชงานคุณสมบัตินี้จากแถบ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ไดดวย เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เลือก
แถบ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) แลวเลือกช็อตคัตการพิมพ
สําหรับรายการดรอปดาวนสําหรับงานพิมพนี้

หมายเหตุ การพิมพแบบไมมขีอบไมรองรับสําหรับกระดาษธรรมดา

การพิมพเอกสารแบบไรขอบ (Windows)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เปดไฟลที่ตองการพิมพ
3. จากโปรแกรมประยุกต ใหเปดไดรเวอรการพิมพ:

a. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกที่ Print (พิมพ)
b. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) หรือ Setup (การตั้งคา)

4. คลิกที่แถบ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
5. เลือกขนาดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Size is (ขนาด)
6. ทําเครื่องหมายลงในชอง Borderless Printing (การพิมพแบบไมมี

ขอบ)
7. เลือกแหลงปอนวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Source is (แหลง)
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8. เลือกชนิดวัสดุพิมพจากรายการดรอปดาวน Type is (ชนิด)

หมายเหตุ การพิมพแบบไมมขีอบไมรองรับสําหรับกระดาษธรรมดา

9. หากคุณกําลังพิมพภาพถาย ใหเลือก Best (ดีทีสุ่ด) จากรายการดรอ
ปดาวน Print Quality (คุณภาพการพิมพ) หรือเลือก Maximum dpi
(จุดตอนิ้วสูงสุด) ซึ่งจะใหความละเอียดไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว*
สําหรับคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมท่ีสุด
*สามารถพิมพงานสีไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว และรับขอมูลเขาไดถึง
1200 จุดตอนิ้ว การตั้งคานี้อาจใชเน้ือที่ฮารดดิสกขนาดใหญ (400MB
หรือมากกวา) เปนการช่ัวคราว และจะพิมพชากวาปกติ

10. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพอื่นๆ จากนั้นจึงคลิกที่ OK (ตกลง)
11. พิมพเอกสาร
12. หากคุณพิมพบนวัสดุพิมพภาพถายท่ีมแีถบสําหรับฉีก ใหดึงแถบออกเพื่อให

เอกสารไรขอบอยางแทจริง

การพิมพเอกสารแบบไรขอบ (Mac OS)
1. ปอนวัสดุพิมพที่เหมาะสม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุ

พิมพ
2. เปดไฟลที่ตองการพิมพ
3. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกท่ี Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
4. ตรวจสอบความถูกตองวาเลือกเครื่องพิมพไวถูกตอง
5. เลือกขนาดของวัสดุพิมพแบบไรขอบ แลวคลิกที่ OK (ตกลง)
6. คลิกที่ File (ไฟล) แลวคลิกท่ี Print (พิมพ)
7. เปดแผง Paper Type/Quality (ชนิด/คุณภาพกระดาษ)
8. คลิกที่แถบ Paper (กระดาษ) แลวเลือกชนิดวัสดุพิมพจากรายการดรอ

ปดาวน Paper type (ชนิดกระดาษ)

หมายเหตุ การพิมพแบบไมมขีอบไมรองรับสําหรับกระดาษธรรมดา

9. หากคุณกําลังพิมพภาพถาย ใหเลือก Best (ดีทีสุ่ด) จากรายการดรอ
ปดาวน Quality (คุณภาพ) หรือเลือก Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูงสุด)
ซึ่งจะใหความละเอียดไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว*
*สามารถพิมพงานสีไดถึง 4800 x 1200 จุดตอนิ้ว และรับขอมูลเขาไดถึง
1200 จุดตอนิ้ว การตั้งคานี้อาจใชเน้ือที่ฮารดดิสกขนาดใหญ (400MB
หรือมากกวา) เปนการช่ัวคราว และจะพิมพชากวาปกติ
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10. เลือกแหลงปอนวัสดุพิมพ หากคุณกําลังพิมพลงบนวัสดุพิมพอยางหนาหรือ
วัสดุพิมพภาพถาย ใหเลือกตัวเลือกปอนดวยตนเอง

11. เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพอ่ืนๆ จากนั้น คลิกที่ Print (พิมพ)
12. หากคุณพิมพบนวัสดุพิมพภาพถายที่มีแถบสําหรับฉีก ใหดึงแถบออกเพื่อให

เอกสารไรขอบอยางแทจริง

การตั้งคารายการโทรดวน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารที่ใชบอยเปนรายการโทรดวนได คุณสามารถ
โทรหมายเลขเหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุมของเครื่อง

• ต้ังหมายเลขโทรสารใหเปนรายการโทรดวนแบบเด่ียวหรือแบบกลุม
• การพิมพและดูรายการหมายเลขโทรดวน

ตั้งหมายเลขโทรสารใหเปนรายการโทรดวนแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรสารหรือกลุมหมายเลขโทรสารเปนรายการโทร
ดวนได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพรายการหมายเลขโทรดวนที่
ต้ังไว โปรดดูที่ การพิมพและดูรายการหมายเลขโทรดวน
• การต้ังคารายการโทรดวน
• การต้ังคากลุมหมายเลขโทรดวน
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การตั้งคารายการโทรดวน
• HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) (Windows):

เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) และปฏิบัติตาม
คําแนะนําใน Help (วิธีใช) บนหนาจอ

• ตัวจัดการอุปกรณ HP (Mac OS): เรียกใช HP Device Manager (ตัว
จัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information and Settings (ขอมูลและ
การตั้งคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial Settings (การตั้งคารายการ
โทรดวนของโทรสาร) จากรายการดรอปดาวน

• แผงควบคุมของเครื่อง: กดปุม Setup (การตั้งคา) แลวจึงใชตัวเลือก
Speed Dial (โทรดวน) และกด OK (ตกลง)
◦ การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการ: เลือก New Speed Dial (รายการ

โทรดวนใหม) หรือ Group Speed Dial (รายการโทรดวนแบบก
ลุม) แลวกดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขรายการที่ยังไมถูกใชงาน
หรือพิมพตัวเลขโดยใชปุมกด พิมพหมายเลขโทรสาร จากนั้นกด OK
(ตกลง) ใหรวมการเวนระยะหรือตัวเลขอ่ืนๆ ที่จําเปนดวย เชน รหัส
พ้ืนท่ี รหัสเขาถึงสําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลวจะเปน 9
หรือ 0) หรือรหัสทางไกล พิมพช่ือ จากน้ันกด OK (ตกลง)

◦ การลบรายการเดียวหรือทั้งหมด: เลือก Delete Speed Dial (ลบ
รายการโทรดวน) แลวกดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสวางไปยังรายการโทร
ดวนที่ตองการลบ จากนั้นจึงกด OK (ตกลง)

การตั้งคากลุมหมายเลขโทรดวน

หากคุณสงขอมูลไปยังหมายเลขโทรสารกลุมเดียวกันเปนประจํา คุณสามารถตั้ง
รายการโทรดวนสําหรับกลุมเพื่อใหสามารถใชงานไดงายยิ่งข้ึน รายการโทรดวน
สําหรับกลุมสามารถเชื่อมโยงกับปุมโทรดวนบนแผงควบคุมของเครื่องได

สมาชิกในกลุมตองอยูในรายการโทรดวนกอนที่จึงจะสามารถเพิ่มสมาชิกน้ันเขา
ในการโทรดวนแบบกลุมได คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรสารในแตละกลุมได
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มากถึง 20 หมายเลข (ความยาวของหมายเลขโทรสารแตละหมายเลขสูงถึง 50
ตัวอักษร)
• HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) (Windows):

เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) และปฏิบัติตาม
คําแนะนําใน Help (วิธีใช) บนหนาจอ

• ตัวจัดการอุปกรณ HP (Mac OS): เรียกใช HP Device Manager (ตัว
จัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information and Settings (ขอมูลและ
การตั้งคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial Settings (การตั้งคารายการ
โทรดวนของโทรสาร) จากรายการดรอปดาวน

• แผงควบคุมของเครื่อง: กดปุม Setup (การตั้งคา) แลวจึงใชตัวเลือก
Speed Dial (โทรดวน) และกด OK (ตกลง)
◦ การเพิ่มกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการโทรดวนแบบก

ลุม) เลือกรายการโทรดวนท่ียังไมถูกกําหนด จากน้ันจึงกด OK
(ตกลง) ใชปุมลูกศรเพ่ือทําแถบสีที่รายการโทรดวน และกด OK
(ตกลง) เพ่ือเลือก ทําซ้ําข้ันตอนนี้เพ่ือเพิ่มรายการโทรดวนอื่นๆ เขาใน
กลุมนี้ เมื่อเสร็จสิ้น ใหออกจากเมนู

◦ การเพิ่มรายการเขาในกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการโทร
ดวนแบบกลุม) เลือกรายการโทรดวนแบบกลุมที่คุณตองการเปลี่ยน
แปลง จากนั้นจึงกด OK (ตกลง) ใชปุมลูกศรเพื่อทําแถบสีที่รายการ
โทรดวน และกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก ทําซ้ําข้ันตอนนี้เพ่ือเพิ่ม
รายการโทรดวนอื่นๆ เขาในกลุมนี้ เมื่อเสร็จสิ้น ใหออกจากเมนู

◦ การลบรายการออกจากกลุม: เลือก Group Speed Dial (รายการ
โทรดวนแบบกลุม) เลือกรายการโทรดวนแบบกลุมที่คุณตองการเปลี่ยน
แปลง จากนั้นจึงกด OK (ตกลง) ใชปุมลูกศรเพื่อทําแถบสีที่รายการ
โทรดวน และกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือก ทําซ้ําข้ันตอนนี้เพ่ือลบรายการ
โทรดวนอื่นๆ ออกจากกลุมนี้ เมื่อเสร็จสิ้น ใหออกจากเมนู

◦ การลบกลุม: เลือก Delete Speed Dial (ลบรายการโทรดวน) แลว
กดปุมลูกศรเพ่ือเลื่อนแถบสวางไปยังรายการโทรดวนที่ตองการลบ จาก
น้ันจึงกด OK (ตกลง)
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การพิมพและดรูายการหมายเลขโทรดวน
คุณสามารถพิมพหรือดูรายการหมายเลขโทรดวนท้ังหมดที่ต้ังไวได รายการแต
ละรายการจะมีขอมูลดังตอไปนี้:
• หมายเลขโทรดวน
• ช่ือที่เช่ือมโยงกับหมายเลขโทรสารหรือกลุมของหมายเลขโทรสาร
• สําหรับรายการโทรดวนของโทรสาร จะแสดงหมายเลขโทรสาร (หรือหมาย

เลขโทรสารทั้งหมดของกลุม)

ดรูายการหมายเลขโทรดวน
• ตัวจัดการอุปกรณ HP (Mac OS): เรียกใช HP Device Manager (ตัว

จัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information and Settings (ขอมูลและ
การตั้งคา) จากนั้นเลือก Fax Speed Dial Settings (การตั้งคารายการ
โทรดวนของโทรสาร) จากรายการดรอปดาวน

• HP Solution Center (ศูนยบริการโซลชูันของ HP) (Windows):
เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) และปฏิบัติตาม
คําแนะนําใน Help (วิธีใช) บนหนาจอ
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3 Print (พิมพ)
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ
• ยกเลิกงานพิมพ

เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ
คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ (เชน ขนาดหรือชนิดของกระดาษ) จาก
โปรแกรมหรือไดรเวอรเครื่องพิมพได การเปลี่ยนแปลงที่ทําจากโปรแกรมจะ
ความสําคัญสูงกวาการเปลี่ยนแปลงท่ีทําจากไดรเวอรเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม
หลังจากปดโปรแกรม การตั้งคาจะกลับสูคาปกติที่กําหนดไวในไดรเวอร

หมายเหตุ หากตองการกําหนดการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพท้ังหมด
ใหเปล่ียนการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของไดรเวอรเคร่ืองพิมพของ
Windows โปรดดูวิธีใชแบบออนไลนในสวนของไดรเวอร หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพจากโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ โปรดดู
เอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับโปรแกรมนั้นๆ

• การแกไขการต้ังคาจากโปรแกรมสําหรับงานพิมพปจจุบัน (Windows)
• การแกไขคาดีฟอลตสําหรับงานทั้งหมดในอนาคต (Windows)
• การแกไขการต้ังคา (Mac OS)

การแกไขการตั้งคาจากโปรแกรมสําหรับงานพิมพปจจุบัน (Windows)

การเปลี่ยนการตั้งคา
1. เปดไฟลเอกสารท่ีคุณตองการพิมพ
2. จากเมน ูFile (ไฟล) ใหคลิกที่ Print (พิมพ) จากน้ัน คลิกที่ Setup (ตั้ง

คา) Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ Preferences (ลักษณะทีต่องการ)
(ตัวเลือกที่ระบุอาจแตกตางกันไปตามโปรแกรมที่คุณกําลังใช)

3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง), Print (พิมพ)
หรือคําสั่งที่คลายคลึงกัน
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การแกไขคาดฟีอลตสําหรับงานทั้งหมดในอนาคต (Windows)

การเปลี่ยนการตั้งคา
1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากน้ัน คลิกที่

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับ
เบิลคลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ จากน้ัน คลิกที่ Properties (คุณสมบัต)ิ
Document Defaults (คาดีฟอลตของเอกสาร) หรือ Printing
Preferences (ลักษณะงานพิมพทีต่องการ)

3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ จากนั้นคลิกที่ OK (ตกลง)

การแกไขการตั้งคา (Mac OS)

การเปลี่ยนการตั้งคา
1. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
2. ตรวจสอบความถูกตองวาเลือกเครื่องพิมพไวถูกตอง
3. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ (เชน ขนาดกระดาษ) จากนั้น คลิกท่ี OK

(ตกลง)
4. จากเมนู File (ไฟล) คลิกที่ Print (พิมพ) เพ่ือเปดไดรเวอรการพิมพ
5. เปลี่ยนการตั้งคาตามตองการ (เชน ชนิดของวัสดุพิมพ) จากน้ัน คลิกที่ OK

(ตกลง) หรือ Print (พิมพ)

ยกเลิกงานพิมพ
คุณสามารถยกเลิกงานพิมพไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้

แผงควบคุมของเครื่อง: กด  (ปุม Cancel (ยกเลิก)) การทําเชนนี้จะลบงานที่
อุปกรณกําลังประมวลผลในปจจุบัน ซึ่งจะไมมผีลตองานที่กําลังรอการประมวล
ผล
Windows: ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพที่อยูทางมุมขวาลางของหนาจอ
คอมพิวเตอร เลือกงานพิมพ จากน้ัน กดปุม Delete (ลบ) บนแปนพิมพ
Mac OS: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการของระบบ) และ
เลือก Printer & Faxes (พิมพและโทรสาร) ดับเบลิคลิกที่เคร่ืองพิมพใน
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Printer Browser (เบราเซอรเครื่องพิมพ) เลือกงานพิมพ จากนั้นคลิกที่
Hold (พัก) แลวคลิกท่ี Delete (ลบ)

บท 3
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4 Copy (ทําสําเนา)
คุณสามารถสรางสําเนาสีคุณภาพสูงและสําเนาขาวดําลงบนกระดาษประเภทและ
ขนาดตางๆ ได

หมายเหตุ การทําสําเนาจากซอฟตแวร HP Photo and imaging มใีหใช
ไดใน Mac OS เทาน้ัน
หมายเหตุ หากคุณกําลังทําสําเนาเอกสารเมื่อไดรับโทรสาร โทรสารจะไดรับ
การจัดเก็บในหนวยความจําเครื่องจนกวาจะทําสําเนาเสร็จสิ้น ซึ่งชวยลด
จํานวนหนาโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจํา

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ทําสําเนาจากแผงควบคุม
• เปลี่ยนการต้ังคาการทําสําเนา
• ต้ังจํานวนสําเนา
• ต้ังขนาดกระดาษสําเนา
• กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
• การเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพของสําเนา
• การปรับขนาดของตนฉบับเพ่ือใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4
• การทําสําเนาเอกสารขนาด Legal บนกระดาษ Letter
• การปรับความเขมจางของสําเนา
• ปรับสวนทีไ่มคมชัดของสําเนาใหดีข้ึน
• การปรับสวนทีม่สีีออนของสําเนาใหคมชัดข้ึน
• ยกเลิกงานทําสําเนา

ทําสําเนาจากแผงควบคุม
คุณสามารถทําสําเนาท่ีมคุีณภาพจากแผงควบคุมของเครื่องได

การทําสําเนาจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอร หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่ วางตนฉบับ
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3. ใช ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกฟงกชันใดฟงกชันหนึ่งตอไปนี้
• Copy B&W(สําเนาขาวดํา) : ในการเลือกงานทําสําเนาขาวดํา
• Copy Color (สําเนาสี) : ในการเลือกงานทําสําเนาสี

หมายเหตุ หากคุณมตีนฉบับสี การเลือกฟงกชัน Copy B&W (สําเนา
ขาวดํา) จะใหงานสําเนาขาวดําของตนฉบับสี หากเลือกเปน Copy
Color (สําเนาสี) จะใหสําเนาสีของตนฉบับสี

4. กด OK(ตกลง)
5. กด Start (เริ่ม)

เปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา
คุณสามารถตั้งคาการทําสําเนาไดตามตองการเพื่อจัดการกับงานไดเกือบทุกรูป
แบบ

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งคาทําสําเนา การเปลี่ยนแปลงจะใชสําหรับงานสําเนา
ปจจุบันเทานั้น คุณตองตั้งคาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนคาดีฟอลตสําหรับการตั้งคา
เพ่ือใชงานสําเนาทั้งหมดในอนาคต

การบันทึกการตั้งคาปจจุบันเปนคาเริ่มตนสําหรับงานในอนาคต
1. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลื่อนไปมาระหวางตัวเลือกการทํา

สําเนา เปลี่ยนแปลงการตั้งคาฟงกชันสําเนา และกด OK (ตกลง) เพ่ือยอม
รับการเปลี่ยนแปลง

2. กด ลูกศรขวา  จนกวา Set As Default (ต้ังเปนดีฟอลต) จะปรากฎ และ
กด OK (ตกลง)

3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Yes (ใช) แลวกด OK (ตกลง)

ตั้งจํานวนสําเนา
คุณสามารถกําหนดจํานวนสําเนาที่ตองการพิมพได โดยใชตัวเลือก No. of
Copies (จํานวนสําเนา) บนแผงควบคุมของเครื่อง

การกําหนดจํานวนสําเนาจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอร
3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)

บท 4
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4. กด ลูกศรขวา  หรือใชปุมกดเพื่อปอนจํานวนสําเนา และกด OK (ตกลง)

เคล็ดลับ และเพื่อชวยใหสามารถกําหนดจํานวนสําเนาในปริมาณมากได
สะดวกข้ึน ใหกดปุมลูกศรใดก็ไดคางไว จํานวนสําเนาจะเพิ่มข้ึนทีละ 5
ฉบับ

5. กด Start (เริ่ม)

หมายเหตุ ฟงกชันการทําสําเนาสามารถใชไดโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart Studio (Mac OS) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไฟล
ชวยเหลือของ'ซอฟตแวร

ตั้งขนาดกระดาษสําเนา
คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษในเครื่องได ขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปน
ขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดหลัก

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
2. กด ลูกศรขวา  จนกวา Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร) จะ

ปรากฏ และกด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกวาหัวขอท่ีเหมาะสมจะปรากฏ จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. กด Start (เริ่ม)

หมายเหตุ ฟงกชันการทําสําเนาสามารถใชไดโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart Studio (Windows) (Mac OS) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ีไฟลชวยเหลือของ'ซอฟตแวร

กําหนดประเภทกระดาษทําสําเนา
คุณสามารถกําหนดขนาดกระดาษในเครื่องได

การตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับการทําสําเนาจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Paper Type (ชนิดกระดาษ) แลวจึงกด OK

(ตกลง)
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3. กด ลูกศรขวา  จนกวาประเภทกระดาษที่ถูกตองจะปรากฏ จากนั้นกด OK
(ตกลง)

4. กด Start (เริ่ม)
โปรดดูที่ตารางตอไปนี้เพ่ือกําหนดการตั้งคาประเภทกระดาษที่จะเลือกตาม
กระดาษที่ใสไวในถาดกระดาษเขา

ประเภทกระดาษ การตั้งแผงควบคุมของเครื่อง

Plain paper (กระดาษธรรมดา) Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Bright White Paper Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Premium Presentation Paper, Matte Premium Inkjet

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ Premium Inkjet

HP Premium Plus Photo Papers กระดาษภาพถาย

HP Premium Photo Papers กระดาษภาพถาย

HP Advanced Photo Paper กระดาษภาพถาย

HP Everyday Photo Paper, Semi-gloss กระดาษภาพถาย

HP Everyday Photo Paper, Matte Premium Inkjet

กระดาษภาพถายแบบอื่น กระดาษภาพถาย

HP Premium Inkjet Transparency Premium Inkjet

HP Iron-on Transfer Premium Inkjet

HP Photo Cards กระดาษภาพถาย

กระดาษขนาดพิเศษแบบอื่น Premium Inkjet

Glossy Greeting Card กระดาษภาพถาย

Matte Greeting Card Premium Inkjet

HP Brochure & Flyer Paper, Glossy กระดาษภาพถาย

HP Brochure & Flyer Paper, Matte Premium Inkjet

โบรชัวรแบบเงาอื่นๆ กระดาษภาพถาย

โบรชัวรแบบดานอื่นๆ Premium Inkjet

Plain hagaki Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

Inkjet hagaki Premium Inkjet

Photo hagaki กระดาษภาพถาย

หมายเหตุ ฟงกชันการทําสําเนาสามารถใชไดโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart Studio (Mac OS) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีไฟล
ชวยเหลือของ'ซอฟตแวร

บท 4
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การเปลี่ยนความเร็วหรือคุณภาพของสําเนา
เครื่องนี้มีตัวเลือกสามตัวเลือกสําหรับกําหนดความเร็วและคุณภาพในการทํา
สําเนา:
• Best (ดทีีสุ่ด) ใหคุณภาพการทําสําเนาที่ดีที่สุดสําหรับกระดาษทุกประเภท

และขจัดแถบ (เสน) ที่อาจเกิดข้ึนในบริเวณสีทึบในบางครั้ง Best (ดทีีสุ่ด)
จะทําสําเนาไดชากวาการตั้งคาคุณสมบัติแบบอื่น

• Normal (ธรรมดา) ใหงานพิมพคุณภาพสูง และเปนการตั้งคาที่แนะนํา
สําหรับการทําสําเนาสวนใหญของคุณ Normal (ธรรมดา) จะทําสําเนาได
เร็วกวา Best (ดีทีสุ่ด) และเปนการตั้งคาดีฟอลต

• Fast (เร็ว) ทําสําเนาไดเร็วกวาการตั้งคาแบบ Normal (ธรรมดา) หาก
ตนฉบับเปนขอความ คุณภาพสําเนาที่ไดจะเทียบเทากับการตั้งคาแบบ
Normal (ธรรมดา) แตหากเปนรูปภาพ คุณภาพสําเนาอาจจะต่ํากวา การ
ต้ังคาแบบ Fast (เร็ว) จะชวยประหยัดน้ําหมึก และชวยยืดอายุการใชงาน
ตลับหมึกพิมพของคุณได

ในการเปลี่ยนคุณภาพสําเนาจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอร
3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Copy Quality (คุณภาพสําเนา) จะปรากฏ และ

กด OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  จนกวาคุณภาพกระดาษที่ถูกตองปรากฏ จากนั้นกด OK

(ตกลง)
6. กด Start (เริ่ม)

หมายเหตุ ฟงกชันการทําสําเนาสามารถใชไดโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart Studio (Mac OS) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไฟล
ชวยเหลือของ'ซอฟตแวร

การปรับขนาดของตนฉบับเพื่อใหพอดกีับกระดาษ Letter
หรือ A4

หากภาพหรือขอความในตนฉบับพอดีกับหนากระดาษทั้งหมดโดยไมเหลือ
ขอบกระดาษ ใหใช Fit to Page (พอดกีับหนา) หรือ Full Page 91% (เต็ม

การปรับขนาดของตนฉบับเพ่ือใหพอดีกับกระดาษ Letter หรือ A4 47



หนา 91%) เพ่ือยอขนาดตนฉบับและปองกันไมใหมีการตัดขอความหรือภาพท่ี
อยูบริเวณขอบกระดาษ

เคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช Fit to Page (พอดกีับหนา) เพ่ือ
ขยายรูปภาพขนาดเล็กใหพอดีกับพื้นท่ีการพิมพของกระดาษแบบเต็มแผน
ไดดวย หากตองการใชคุณสมบัติน้ีโดยไมเปลี่ยนขนาดของตนฉบับหรือตัด
ขอบ อาจตองเหลือพื้นที่วางขนาดไมเทากันรอบๆ ขอบกระดาษไว

การปรับขนาดเอกสารจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอร
3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏแลวจึง

กด OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  จนกวา Full Page 91% (เต็มหนา 91%) จะปรากฏ แลว

จึงกด OK (ตกลง)
6. กด Start (เริ่ม)

หมายเหตุ ฟงกชันการทําสําเนาสามารถใชไดโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart Studio (Mac OS) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีไฟล
ชวยเหลือของ'ซอฟตแวร

การทําสําเนาเอกสารขนาด Legal บนกระดาษ Letter
คุณสามารถใชการตั้งคา Legal > Ltr 72% เพ่ือลดขนาดสําเนาเอกสารที่มี
ขนาด legal ใหเปนขนาดที่พอดีกับกระดาษ letter ได

บท 4
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หมายเหตุ เปอรเซ็นตดังกลาวเปนตัวอยาง Legal > Ltr 72% อาจไมตรง
กับเปอรเซ็นตท่ีปรากฏบนหนาจอ

การทําสําเนาเอกสารขนาด legal ลงในกระดาษ letter
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับของคุณโดยหงายหนาข้ึนใน ADF
3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Reduce/Enlarge (ยอ/ขยาย) จะปรากฏ แลวจึง

เลือก OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  จนกวา Legal > Ltr 72% จะปรากฏ แลวจึงเลือก OK

(ตกลง)
6. กด Start (เริ่ม)

การปรับความเขมจางของสําเนา
คุณสามารถใชตัวเลือก Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) เพ่ือปรับความคม
ชัดของสําเนาที่คุณทําข้ึนได

การปรับระดับคอนทราสจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอร
3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
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4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) จะปรากฏ แลว
จึงเลือก OK (ตกลง)

5. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:
• กด ลูกศรขวา  เพ่ือใหสําเนาเขมข้ึน และกด OK (ตกลง)
• กด ลูกศรซาย  เพ่ือใหสําเนาจางลง และกด OK (ตกลง)

6. กด Start (เริ่ม)

หมายเหตุ ฟงกชันการทําสําเนาสามารถใชไดโดยใชซอฟตแวร
HP Photosmart Studio (Mac OS) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ีไฟล
ชวยเหลือของ'ซอฟตแวร

ปรับสวนทีไ่มคมชัดของสําเนาใหดขีึ้น
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) เพ่ือปรับ
คุณภาพเอกสารขอความดวยการทําใหขอบขอความที่เปนสีดําใหคมชัดข้ึน หรือ
ปรับภาพถายดวยการเพิ่มสีออนที่อาจกลายเปนสีขาวใหคมชัดข้ึนได

การเพิ่มคุณภาพ Mixed (ผสม) เปนตัวเลือกดีฟอลต ใชการเพิ่มคุณภาพ
Mixed (ผสม) เพ่ือทําใหขอบตัวหนังสือของตนฉบับสวนใหญคมชัดข้ึน

การทําสําเนาเอกสารทีไ่มชัดจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอร
3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) จะปรากฏ

แลวจึงเลือก OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  จนกระท่ังการตั้งคา Text (ขอความ) ปรากฏ และกด OK

(ตกลง)
6. กด Start (เริ่ม)
หากสิ่งใดตอไปนี้เกิดข้ึน ใหปดการปรับ Text (ขอความ) โดยการเลือก
Photo (ภาพถาย) หรือ None (ไมม)ี:
• มจีุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของคุณ
• ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมีจุดดาง (ไมเรียบ)
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• วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมีสวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
• มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

การปรับสวนทีม่ีสีออนของสําเนาใหคมชัดขึ้น
คุณสามารถใชการเพ่ิมคุณภาพ Photo (ภาพถาย) เพ่ือปรับใหสีออนที่
อาจกลายเปนสีขาวคมชัดข้ึน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชคุณสมบัติการเพิ่ม
คุณภาพของ Photo (ภาพถาย) เพ่ือขจัดหรือลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนดังตอไปนี้
เมื่อทําสําเนาดวยคุณสมบัติการเพ่ิมคุณภาพของ Text (ขอความ) ไดอีกดวย
• มีจุดสีกระจายรอบขอความบางสวนในสําเนาของคุณ
• ตัวพิมพสีดําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
• วัตถุหรือเสนที่เปนสีซึ่งมลีักษณะบางมีสวนที่เปนสีดําปรากฏขึ้น
• มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวปรากฏขึ้นในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออน

ไปจนถึงสีเทากลาง

ในการทําสําเนาภาพถายทีไ่ดรับแสงมากเกินไปจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. วางตนฉบับคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอร
3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ) ปรากฏ

แลวจึงเลือก OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่งการตั้งคาการเพิ่มคุณภาพ Photo (ภาพถาย)

ปรากฏ แลวจึงกด OK (ตกลง)
6. กด Start (เริ่ม)

ยกเลิกงานทําสําเนา
หากตองการหยุดการทําสําเนา ใหกด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของ
เครื่อง
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5 Scan (สแกน)
คุณสามารถสแกนเอกสารตนฉบับ และสงไปยังปลายทางตางๆ เชน โฟลเดอร
บนเครือขาย หรือโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอรได คุณสามารถใชแผงควบ
คุมของเครื่อง, ซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP และโปรแกรมที่สอด
คลองกับ TWAIN หรือ WIA ในเครื่องคอมพิวเตอรได
ฟงกชันการสแกนใชไดหลังจากท่ีคุณติดต้ังซอฟตแวรเทาน้ัน 

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• สแกนตนฉบับ
• สแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN หรือ WIA
• แกไขตนฉบับท่ีสแกน
• เปลี่ยนการต้ังคาการสแกน
• ยกเลิกงานสแกน

สแกนตนฉบับ
คุณสามารถเริ่มสแกนจากคอมพิวเตอรหรือจากแผงควบคุมของเครื่อง เนื้อหา
ในสวนนี้จะกลาวถึงวิธีสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องเทาน้ัน

หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช ซอฟตแวร HP Photosmart เพ่ือ
สแกนภาพ ซึ่งรวมถึงภาพแบบพาโนรามาไดดวย ซอฟตแวรนี้จะชวยใหคุณ
สามารถแกไขภาพที่สแกนและสรางโครงการพิเศษโดยใชภาพที่สแกนได
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับวิธีสแกนจากคอมพิวเตอรและวิธีปรับ ปรับขนาด
หมุน ตัด และทําใหงานคมชัดยิ่งข้ึน โปรดดู HP Photosmart Software
Help (วิธีใชซอฟตแวร HP Photosmart) บนหนาจอ ซึ่งใหมาพรอมกับ
ซอฟตแวรของคุณ

หากตองการใชคุณสมบัติการสแกน อุปกรณและคอมพิวเตอรของคุณตองเชื่อม
ตอกันและเปดใชงานอยู นอกจากนี้ ยังตองติดต้ังและรันซอฟตแวรของเครื่อง
พิมพบนคอมพิวเตอรกอนที่จะเริ่มงานสแกน หากตองการตรวจสอบการรัน
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows
โปรดดูที่ไอคอนของเครื่องพิมพในซิสเต็มเทรยที่ดานขวาลางของหนาจอ ใกล
กับนาฬิกา หากตองการตรวจสอบการรันในคอมพิวเตอรที่ใช Mac OS ใหเปด
HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) แลวคลิกที่ Scan Picture
(สแกนภาพ) หากมีสแกนเนอรทีใ่ชงานได โปรแกรมประยุกต HP ScanPro
จะเปดข้ึน มฉิะนั้น ขอความจะปรากฏขึ้นเพ่ือแจงใหทราบวาไมพบสแกนเนอร
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หมายเหตุ การปดไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในซสิเต็มเทรย
ของ Windows อาจทําใหอุปกรณไมสามารถทํางานสแกนบางอยางได และ
จะทําใหขอความแจงขอผิดพลาด No Connection (ไมมกีารเชื่อมตอ)
ปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ คุณสามารถเรียกการทํางานเต็มรูปแบบกลับมาไดดวย
การรีสตารทคอมพิวเตอรของคุณหรือเริ่มการใชงาน ซอฟตแวร HP
Photosmart

• สแกนตนฉบับ (การเช่ือมตอโดยตรง)

สแกนตนฉบับ (การเชื่อมตอโดยตรง)
หากอุปกรณของคุณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB ให
ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้

เมื่อสแกนเสร็จ เอกสารที่สแกนแลวจะอยูในตําแหนงท่ีคุณเลือกไว

ในการสแกนจากซอฟตแวร HP photo and imaging
1. ที่คอมพิวเตอร ใหเปดซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
2. หากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนาจอ

ในการสแกนจากแผงควบคุมของเครื่อง (เชื่อมตอโดยตรง)
1. ใสตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกฟงกชัน Scan และกด OK

(ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกสิ่งที่จะทําพรอมการสแกน และกด OK (ตกลง).
4. กด Start(เร่ิม)

สแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN หรือ WIA
อุปกรณสอดคลองกับ TWAIN และ WIA และสามารถทํางานไดกับโปรแกรมที่
สนับสนุนการสแกนที่สอดคลองกับ TWAIN หรือ WIA เมื่อคุณอยูในโปรแกรม
ที่สอดคลองกับ TWAIN หรือ WIA คุณสามารถใชงานคุณสมบัติการสแกนและ
สแกนภาพเขาสูโปรแกรมไดโดยตรง

TWAIN รองรับการใชงานในระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
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ในระบบปฏิบัติการ Windows WIA จะไดรับการสนับสนุนเฉพาะการเชื่อมตอ
โดยตรงใน Windows XP และ Vista เทานั้น WIA ไมรองรับการใชงานใน
Mac OS
• การสแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN
• การสแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ WIA

การสแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ TWAIN
โดยทั่วไป โปรแกรมซอฟตแวรที่สอดคลองกับ TWAIN จะมีคําสั่ง เชน
Acquire (รับขอมูล), File Acquire (รับไฟล), Scan (สแกน), Import
New Object (นําเขาวัตถใุหม), Insert from (แทรกจาก) หรือ Scanner
(สแกนเนอร) หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมสอดคลองกันหรือไม หรือไมทราบ
วาจะใชคําสั่งใด โปรดดู Help (วิธีใช) หรือเอกสารประกอบของโปรแกรม
ซอฟตแวร

เริ่มตนสแกนจากภายในโปรแกรมที่สอดคลองกับ TWAIN หากตองการขอมูล
เกี่ยวกับคําสั่งและขั้นตอนการใชงาน โปรดดู Help (วิธีใช) หรือเอกสาร
ประกอบของโปรแกรมซอฟตแวร

การสแกนจากโปรแกรมทีส่อดคลองกับ WIA
โดยทั่วไป โปรแกรมซอฟตแวรที่สอดคลองกับ WIA จะมคํีาสั่ง เชน Picture/
From Scanner or Camera (ภาพ/จากสแกนเนอรหรือกลอง) ในเมนู
Insert (แทรก) หรือ File (ไฟล) หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมสอดคลองกัน
หรือไม หรือไมทราบวาจะใชคําสั่งใด โปรดดู Help (วิธีใช) หรือเอกสาร
ประกอบของโปรแกรมซอฟตแวร

เริ่มตนสแกนจากภายในโปรแกรมที่สอดคลองกับ WIA หากตองการขอมูลเกี่ยว
กับคําสั่งและข้ันตอนการใชงาน โปรดดู Help (วธีิใช) หรือเอกสารประกอบของ
โปรแกรมซอฟตแวร

แกไขตนฉบับทีส่แกน
คุณสามารถแกไขภาพที่สแกนไดโดยใช ซอฟตแวร HP Photosmart นอก
จากนี้ ยังสามารถแกไขเอกสารทีส่แกนโดยใชซอฟตแวรจดจําตัวอักษร
(Optical Character Recognition - OCR)
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หมายเหตุ ในการแกไขภาพสแกน ตองติดต้ังซอฟตแวร OCR ไวใน
คอมพิวเตอรของคุณ

• แกไขภาพถายทีส่แกนหรือภาพกราฟก
• แกไขเอกสารทีส่แกนโดยใชซอฟตแวรจดจําตัวอักษร (OCR)

แกไขภาพถายทีส่แกนหรือภาพกราฟก
คุณสามารถแกไขภาพถายท่ีสแกนหรือภาพกราฟกไดโดยใช ซอฟตแวร HP
Photosmart ใชซอฟตแวรนี้เพ่ือปรับความสวาง ความเปรียบตางของสี เฉดสี
และอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหมุนภาพไดโดยใช ซอฟตแวร HP
Photosmart
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Photosmart Software Help (วิธีใช
ซอฟตแวร HP Photosmart) ที่หนาจอ

แกไขเอกสารทีส่แกนโดยใชซอฟตแวรจดจําตัวอักษร (OCR)
คุณสามารถใชซอฟตแวร OCR เพ่ือนําเขาขอความที่สแกนเขาในโปรแกรม
ประมวลผลคําที่คุณตองการใชเพ่ือแกไขได ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถแกไข
จดหมาย เอกสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมายได
คุณสามารถระบุโปรแกรมประมวลผลคําท่ีคุณตองการใชในการแกไขได หาก
ไอคอนประมวลผลคําไมปรากฏขึ้นหรือไมทํางาน แสดงวาคุณอาจไมไดติดต้ัง
ซอฟตแวรประมวลผลคําในคอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรสแกนเนอรไมรูจัก
โปรแกรมในระหวางการติดต้ัง หากตองการขอมูลเกี่ยวกับวิธีสรางการเชื่อมโยง
ไปยังโปรแกรมประมวลผลคํา โปรดดู Help (วิธีใช) บนหนาจอของซอฟตแวร
รูปภาพและภาพถายของ HP
ซอฟตแวร OCR ไมสนับสนุนการสแกนขอความสี ขอความสีจะถูกแปลงเปน
ขาว-ดํา กอนสงไปยัง OCR ดังนั้น ขอความทั้งหมดในเอกสารที่ไดออกมาขั้น
สุดทายจะอยูในรูปขาว-ดํา ไมวาสีตนฉบับจะเปนอยางไร
เนื่องจากความซับซอนของโปรแกรมประมวลผลคําบางโปรแกรม และการตอบ
สนองของโปรแกรมเหลาน้ันกับอุปกรณ ในบางครั้ง จึงควรสงงานสแกนไปยัง
Wordpad (โปรแกรมเสริมของ Windows) แลวจึงตัดและวางขอความลงใน
โปรแกรมประมวลผลคําที่ตองการใช
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เปลี่ยนการตั้งคาการสแกน

การเปลี่ยนการตั้งคาการสแกน
• HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) (Mac OS): เรียกใช

HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) คลิกที่ Information
and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) แลวเลือก Scan Preferences
(ลักษณะงานสแกนทีต่องการ) จากเมนูดรอปดาวน

• Windows: เปดซอฟตแวรของอุปกรณ เลือก Settings (การตั้งคา) แลว
เลือก Scan Settings and Preferences (การตั้งคาการสแกนและ
ลักษณะงานสแกนทีต่องการ) แลวเลือกจากตัวเลือกท่ีมอียู

ยกเลิกงานสแกน
ในการยกเลิกงานสแกน กด Cancel (ยกเลิก) ที่แผงควบคุมของเครื่อง
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6 โทรสาร
คุณสามารถใชอุปกรณนี้เพ่ือสงและรับโทรสาร รวมถึงโทรสารสีได คุณสามารถ
จัดตารางเวลาการสงโทรสารในภายหลังและสามารถตั้งคารายการโทรดวนเพ่ือ
สงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยางรวดเร็วและงายดาย จากแผงควบคุม
ของเครื่อง คุณยังสามารถตั้งคาตัวเลือกของโทรสาร เชน ความละเอียดและ
ความคมชัดระหวางความสวาง/ความเขมของโทรสารที่คุณสงได
หากอุปกรณเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง คุณสามารถใชซอฟตแวรรูปภาพ
และภาพถายของ HP เพ่ือทําข้ันตอนการสงโทรสารที่ไมสามารถใชงานไดจาก
แผงควบคุม หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชซอฟตแวรรูปภาพและ
ภาพถายของ HP

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคาอุปกรณ
สําหรับโทรสารอยางถูกตอง คุณอาจตั้งคาเรียบรอยขณะทําการติดต้ังเบื้องตน
แลวจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรที่มาพรอมกับอุปกรณ คุณสามารถตรวจ
สอบวาไดติดต้ังโทรสารอยางถูกตองโดยการรันการทดสอบการติดต้ังโทร
สารจากแผงควบคุม เพ่ือดําเนินการทดสอบโทรสาร กด Setup (ต้ังคา)
เลือก Tools (เครื่องมือ) เลือก Run fax test (รันการทดสอบโทรสาร)
จากนั้น กด OK (ตกลง)

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การสงโทรสาร
• การรับโทรสาร
• การเปลี่ยนการต้ังคาโทรสาร
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ต
• การทดสอบการต้ังคาโทรสาร
• การใชรายงาน
• การยกเลิกการรับและสงโทรสาร
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การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีไดจาก
แผงควบคุมของเครื่อง คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่เช่ือม
ตออยู ซึ่งชวยใหคุณสามารถพูดสายกับผูรับกอนที่จะสงโทรสารได
• การสงโทรสารเบื้องตน
• การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพท
• การสงโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ
• การสงโทรสารจากหนวยความจํา
• การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
• การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน
• สงตนฉบับสีหรือโทรสารภาพถาย
• การเปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา Lighter/Darker (จางลง/เขมข้ึน)
• การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด

การสงโทรสารเบื้องตน
คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใช
แผงควบคุมของเครื่อง

หมายเหตุ หากคุณตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนท่ีจะสงโทรสาร
เคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพท
หรือปุมกดบนหนาจอ ซึ่งจะชวยใหสามารถควบคุมความเร็วในการโทรได
คุณลักษณะเหลาน้ีมปีระโยชนมากเมื่อคุณตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระ
คาโทรศัพท และตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะโทร
หมายเหตุ ปุม Speed Dial (โทรดวน) และ Redial (โทรซ้ํา) มีเฉพาะ
ใน HP Officejet J4660 All-in-One

การสงโทรสารเบี้องตนจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ปอนเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Fax Color (โทรสารส)ี และกด OK (ตกลง)
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3. ปอนหมายเลขโทรสารโดยการใชแผงปุมกด หรือกด Speed Dial (โทร
ดวน) หรือ Redial (โทรซ้ํา) เพ่ือติดตอซ้ําไปยังหมายเลขที่โทรออกลาสุด
(HP Officejet J4660)

เคล็ดลับ ในการเพิ่ม Pause ในหมายเลขโทรสารที่คุณปอน กด
Redial (โทรซ้ํา) หรือกดปุม * ซ้ํา จนกระทั่งเครื่องหมายขีดกลาง (-)
ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ เมื่อปอนหมายเลขแลว คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรสาร
จากรายการโทรดวน และคุณยังสามารถเลือกหมายเลขจากรายการโทร
ดวน แลวปอนหมายเลขโทรศัพทตอจากหมายเลขนั้น คุณไมสามารถ
ปอนหมายเลขโทรสารที่มีอักขระเกินกวา 50 ตัว

4. กด Start (เริ่ม)
หากอุปกรณตรวจพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิอุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด

เคล็ดลับ ถาผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่คุณใช คุณ
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพท
การสงโทรสารดวยตนเองจะทําใหคุณสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับได
กอนที่คุณจะสงโทรสาร คุณลักษณะน้ีมีประโยชนในกรณีท่ีคุณตองการแจงใหผู
รับทราบวาคุณกําลังจะสงโทรสารกอนทําการสงจริง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท หรือเสียงอ่ืนๆ จากแปนหูฟง
โทรศัพท ซึ่งจะชวยใหใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน
ผูรับอาจตอบรับโทรศัพทหรือใหเครื่องโทรสารจัดการ ข้ึนอยูกับวาผูรับต้ังคา
เครื่องโทรสารอยางไร หากตัวบุคคลเปนผูรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับ
กอนสงโทรสารได หากเครื่องโทรสารรับสายเอง คุณสามารถสงโทรสารโดยตรง
ถึงเครื่องโทรสารเมื่อไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องรับโทรสาร

การสงโทรสารจากโทรศัพทเครื่องพวงดวยตนเอง
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Fax Color (โทรสารส)ี และกด OK (ตกลง)
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3. กดหมายเลขที่ปุมกดของโทรศัพทท่ีตอกับอุปกรณ

หมายเหตุ อยาใชปุมกดที่แผงควบคุมของอุปกรณเมื่อทําการสงโทรสาร
ดวยตนเอง คุณตองใชปุมกดที่อยูโทรศัพทเพ่ือกดหมายเลขของผูรับ
เคล็ดลับ ในการสลับระหวาง Fax B&W หรือ Fax Color กดปุม
Back (ยอนกลับ)

4. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารรับสาย คุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องรับโทรสาร ใหทําตามขั้นตอนตอไปเพื่อสงโทรสาร

5. เมื่อคุณพรอมท่ีจะสงโทรสาร ใหกด Start (เริ่ม)

หมายเหตุ หากพรอมตปรากฏขึ้น เลือก Send Fax (สงโทรสาร) และ
วางตนฉบับไวใน ADF

หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม เริ่ม ที่โทรสาร
ของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะที่สงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสายใน
ชวงน้ีได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสง
โทรสารเสร็จ

การสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทโดยใชเครื่องโทรศัพททีต่ิดตั้งมา (HP
Officejet J4660)
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. ยกหูโทรศัพทที่เครื่อง HP All-in-One และติดตอไปยังหมายเลขโดยใช

แผงปุมกดบนแผงควบคุมของเครื่อง

เคล็ดลับ ในการสลับระหวาง Fax B&W หรือ Fax Color กดปุม
Back (ยอนกลับ)

3. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเครื่องโทรสารรับสายนี้ คุณจะไดยินสัญญาณโทร
สารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ใหทําตามข้ันตอนตอไปเพื่อสงโทรสาร
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4. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)
หรือ Fax Color (โทรสารส)ี และกด OK (ตกลง)

5. เมื่อคุณพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด Start (เริ่ม)

หมายเหตุ เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือก Send Fax (สงโทรสาร) แลว
จึงกด Start (เริ่ม) อีกคร้ัง

หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสายใน
ชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสง
โทรสารเสร็จ

หมายเหตุ เมื่อสงโทรสารดวยตนเองโดยใชเครื่องโทรศัพทของ All-in-
One ฟงกชันสแกนและทําสําเนาจะไมสามารถใชได

การสงโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ
การโทรโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอจะชวยใหคุณสามารถกดหมายเลข
บนแผงควบคุมของเครื่องเหมือนกับการโทรศัพทปกติ เมื่อสงโทรสารโดยการ
โทรโดยการกดปุมบนหนาจอ คุณจะไดยินเสียงสัญญาณการโทร และเสียง
โทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากลําโพงของอุปกรณ ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถตอบ
สนองไดทันทีในขณะที่กดปุม รวมท้ังสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย

เคล็ดลับ หากคุณไมปอนรหัส PIN ของบัตรโทรศัพทในทันที อุปกรณอาจ
เริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไป และทําใหบริการบัตรโทรศัพทไมจดจํา
รหัส PIN ในกรณีนี้ คุณสามารถสรางรายการโทรดวนเพื่อบันทึกรหัส PIN
ของบัตรโทรศัพทของคุณได

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไว มิเชนนั้นคุณจะไมไดยิน
เสียงสัญญาณโทรสาร

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคุมของเครื่อง
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับในตัว

ปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Fax Color (โทรสารส)ี และกด Start (เริ่ม)
หากเครื่องพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ คุณจะไดยิน
สัญญาณการโทร
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3. เมื่อไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุม
กดบนแผงควบคุมของเครื่อง

4. ปฏิบัติตามขอความเตือนท่ีอาจเกิดข้ึน

เคล็ดลับ ถาคุณใชบัตรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารและมรีหัส PIN ของบัตร
บันทึกไวเปนหมายเลขลัดอยูแลว เมื่อเครื่องใหคุณใสรหัส PIN ใหกด
Speed Dial (โทรดวน) หรือปุมหมายเลขลัดที่เก็บหมายเลขรหัส PIN
ที่คุณบันทึกไว

โทรสารของคุณจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารที่รับตอบรับ

การสงโทรสารจากหนวยความจํา 
คุณสามารถสแกนโทรสารขาวดําลงในหนวยความจําแลวสงโทรสารจากหนวย
ความจําได คุณสมบัตินี้จะมีประโยชนหากหมายเลขโทรสารที่คุณพยายามติดตอ
ไมวางหรือไมสามารถติดตอไดช่ัวคราว อุปกรณจะสแกนตนฉบับลงในหนวย
ความจําและสงตนฉบับทันทีที่สามารถเชื่อมตอกับเครื่องรับโทรสาร หลังจากอุ
ปกรณสแกนหนาลงในหนวยความจํา คุณสามารถเอาตนฉบับออกจากถาดปอน
ตนฉบับไดทันที

หมายเหตุ คุณสามารถสงโทรสารขาวดําจากหนวยความจําได

วิธกีารสงโทรสารจากหนวยความจํา
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Fax Color (โทรสารส)ี และกด OK (ตกลง)
3. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กด Speed Dial (โทรดวน) เพ่ือเลือก

หมายเลขโทรดวน หรือกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) เพ่ือ
โทรซ้ําหมายเลขลาสุด

4. กด ลูกศรขวา  จนกระท่ัง Fax Method (วีธีการโทรสาร) ปรากฏ และ
กด OK (ตกลง)

5. กด ลูกศรขวา  จนกระท่ัง Scan & Fax (สแกนและโทรสาร) ปรากฏ แลว
จึงเลือก OK (ตกลง)

6. กด Start (เริ่ม)
เครื่องจะสแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจํา และจะสงโทรสารออกไป
เมื่อเคร่ืองรับโทรสารปลายทางพรอม
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การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
คุณสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารที่เปนขาวดําภายใน 24 ช่ัวโมงถัดไปได ซึ่ง
จะชวยใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดําภายหลังไดในตอนเย็น เชน เมื่อสาย
โทรศัพทวางหรือเมื่อมีอัตราคาโทรถูกลง เครื่องจะสงโทรสารของคุณโดย
อัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว

คุณสามารถตั้งเวลาสงโทรสารหนึ่งหมายเลขตอหน่ึงครั้งเทานั้น อยางไรก็ตาม
คุณสามารถสงโทรสารไดตามปกติ ขณะที่ต้ังเวลาสงโทรสารไว

หมายเหตุ คุณสามารถสงไดเฉพาะโทรสารขาวดําเนื่องจากขอจํากัดของ
หนวยความจํา

การตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Fax Color (โทรสารส)ี และกด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Fax Method (วิธกีารโทรสาร) ปรากฏ และ

กด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง)

ปรากฏ แลวจึงเลือก OK (ตกลง)
5. ปอนเวลาที่ตองการสงโดยใชปุมตัวเลข จากน้ันกด OK (ตกลง) หากเครื่อง

แจงเตือน ใหกด 1สําหรับAM หรือ 2 สําหรับ PM
6. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กด Speed Dial (โทรดวน) เพ่ือเลือก

หมายเลขโทรดวน หรือกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) เพ่ือ
โทรซ้ําหมายเลขลาสุด

7. กด Start (เริ่ม)
อุปกรณจะสแกนเอกสารทุกหนาและเวลาสงที่ถูกกําหนดไวจะปรากฏข้ึนบน
จอแสดงผล โทรสารจะไดรับการสงเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว

วิธกีารยกเลิกการกําหนดเวลาสงโทรสาร
1. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือ Fax Color (โทรสารส)ี และกด OK (ตกลง)
2. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Fax Method (วิธกีารโทรสาร) ปรากฏ และ

กด OK (ตกลง)
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3. กด ลูกศรขวา  จนกระท่ัง Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง)
ปรากฏ แลวจึงเลือก OK (ตกลง)
หากมโีทรสารที่กําหนดเวลาสงไวแลว การแจงเตือน Cancel (ยกเลิก) จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล

4. กด 1 เพ่ือเลือก Yes (ใช)

หมายเหตุ คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่ต้ังเวลาสงไวไดดวยการกด
Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของเครื่องเมื่อเวลาที่กําหนดไวปรากฏ
บนจอแสดงผล

การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• สงโทรสารไปยังผูรับหลายคนจากแผงควบคุมของเครื่อง

สงโทรสารไปยังผูรับหลายคนจากแผงควบคุมของเครื่อง

คุณสามารถสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนไดในครั้งเดียวโดยการจัดกลุมรายการ
หมายเลขโทรดวนเปนรายการหมายเลขโทรดวนแบบกลุม

การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนโดยใชกลุมหมายเลขโทรดวน
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือกด OK (ตกลง)
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3. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  จนกวารายการหมายเลขโทรดวนแบบ
กลุมท่ีเหมาะสมปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ คุณยังสามารถเลือกรายการโทรดวนโดยการปอนรหัสหมาย
เลขโทรดวนโดยใชปุมกดบนแผงควบคุมของเครื่อง หรือกดปุม
Speed Dial (โทรดวน) ซ้ําๆ (HP Officejet J4660 เทานั้น)

4. กด Start (เริ่ม)
หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนตนฉบับอัตโนมัติ เครื่องจะสง
เอกสารไปยังแตละหมายเลขในกลุมหมายเลขโทรดวน

หมายเหตุ คุณสามารถใชกลุมหมายเลขโทรดวนเพื่อสงโทรสารแบบขาว
ดําไดเทานั้น เนื่องจากขอจํากัดของหนวยความจํา อุปกรณจะสแกนโทร
สารลงในหนวยความจํา จากน้ันจึงหมุนหมายเลขแรก เมื่อมีการเชื่อม
ตอ เครื่องจะสงโทรสารและหมุนหมายเลขถัดไป ถาหมายเลขไมวางหรือ
ไมมสีัญญาณตอบรับ อุปกรณจะทํางานตามคาสําหรับ Busy Redial
(โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง) และ No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมผีู
รับสาย) ถาไมไดทําการเชื่อมตอ เครื่องจะหมุนหมายเลขถัดไป และจะ
สรางรายงานขอผิดพลาดใหคุณ

สงตนฉบับสหีรือโทรสารภาพถาย
คุณสามารถสงโทรสารตนฉบับที่เปนสีหรือภาพถายไดจากอุปกรณ หากเครื่อง
ของคุณระบุวาเครื่องโทรสารของผูรับรองรับไดเฉพาะโทรสารขาวดําเทาน้ัน
เครื่องจะสงโทรสารเปนสีขาวดํา

HP ขอแนะนําใหคุณใชเฉพาะตนฉบับสีสําหรับการสงโทรสารที่เปนสี

การสงโทรสารตนฉบับสีหรือภาพถายจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Color (โทรสารส)ี หรือ

กด OK (ตกลง)
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3. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กด Speed Dial (โทรดวน) เพ่ือเลือก
หมายเลขโทรดวน หรือกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) เพ่ือ
โทรซ้ําหมายเลขลาสุด

4. กด Start (เริ่ม)
หากอุปกรณตรวจพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด

หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารของผูรับรองรับเฉพาะโทรสารขาวดํา
เครื่อง HP All-in-One จะสงโทรสารเปนสีขาวดําโดยอัตโนมัติ ขอ
ความจะปรากฏขึ้นหลังจากสงโทรสาร โดยระบุวาสงโทรสารเปนแบบ
ขาวดํา กด OK (ตกลง) เพ่ือลบขอความ

การเปลี่ยนความละเอียดโทรสารและคา Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) 
คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคา Resolution (ความละเอียด) และ Lighter/
Darker (จางลง/เขมขึ้น) สําหรับเอกสารที่คุณจะสงโทรสารได

หมายเหตุ คาเหลานี้ไมมีผลตอคาการทําสําเนา ความละเอียดและความสวาง/
ความเขมของสําเนาจะถูกต้ังคาแยกจากความละเอียดและความสวาง/ความ
เขมของโทรสาร นอกจากน้ี คาที่เปลี่ยนจากแผงควบคุมของเครื่องจะไมมีผล
ตอโทรสารที่สงจากคอมพิวเตอรของคุณ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การเปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร
• การเปลี่ยนการต้ังคา Lighter/Darker (จางลง/เขมข้ึน)
• การต้ังคาดีฟอลตใหม

การเปลี่ยนคาความละเอียดของโทรสาร

การตั้งคา Resolution (ความละเอียด) จะมผีลตอความเร็วในการสงโทรสาร
และคุณภาพของเอกสารขาวดําท่ีสงมา หากเครื่องรับโทรสารไมรองรับความ
ละเอียดที่คุณเลือก HP All-in-One จะสงโทรสารดวยความละเอียดสูงสุดที่
เครื่องรับโทรสารรองรับได

หมายเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนคาความละเอียดเฉพาะของโทรสารที่จะสงเปน
สีขาวดําเทาน้ัน อุปกรณจะสงโทรสารสีเมื่อใชความละเอียด Fine (ด)ี
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คาความละเอียดตอไปนี้ใชไดกับการสงโทรสาร Fine (ด)ี, Very Fine (ดี
มาก), Photo (ภาพถาย) และ Standard (มาตรฐาน)
• Fine (ดี): ใหขอความมคุีณภาพสูงเหมาะสําหรับการสงโทรสารเอกสาร

สวนใหญ ซึ่งจะต้ังไวเปนคาดีฟอลต เมื่อสงโทรสารที่เปนสี อุปกรณจะใช
การตั้งคา Fine (ด)ี

• Very Fine (ดมีาก): ใหคุณภาพในการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมื่อคุณสงโทร
สารเอกสารที่มคีวามละเอียดสูงมาก หากคุณเลือก Very Fine (ดมีาก) การ
สงโทรสารจะใชเวลานานขึ้น และคุณสามารถสงไดเฉพาะโทรสารขาวดํา
เทานั้นเมื่อใชคาความละเอียดนี้ ถาคุณสงโทรสารที่เปนสี โทรสารจะถูกสง
โดยใชความละเอียด Fine (ดี) แทน

• Photo (ภาพถาย): ใหคุณภาพการสงโทรสารที่ดีที่สุดเมื่อสงภาพถายขาว
ดํา หากคุณเลือก Photo (ภาพถาย) การสงโทรสารจะใชเวลานานข้ึน เมื่อ
ภาพถายท่ีจะสงโทรสารเปนขาวดํา HP ขอแนะนําใหคุณเลือก Photo
(ภาพถาย)

• Standard (มาตรฐาน): จะทําใหสงโทรสารไดรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได แตโทรสารมคุีณภาพต่ําที่สุด

เมื่อคุณออกจากเมนูโทรสาร ตัวเลือกนี้จะกลับไปสูคาดีฟอลต เวนเสียแตวาคุณ
จะต้ังคาการเปลี่ยนแปลงของคุณไวเปนคาดีฟอลต

การเปลี่ยนคาความละเอียดจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือกด OK (ตกลง)
3. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กด Speed Dial (โทรดวน) เพ่ือเลือก

หมายเลขโทรดวน หรือกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) เพ่ือ
โทรซ้ําหมายเลขลาสุด

4. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Resolution (ความละเอียด) ปรากฏ แลวจึง
เลือก OK (ตกลง)

5. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกคาความละเอียด แลวกด OK (ตกลง)
6. กด Start (เริ่ม)

หากอุปกรณตรวจพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด
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การเปลี่ยนการตั้งคา Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) 
คุณสามารถปรับความคมชัดของโทรสารใหเขมข้ึนหรือสวางขึ้นกวาตนฉบับ
คุณสมบัตินี้มปีระโยชนหากคุณกําลังโทรสารเอกสารที่จาง เลือน หรือเขียนดวย
ลายมือ คุณสามารถทําใหตนฉบับเขมข้ึนไดดวยการปรับความคมชัด

หมายเหตุ การตั้งคาของ Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) จะใชไดกับ
โทรสารที่เปนขาวดําเทานั้น ไมสามารถใชไดกับโทรสารที่เปนสี

เมื่อคุณออกจากเมนูโทรสาร ตัวเลือกนี้จะกลับไปเปนคาดีฟอลต เวนเสียแตวา
คุณจะตั้งคาการเปลี่ยนแปลงของคุณไวเปนคาดีฟอลต

วิธกีารเปลี่ยนการตั้งคา Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) จากแผงควบคุม
ของเครื่อง
1. ใสเอกสารตนฉบับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
2. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax B&W (โทรสารขาวดํา)

หรือกด OK (ตกลง)
3. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมกด กด Speed Dial (โทรดวน) เพ่ือเลือก

หมายเลขโทรดวน หรือกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุดชั่วคราว) เพ่ือ
โทรซ้ําหมายเลขลาสุด

4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) จะปรากฏ แลว
จึงเลือก OK (ตกลง)

5. กด ลูกศรซาย  เพ่ือเพิ่มความสวางของโทรสารหรือกด ลูกศรขวา  เพ่ือ
เพ่ิมความเขมของโทรสารแลวจึงกด OK (ตกลง)
ตัวบงช้ีจะเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อคุณกดปุมลูกศร

6. กด Start (เริ่ม)
หากอุปกรณตรวจพบวามตีนฉบับอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ อุปกรณจะ
สงโทรสารจากตนฉบับนั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด

การตั้งคาดฟีอลตใหม

คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาดีฟอลตของ Resolution (ความละเอียด) และ
Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) ผานแผงควบคุมของเครื่องได
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การตั้งคาดีฟอลตใหมโดยใชแผงควบคุมของเครื่อง
1. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโทรสารเกี่ยวกับ Resolution (ความ

ละเอียด) และ Lighter/Darker (จางลง/เขมขึ้น) และกด OK (ตกลง)
2. กด ลูกศรขวา  จนกวา Set As Default (ต้ังเปนดีฟอลต) จะปรากฎ และ

กด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Yes (ใช) ปรากฏ แลวจึงเลือก OK (ตกลง)

การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด 
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ปองกันการ
สูญหายของขอมูลอันเกิดจากขอขัดของของสายโทรศัพทโดยโหมดดังกลาวจะ
ตรวจหาขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนระหวางการสงและจะสงสวนที่เกิดขอผิดพลาดอีก
ครั้งโดยอัตโนมัติ หากเปนสายโทรศัพทท่ีมคุีณภาพดีก็จะไมสงผลตอคา
โทรศัพท และอาจลดคาใชจายลงดวย หากเปนสายโทรศัพทที่คุณภาพไมดี
ECM จะสงผลใหการสงโทรสารใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึน
ดวย แตการสงขอมูลจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน คาดีฟอลตจะกําหนดเปน On
(เปด) ใหปด ECM หากทําใหคุณเสียคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึนมาก และคุณยอมรับ
คุณภาพการรับสงท่ีดอยกวาได

กอนปดการตั้งคา ECM ใหพิจารณาสิ่งตอไปน้ี หากคุณปด ECM
• จะมผีลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารที่คุณรับและสง
• Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถูกต้ังคาเปน Medium (ปานกลาง)

โดยอัตโนมัติ
• คุณจะไมสามารถรับสงโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคําสั่งจากแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) ปรากฏ

และกด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ

ผิดพลาด) ปรากฏ และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด OK (ตกลง)

การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารแบบอัตโนมัติหรือรับดวยตนเองได หากคุณปดตัวเลือก
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ คุณจะตองรับโทรสารดวยตนเอง หากคุณ
เปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ (คาเริ่มตน) อุปกรณจะรับสาย
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เรียกเขาและรับโทรสารโดยอัตโนมัติหลังจากครบจํานวนเสียงเรียกเขาที่กําหนด
โดยการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) (การต้ังคา Rings to
Answer (เสียงเรียกเขา) ท่ีกําหนดเปนคาเริ่มตนคือหาครั้ง)
หากคุณรับโทรสารขนาด legal และอุปกรณไมไดต้ังขนาดกระดาษเปน legal
ในขณะนั้น เครื่องจะยอขนาดโทรสารจนพอดีกับกระดาษที่ปอนไว หากคุณไม
ไดเปดใชคุณสมบัติ Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัต)ิ
อุปกรณจะพิมพโทรสารเปนสองหนา

หมายเหตุ หากคุณกําลังทําสําเนาเอกสารเมื่อไดรับโทรสาร โทรสารจะไดรับ
การจัดเก็บในหนวยความจําเครื่องจนกวาจะทําสําเนาเสร็จสิ้น ซึ่งชวยลด
จํานวนหนาโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจํา

• การรับโทรสารดวยตนเอง
• ต้ังคาโทรสารสํารอง
• การพิมพโทรสารทีไ่ดรับจากหนวยความจําซ้ํา
• การขอรับโทรสาร
• การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
• การต้ังขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร
• การต้ังการยอขนาดอัตโนมัติสําหรับโทรสารท่ีเขามา
• การบล็อกหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
• รับโทรสารจากคอมพิวเตอรของคุณ

การรับโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณคุยดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดใน
ขณะที่คุณยังคงคุยอยู ซึ่งเปนการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพ่ือ
รับโทรสารดวยตนเอง

หมายเหตุ คุณสามารถรับโทรศัพทเพ่ือพูดคุยหรือฟงสัญญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
• ตอสายตรงเขากับอุปกรณ (ที่พอรต 2-EXT)
• ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณโดยตรง

วิธกีารรับสงโทรสารดวยตนเอง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานอุปกรณแลว และมกีระดาษปอนอยูในถาด

หลัก
2. นําตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับ
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3. ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปนตัวเลขท่ีมคีามากๆ เพ่ือให
คุณสามารถรับสายเรียกเขากอนอุปกรณจะรับสาย หรือปดการตั้งคา Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ เพ่ือใหอุปกรณไมรับสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติ

4. หากคุณกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด เริ่ม บนเครื่องโทรสาร
5. เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังนี้

a. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Black-and-white fax
หรือColor fax

b. กด Start(เริ่ม)
c. หลังจากอุปกรณเริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือ

สายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางรับ-สงโทรสาร

ตั้งคาโทรสารสํารอง
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหเก็บโทรสารทั้งหมดที่ได หรือใหเก็บเฉพาะโทรสาร
ที่สงเขามาขณะอุปกรณขัดของ หรือไมเก็บโทรสารที่ไดรับไวเลย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ลักษณะที่ตองการและขอกําหนดดานความปลอดภัย

โหมด Backup Fax (โทรสารสํารอง) มีดังตอไปน้ี:

On (เปด) คาเร่ิมตน เม่ือต้ังคา Backup fax (การรับโทรสารสํารอง) เปน On (เปด) อุปกรณจะ
เก็บโทรสารทั้งหมดที่ไดรับไวในหนวยความจํา ซ่ึงคุณจะสามารถสั่งพิมพโทรสารลาสุดท่ี
บันทึกไวในหนวยความจําไดไมเกิน 8 ชุด

หมายเหตุ เมื่อหนวยความจํานอยลง อุปกรณจะบันทึกขอมูลโทรสารที่ไดรับเขามาใหม
ทับขอมูลโทรสารที่เกาท่ีสุดซ่ึงพิมพออกมาแลว หากหนวยความจําเต็มเน่ืองจากยังไมไดสั่ง
พิมพโทรสาร อุปกรณจะหยุดรับสายโทรสารที่เขามา

หมายเหตุ หากคุณไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญเกินไป เชน ภาพสีท่ีมีรายละเอียดมาก
อาจไมมีการเก็บบันทึกในหนวยความจําเน่ืองจากขอจํากัดของหนวยความจํา

On Error Only (เปด
เฉพาะเมื่อเกิดขอผิด
พลาดเทานั้น)

ทําใหอุปกรณเก็บโทรสารไวในหนวยความจําเฉพาะเม่ือเกิดขอขัดของ ซ่ึงทําใหอุปกรณ
ไมสามารถพิมพโทรสารน้ันได (เชน หากกระดาษหมด) อุปกรณจะเก็บโทรสารที่เขามาไว
เร่ือยๆ ตราบเทาท่ียังมีพ้ืนที่หนวยความจําเหลืออยู (หากหนวยความจําเต็ม อุปกรณจะหยุด
รับโทรสารที่เขามา) เม่ือแกไขขอขัดของแลว โทรสารที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกพิมพ
ออกมาโดยอัตโนมัติ และโทรสารนั้นจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

Off (ปด) โทรสารจะไมถูกเก็บบันทึกไวในหนวยความจําเลย เชน คุณอาจตองการปด Backup
fax (การรับโทรสารสํารอง) เพ่ือความปลอดภัย หากเกิดขอขัดของท่ีทําใหอุปกรณพิมพ
โทรสารไมได (เชน กระดาษหมด) อุปกรณจะหยุดรับโทรสารที่สงเขามา
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หมายเหตุ หาก Backup Fax (การรับโทรสารสํารอง) ใชงานได และคุณ
ปดเครื่อง โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกลบทิ้งไป รวมท้ัง
โทรสารที่ไมไดพิมพซึ่งคุณอาจไดรับขณะเครื่องเกิดขอผิดพลาด คุณตอง
ติดตอขอใหผูสงทําการสงโทรสารนั้นมาใหใหมอีกครั้ง หากตองการดู
รายการโทรสารที่ไดรับ ใหส่ังพิมพ Fax Log (บันทึกการรับ-สงโทรสาร)
Fax Log (บันทึกการรับ-สงโทรสาร) จะไมถูกลบเมื่อปดอุปกรณ

วิธตีั้งการรับโทรสารสํารองจากแผงควบคุม
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  จนกวา Tools  (เครื่องมือ) จะปรากฏ แลวกด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกระท่ัง Backup fax (การรับโทรสารสํารอง) ปรากฏ

และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก On (เปด), On Error Only (เปดเฉพาะเมื่อ

เกิดขอผิดพลาดเทานั้น) หรือ Off (ปด)
5. กด OK (ตกลง)

การพิมพโทรสารทีไ่ดรับจากหนวยความจําซ้ํา
หากคุณต้ังคาโหมด Backup Fax (การรับโทรสารสํารอง) เปน On (เปด) จะ
เก็บโทรสารที่ไดรับไวในหนวยความจํา ไมวาเครื่องจะเกิดขอผิดพลาดหรือไมก็
ตาม

หมายเหตุ หลังจากหนวยความจําเต็ม อุปกรณจะบันทึกขอมูลโทรสารที่ได
รับเขามาใหมทับขอมูลโทรสารที่เกาทีสุ่ดที่พิมพออกมาแลว หากโทรสารที่
บันทึกไวทั้งหมดยังไมถูกพิมพออกมา อุปกรณจะไมรับสายโทรสารเพิ่มจน
กวาคุณจะพิมพหรือลบโทรสารจากหนวยความจํา คุณอาจตองการลบโทร
สารในหนวยความจําเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล

คุณสามารถพิมพซ้ําโทรสารที่พิมพออกมาลาสุดไดถึงแปดแผนหากยังคงบันทึก
อยูในหนวยความจํา ข้ึนอยูกับขนาดของโทรสารในหนวยความจํา ยกตัวอยาง
เชน คุณอาจตองการพิมพโทรสารซ้ําหากทําสําเนาของเอกสารลาสุดหาย

การพิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้ําโดยใชแผงควบคุมของเครื่อง
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. กด Setup (การตั้งคา)
3. กด ลูกศรขวา  จนกวา Print Report  (พิมพรายงาน) จะปรากฏ แลวกด

OK (ตกลง)
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4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Reprint Faxes  (พิมพโทรสารซ้ํา) จะปรากฏ
แลวกด OK (ตกลง)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากที่ไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

5. กด Start(เร่ิม)
6. หากตองการหยุดพิมพโทรสารจากหนวยความจํา ใหกด Cancel (ยกเลิก)

การลบโทรสารทั้งหมดในหนวยความจําจากแผงควบคุมของเครื่อง
▲ ปดเครื่องโดยการกดปุม Power (เปด/ปด)

โทรสารทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจําจะถูกลบออกไปหลังจากที่คุณ
ปดเครื่อง

การขอรับโทรสาร
การขอรับโทรสารจะชวยใหเครื่อง HP All-in-One แจงใหเครื่องโทรสารอีก
เครื่องหนึ่งสงโทรสารลําดับถัดไป เมื่อคุณใชคุณลักษณะ Poll to Receive
(รับโทรสาร) HP All-in-One จะติดตอเครื่องโทรสารที่กําหนดและขอใหสง
โทรสารมา เครื่องโทรสารที่กําหนดตองตั้งไวเพ่ือการขอรับโทรสารและมีโทร
สารที่พรอมสงแลว

หมายเหตุ HP All-in-One ไมสนับสนุนรหัสผานสําหรับขอรับโทรสาร
รหัสผานการขอรับโทรสารเปนคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยซึ่งเครื่อง
รับโทรสารจําเปนตองใชรหัสผานกับอุปกรณที่ขอรับโทรสาร ตรวจสอบให
แนใจวาอุปกรณท่ีคุณกําลังจะขอรับโทรสารไมมกีารตั้งรหัสผานเอาไว (หรือ
ไดเคยเปลี่ยนรหัสผานที่เปนดีฟอลต) มฉิะนั้นเครื่อง HP All-in-One จะไม
สามารถรับโทรสารได

การตั้งคาขอรับโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด ลูกศรซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Black-and-white fax (โทร

สารขาวดํา) หรือ Color fax (โทรสารสี) และกด OK (ตกลง)
2. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Fax Method (วิธีการโทรสาร) ปรากฏ และ

กด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Poll to Receive (รับโทรสาร)แลวจึงกดOK

(ตกลง)
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4. ใสหมายเลขโทรสารของเครื่องที่ตองการติดตอ
5. กด Start(เริ่ม)

หมายเหตุ หากคุณเลือก Color Fax (โทรสารสี) แตผูสงสงโทรสาร
ขาวดํา เคร่ืองจะพิมพโทรสารเปนขาวดํา

การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
คุณสามารถตั้งคาใหอุปกรณสงตอโทรสารของคุณไปยังหมายเลขโทรสารอื่นได
โทรสารสีที่ไดรับจะถูกสงตอเปนแบบขาวดํา

HP ขอแนะนําใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่คุณตองการโอนโทรสาร
ไปนั้นเปนสายโทรสารที่สามารถใชงานได สงโทรสารสําหรับทดสอบเพื่อใหแน
ใจวาเครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารที่คุณโอนไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  จนกระท่ัง Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) ปรากฏ

และกด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกระท่ัง Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร)

ปรากฏ จากนั้นกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกวา On (เปด) จะปรากฏ และกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ หากอุปกรณไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเครื่องโทรสารที่
กําหนดไวได (ตัวอยางเชน หากเครื่องโทรสารไมไดเปดอยู) อุปกรณจะ
พิมพโทรสารออกมา หากคุณต้ังคาใหอุปกรณพิมพรายงานขอผิดพลาด
ของโทรสารที่ไดรับ อุปกรณจะพิมพรายงานขอผิดพลาดออกมาดวย

5. ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารที่จะรับโทรสารที่สงตอ และกด
OK (ตกลง)
การสงตอโทรสารจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่อง
หากอุปกรณไมไดรับกระแสไฟเมื่อต้ังคา Fax Forwarding (การสงตอ
โทรสาร)ไว จะบันทึกการตั้งคา Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร)
และหมายเลขโทรศัพท เมื่อกระแสไฟกลับคืนสูเคร่ืองอีกครั้ง การต้ังคา
Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) จะอยูที่ On (เปด)

หมายเหตุ คุณสามารถยกเลิกการสงตอโทรสารไดดวยการกด Cancel
(ยกเลิก) ที่แผงควบคุมของเครื่อง เมื่อเห็นขอความ Fax
Forwarding (การสงตอโทรสาร) บนหนาจอ หรือคุณสามารถเลือก
Off (ปด) จากเมนู Fax Fwd, Black (การสงตอโทรสารขาวดํา)
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การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสําหรับโทรสารที่ไดรับ ขนาดกระดาษที่เลือก
ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาดหลัก เครื่องโทรสารสามารถพิมพ
บนกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal เทานั้น

หมายเหตุ ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดหลักเมื่อไดรับโทรสาร เครื่องจะ
ไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมขีอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดง
ผล ใหใสกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม OK (ตกลง) เพ่ือ
พิมพโทรสาร

การกําหนดขนาดกระดาษสําหรับโทรสารทีไ่ดรับจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) ปรากฏ

และกด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกวา Paper Options (ตัวเบือกกระดาษ) ปรากฏ และ

กด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร)

ปรากฏ และกด OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกตัวเลือก แลวกด OK (ตกลง)

การตั้งการยอขนาดอัตโนมัตสิําหรับโทรสารทีเ่ขามา
การตั้งคา Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัต)ิ จะกําหนดการ
ทํางานของเครื่อง HP All-in-One เมื่อไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญกวาขนาด
กระดาษที่ต้ังคาดีฟอลตไว การตั้งคานี้จะถูกใชงานเปนคาดีฟอลต ดังนั้นภาพ
ของโทรสารที่เขามาจะถูกลดขนาดใหพอดีกับหนึ่งหนาหากเปนไปได หากไมใช
คุณลักษณะน้ี ขอมูลที่เกินหนึ่งหนาจะถูกพิมพออกมาในหนาที่สอง
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัต)ิ มีประโยชนเมื่อคุณรับโทร
สารที่ใชกระดาษขนาด legal แตใสกระดาษขนาด letter ไวในถาดหลัก

การตั้งคายอขนาดอัตโนมัตจิากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) ปรากฏ

และกด OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  จนกวา Paper Options (ตัวเลือกกระดาษ) ปรากฏ และ

กด OK (ตกลง)
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4. กด ลูกศรขวา  จนกวา Auto Fax Resize (ปรับขนาดโทรสาร
อัตโนมัติ) ปรากฏ และกด OK (ตกลง)

5. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Off (ปด) หรือ On (เปด)
6. กด OK (ตกลง)

การบล็อกหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
หากคุณสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโทรผานผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณ คุณสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารที่กําหนดได เพ่ือใหอุปกรณไมพิมพโทร
สารที่ไดรับจากหมายเลขดังกลาว เมื่อมสีายโทรสารเขามา อุปกรณจะเทียบ
หมายเลขนั้นกับรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการเพื่อกําหนดวาสายนั้นจะ
ถูกบล็อกหรือไม หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสาร
ที่ถูกบล็อก จะไมมกีารพิมพโทรสารนั้นออกมา (จํานวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่
คุณสามารถบล็อกไดจะแตกตางกันตามรุน)

หมายเหตุ ไมรองรับคุณลักษณะน้ีในทุกประเทศ/พ้ืนที่ หากไมรองรับใน
ประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ Junk Fax Blocker (การบล็อกโทรสารที่ไมตอง
การ) จะไมปรากฏในเมน ูFax Settings (การตั้งคาโทรสาร)
หมายเหตุ หากไมมีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทลงในรายการหมายเลขผูโทร
ใหสันนิษฐานเอาวาผูใชไมไดลงทะเบียนบริการหมายเลขผูโทรกับบริษัท
โทรศัพท

• การเพ่ิมหมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่มตองการ
• ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ

การเพิ่มหมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่มตองการ

คุณสามารถบล็อกหมายเลขที่ตองการโดยการเพิ่มไวในรายการโทรสารที่ไมตอง
การ

การปอนหมายเลขทีต่องการบล็อกดวยตนเอง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Junk Fax Blocker (การบล็อกโทรสารที่ไม

ตองการ)และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Add (เพ่ิม) และกด OK (ตกลง)
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5. ในการเลือกหมายเลขโทรสารที่จะบล็อคไวจากรายการ ID ผูโทร เลือก
Select no
- หรือ -
ในการปอนหมายเลขโทรสารที่ตองการบล็อคดวยตนเอง เลือก Enter no

6. หลังจากปอนหมายเลขโทรสารที่ตองการบล็อค กด OK (ตกลง)
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปอนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนจอแสดง
ผลของแผงควบคุม ไมใชหมายเลขโทรสารที่ปรากฏตรงสวนหัวของโทรสาร
ที่ไดรับ เน่ืองจากหมายเลขดังกลาวอาจแตกตางกัน

7. เมื่อขอความแจงเตือน Enter Another? (ใสรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น
ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หากคุณตองการเพิ่มหมายเลขอื่นเขาในรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม

ตองการ ใหกด Yes (ใช) แลวจึงทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกคร้ังสําหรับแต
ละหมายเลขที่ตองการบล็อก

• หากทําเสร็จแลว ใหกด No (ไม)

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ

หากคุณไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป คุณสามารถลบหมายเลข
นั้นออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได

วิธกีาลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด OK (ตกลง)
3. กด Junk Fax Blocker (การบล็อกโทรสารที่ไมตองการ) และกด OK

(ตกลง)
4. กด Delete (ลบ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. กดปุมลูกศรขวาเพื่อเลื่อนดูหมายเลขที่บล็อกไว เมื่อหมายเลขที่คุณตองการ

ลบปรากฏขึ้น ใหกด OK (ตกลง) เพ่ือเลือกหมายเลขนั้น
6. เมื่อขอความแจงเตือน Delete Another? (ลบรายการอื่น?) ปรากฏขึ้น

ใหทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• ถาคุณตองการลบหมายเลขออกจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตอง

การ ใหกด Yes (ใช) ทําตามขั้นตอนที่ 5 สําหรับแตละหมายเลขที่ไม
ตองการบล็อกไวอีกตอไป

• หากทําเสร็จแลว ใหกด No (ไม)
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รับโทรสารจากคอมพวิเตอรของคุณ
ใชโทรสารไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือรับโทรสารและบันทึกโทรสารลงใน
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมัต  ิ  ดวยคุณสมบัติโทรสารไปยังคอมพิวเตอร คุณ
สามารถจัดเก็บสําเนาโทรสารแบบดิจิตอล และขจัดความยุงยากของการจัดการ
แฟมเก็บเอกสารจํานวนมากได โทรสารที่ไดรับมาจะไดรับการบันทึกไวเปน
ไฟล TIFF (Tagged Image File Format) เมื่อไดรับโทรสารแลว คุณจะได
รับการแจงพรอมลิงคไปยังโฟลเดอรที่เก็บโทรสารน้ันไว

ไฟลจะไดรับการตั้งช่ือดวยวิธีการดังนี้ XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif
โดยที่ X คือขอมูลของผูสง, Y คือวันที่ และ Z คือเวลาที่ไดรับโทรสารนั้น

หมายเหตุ โทรสารไปยังคอมพิวเตอรจะใชไดสําหรับการรับโทรสารขาวดํา
เทานั้น โทรสารสีจะไดรับการพิมพแทนท่ีจะบันทึกไวในคอมพิวเตอร
หมายเหตุ โทรสารไปยังคอมพิวเตอรรองรับเฉพาะ Windows
หมายเหตุ โทรสารที่เก็บในหนวยความจําเครื่องจะหายไปหากไมมีกระแส
ไฟเขาเครื่อง

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เปดใชโทรสารไปยังคอมพิวเตอร
• แกไขการต้ังคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอร

เปดใชโทรสารไปยังคอมพิวเตอร

ใชตัวชวยการตั้งคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือเปดใชโทรสารไปยัง
คอมพิวเตอร ตัวชวยต้ังคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอรสามารถเริ่มตนไดจาก
Solution Center

หมายเหตุ หากคุณเปดโทรสารไปยังคอมพิวเตอร ตรวจดูวาต้ังคาการรับ
โทรสารสํารองไวเปน "เปด"

ขอกําหนดของโทรสารไปยังคอมพิวเตอร:
• โปรแกรมของผูดูแลระบบ คอมพิวเตอรที่เปดใชคุณสมบัติโทรสารไปยัง

คอมพิวเตอร ตองเปดไวอยูตลอดเวลา คอมพิวเตอรเครื่องเดียวเทาน้ันที่
สามารถใชเปนคอมพิวเตรอของผูดูแลการโทรสารไปยังคอมพิวเตอร

• คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอรของ'โฟลเดอรปลายทาง หากแตกตางจาก
คอมพิวเตอรผูดูแลโทรสารไปยังคอมพิวเตอร ตองเปดไวตลอดเวลา
คอมพิวเตอรปลายทางตองเปดใชงานอยู เครื่องจะไมรับโทรสาร หาก
คอมพิวเตอรหยุดทํางานหรืออยูในโหมด Hibernate
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• HP Digital Imaging monitor ในทาสกบารของ Windows ตองเปดไว
ตลอดเวลา

• ตองใสกระดาษไวในถาดปอนกระดาษ

ในการเริ่มตัวชวยการตั้งคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอรจาก Solution Center
1. เปด Solution Center หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช HP

Solution Center (Windows)
2. เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Fax to PC Setup Wizard (ตัว

ชวยการตั้งคาโทรสารไปยังพีซ)ี
3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือต้ังคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอร

แกไขการตั้งคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอร

คุณสามารถอัปเดตการตั้งคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอรไดจากคอมพิวเตอรของ
คุณในเวลาใดก็ได จากหนาการต้ังคาโทรสารใน Solution Center คุณ
สามารถปดโทรสารไปยังคอมพิวเตอรและเลิกใชการพิมพโทรสารจากแผงควบ
คุมของเครื่อง

การแกไขการตั้งคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอรจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กดปุม Setup เลือก Basic Fax Settings (การตั้งคาโทรสารเบื้องตน)

และเลือก Fax to PC (โทรสารไปยังคอมพิวเตอร)
2. เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

ตอไปนี้
• View PC hostname (ดชูื่อโฮสตของพีซ)ี: ดูช่ือคอมพิวเตอรท่ีต้ังคา

เปนผูดูแลโทรสารไปยังคอมพิวเตอร
• Turn Off (ปด): ปดโทรสารไปยังคอมพิวเตอร

หมายเหตุ ใช Solution Center เพ่ือเปดโทรสารไปยัง
คอมพิวเตอร

• Disable Fax Print (เลิกใชการพิมพโทรสาร): เลือกตัวเลือกนี้เพ่ือ
พิมพโทรสารที่ไดรับ หากคุณปดการพิมพ โทรสารสีจะยังคงพิมพได

หมายเหตุ เนื่องจากโทรสารสีไมไดรับการบันทึกไวใน
คอมพิวเตอร เครื่องจึงยังพิมพโทรสารสีได อยางไรก็ตาม โทรสารสี
หลายหนาบางฉบับอาจมขีนาดใหญเกินหนวยความจําของเครื่อง
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การแกไขการตั้งคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอรจาก Solution Center
1. เปด Solution Center หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช HP

Solution Center (Windows)
2. เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร)
3. เลือกแท็บ Fax to PC Settings (การตั้งคาโทรสารไปยังคอมพิวเตอร)
4. ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่คุณตองการแกไข กด OK

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดําเนินการจะแทนท่ีการตั้งคาด้ัง
เดิม็

การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมือเริ่มตนใชงานท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณเรียบ
รอยแลว ใหปฏิบัติข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาเริ่มตน หรือกําหนดคาตัว
เลือกอื่นๆ สําหรับการโทรสาร
• การกําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
• การต้ังโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัติ)
• การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
• การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงเรียกเขาเฉพาะ
• การต้ังคาโหมดแกไขขอผิดพลาดของโทรสาร
• การต้ังคาชนิดการโทร
• การต้ังคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
• การต้ังความเร็วโทรสาร

การกําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือคุณและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทร
สารทุกแผนที่คุณสงไป HP ขอแนะนําใหคุณต้ังคาหัวกระดาษโทรสารโดยใช
ซอฟตแวรที่คุณไดติดต้ังไวกับอุปกรณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาหัว
กระดาษโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องไดอีกดวย ดังอธิบายไวดานลางนี้

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ี กําหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษโทรสาร
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การตั้งคาหรือเปลี่ยนหัวกระดาษโทรสาร
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
4. ปอนช่ือบุคคลหรือบริษัทโดยใชปุมกดตัวเลข จากนั้นกด OK (ตกลง)
5. ใสหมายเลขโทรสารโดยการใชปุมตัวเลข จากน้ันกด OK (ตกลง)

การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
โหมดตอบรับจะกําหนดวาอุปกรณจะรับสายเรียกเขาหรือไม

• หากคุณตองการใหอุปกรณรับโทรสาร อัตโนมัต ิใหเปดใชงานการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ อุปกรณจะรับสายเรียกเขาและโทรสาร
ทั้งหมด

• หากคุณตองการรับโทรสาร ดวยตนเอง ใหปดใชงานการตั้งคา Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ
อุปกรณจะไมรับโทรสาร

การตั้งโหมดตอบรับเปนแบบดวยตนเองหรืออัตโนมัตผิานทางแผงควบคุมของ
เครื่อง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Answer Options (ตัวเลือกการตอบรับ) และ

กด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) และ

กด OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ที่เหมาะกับการตั้งคา

ของคุณ และกด OK (ตกลง)
เมื่อไฟสัญญาณ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ มีสถานะเปน On
(เปด) อุปกรณจะรับสายโดยอัตโนมัติ เมื่อ Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัต)ิ มีสถานะเปน Off (ปด) จะไมมีการรับสาย
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การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
หากคุณเปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ คุณจะ
สามารถกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนท่ีอุปกรณจะตอบรับสายเรียก
เขาอัตโนมัติได

การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) จะมีความสําคัญหากคุณใช
เครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกับอุปกรณ โดยที่คุณตองการใหเคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติรับสายโทรศัพทกอนอุปกรณ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
ของอุปกรณ ควรมากกวาจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ
เชน ต้ังคาใหเครื่องตอบรับของคุณมจีํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาตอบรับนอย
กวา และอุปกรณใหรับสายโดยมีจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุด (จํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่) ในการตั้งคานี้
เครื่องตอบรับจะรับสาย และอุปกรณจะตรวจสอบสายนั้น หากอุปกรณตรวจพบ
สัญญาณโทรสาร อุปกรณจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับ
จะบันทึกขอความไว

การกาํหนดจํานวนเสียงเรียกเขากอนตอบรับผานทางแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกตัวเลือก Answer Options (ตัวเลือกการตอบ

รับ) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกตัวเลือก Ring to Answer (เสียงเรียกเขา) และ

กด OK (ตกลง)
5. ปอนจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ถูกตองโดยใชปุมตัวเลข หรือกด ลูกศร

ซาย  หรือ ลูกศรขวา  เพ่ือเปลี่ยนจํานวนครั้ง
6. กด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยันการตั้งคา

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงเรียกเขาเฉพาะ 
บริษัทโทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะท่ีชวยใหคุณมี
หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได เมื่อคุณใชบริการนี้
รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตางกันออกไป คุณสามารถ
ต้ังคาใหอุปกรณรับสายเรียกเขาท่ีมรีูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะได

หากคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทที่มเีสียงเรียกเขาเฉพาะ โปรดให
บริษัทโทรศัพทต้ังรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับสายสนทนาและสายโทรสารแตก
ตางกัน HP ขอแนะนําใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียงเรียกเขาแบบ

บท 6

82 โทรสาร 



สามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสาร เมื่ออุปกรณตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ี
กําหนดไว อุปกรณจะรับสายและรับโทรสาร
หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
เปนคาดีฟอลต ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

หมายเหตุ HP Fax ไมสามารถรับโทรสารเมื่อปดหมายเลขโทรศัพทหลัก

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะผานทางแผงควบคุม
ของเครื่อง
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาอุปกรณใหตอบรับสายโทรสารอัตโนมัติ
2. กด Setup (การตั้งคา)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Basic Settings (การตั้งคาเบื้องตน) และกด

OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Ring Pattern (รูปแบบเสียงเรียกเขา)  และกด

OK (ตกลง)
เมื่อโทรศัพทดังเปนเสียงเรียกเขาท่ีต้ังไวสําหรับสายโทรสาร อุปกรณจะรับ
สายและรับโทรสาร

การตั้งคาโหมดแกไขขอผิดพลาดของโทรสาร
โดยปกติ อุปกรณจะตรวจสอบสัญญาณตามสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือรับ
โทรสาร หากตรวจพบสัญญาณผิดพลาดระหวางการรับ-สงและเปดใชงานการตั้ง
คาการแกไขขอผิดพลาดไว อุปกรณจะสามารถสงสัญญาณขอใหสงโทรสารบาง
สวนใหมได

ปดใชงานการแกไขขอผิดพลาด เมื่อคุณประสบปญหาในการสงหรือรับโทรสาร
และคุณตองการยอมรับขอผิดพลาดในการรับ-สงเทานั้น การปดใชงานการตั้งคา
อาจมปีระโยชนเมื่อคุณพยายามสงโทรสารไปยังอีกประเทศ/พ้ืนที่หนึ่ง หรือรับ
โทรสารจากยังอีกประเทศ/พ้ืนท่ีหนึ่ง หรือหากคุณใชการเชื่อมตอโทรศัพทผาน
ดาวเทียม

การตั้งโหมดการแกไขขอผิดพลาดของโทรสาร
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิด

พลาด) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) และกด OK (ตกลง)
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การตั้งคาชนิดการโทร
ใชข้ันตอนน้ีเพ่ือต้ังคาโหมดการโทรระบบหมุนหรือการโทรระบบกด คาเริ่มตน
ที่ต้ังมาจากโรงงานคือ ระบบหมุน หามเปลี่ยนการตั้งคาจนกวาคุณจะทราบวา
สายโทรศัพทของคุณไมสามารถใชการโทรระบบหมุนได

หมายเหตุ ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไมสามารถใชไดในทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

การตั้งคาชนิดการโทร
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Basic Settings (การตั้งคาเบื้องตน) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Tone or Pulse (โทรศัพทระบบกดปุมหรือ

โทรศัพทระบบหมุน) และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม แลวกด OK (ตกลง)

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
หากอุปกรณไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากเครื่องโทรสารที่จะรับไมตอบรับ
หรือสายไมวาง อุปกรณจะพยายามโทรซ้ําตามการต้ังคาตัวเลือกโทรซ้ําเมื่อสาย
ไมวางและโทรซ้ําเมื่อไมมผูีรับสาย ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปดใชงานหรือปดใช
งานตัวเลือก

• โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง: หากเปดใชงานตัวเลือก อุปกรณจะโทรซ้ําโดย
อัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาเริ่มตนท่ีต้ังมาจากโรงงานสําหรับ
ตัวเลือกน้ีคือ ON (เปด)

• โทรซ้ําเมื่อไมมผีูรับสาย: หากเปดใชงานตัวเลือกน้ี อุปกรณจะโทรซ้ําโดย
อัตโนมัติหากเครื่องโทรสารตัวรับไมตอบรับ คาเริ่มตนที่ต้ังมาจากโรงงาน
สําหรับตัวเลือกน้ีคือ OFF (ปด)

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกตัวเลือก Redial Options (ตัวเลือกการโทรซ้ํา)

และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง) หรือ

No Answer Redial (โทรซ้ําเมื่อไมมผีูรับสาย) และกด OK (ตกลง)

บท 6

84 โทรสาร 



การตั้งความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งคาความเร็วโทรสารที่ใชติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณของคุณกับ
เครื่องโทรสารอื่นๆ ในขณะที่รับ-สงโทรสารได คาความเร็วในการโทรสารที่
กําหนดเปนคาเริ่มตน คือ Fast (เร็ว)
หากคุณใชขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ อาจจําเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:
• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet

Protocol - FoIP)
• โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิทัล (integrated services digital

network - ISDN)
หากคุณประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร คุณอาจจะตองลองตั้งคา Fax
Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (ปานกลาง) หรือ Slow (ชา)
ตารางตอไปนี้จะแสดงการตั้งคาความเร็วโทรสารที่สามารถใชงานได

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)

การตั้งความเร็วโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด ตั้งคา
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Settings (การตั้งคาโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) และกด OK

(ตกลง)
4. เลือกตัวเลือกโดยใชลูกศร แลวกด OK (ตกลง)

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ต
คุณอาจสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการโทรศัพทราคาประหยัดซึ่งจะชวยใหคุณ
สามารถสงและรับโทรสารดวยอุปกรณโดยใชอินเทอรเน็ตได วิธีนี้เรียกวาการใช
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โทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP)
คุณอาจใชบริการ FoIP (ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพท) หากคุณ:
• ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
• มกีลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมี

พอรตโทรศัพทระบบอนาล็อกสําหรับเช่ือมตอโทรสาร

หมายเหตุ คุณสามารถสงและรับโทรสารไดดวยการเชื่อมตอสายโทรศัพท
เขากับพอรตที่มีตัวหนังสือ "1-LINE" กํากับอยูบนอุปกรณเทานั้น ซึ่งหมาย
ความวาการเชื่อมตอของคุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดข้ึนผานกลองแปลง
สัญญาณ (ซึ่งจะมแีจ็คโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสําหรับเช่ือมตอโทรสาร)
หรือผานบริษัทโทรศัพท

บริการการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตบางอยางจะทํางานไมถูกตองเมื่ออุปกรณ
กําลังสงหรือรับโทรสารดวยความเร็วสูง (33600bps) หากคุณพบปญหาในการ
สงหรือรับโทรสารขณะใชบริการโทรสารผานอินเทอรเน็ต ใหใชความเร็วโทร
สารในระดับตํ่าลง ซึ่งสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนการต้ังคา Fax Speed 
(ความเร็วโทรสาร) จาก High (สูง) (คาเริ่มตน) เปน Medium (กลาง) หาก
ตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคาน้ี โปรดดูที่ การต้ังความเร็วโทรสาร
ถามีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต โปรดติดตอแผนกสนับ
สนุนดานการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะตางๆ ของอุปกรณ
และเพื่อใหแนใจวาเครื่องถูกต้ังคาไวถูกตองสําหรับการรับสงโทรสาร ทําการ
ทดสอบนี้หลังจากท่ีคุณต้ังคาอุปกรณเพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว การ
ทดสอบจะทําสิ่งตอไปนี้:
• ทดสอบฮารดแวรเคร่ืองโทรสาร
• ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับอุปกรณ
• ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตที่ถูกตองหรือไม
• ตรวจสอบสัญญาณการโทร
• ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได
• ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท
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อุปกรณจะพิมพรายงานผลการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดู
รายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีแกไขปญหาแลวทําการทดสอบใหม

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
1. ติดต้ังอุปกรณสําหรับรับและสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายในบาน

หรือสํานักงาน
2. ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังตลับหมึกพิมพสําหรับการพิมพแลว และ

ปอนกระดาษเต็มแผนในถาดหลักกอนทําการทดสอบ
3. จากแผงควบคุมของเครื่อง ใหกด Setup (ตั้งคา)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวกด OK (ตกลง)
5. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร) และ

กด OK (ตกลง)
อุปกรณจะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพรายงาน

6. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบผาน แตคุณยังพบปญหาเกี่ยวกับการรับและสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคางโทรสารที่แสดงในรายงานเพื่อตรวจสอบวา
การตั้งคานั้นถูกตอง การต้ังคาโทรสารเปนคาวาหรือไมถูกตองอาจจะ
เปนสาเหตุของปญหาในการรับและสงโทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพ่ือหาขอมูลท่ีจะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

การใชรายงาน
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหพิมพรายงานขอผิดพลาดและรายงานการยืนยันของ
การรับหรือสงโทรสารแตละครั้งโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถพิมพรายงานระบบ
ดวยตนเองไดเมื่อตองการ รายงานเหลานี้จะแสดงขอมูลระบบที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับอุปกรณ

โดยปกติ อุปกรณจะถูกกําหนดใหพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมีปญหาในการสงและ
การรับโทรสารเทานั้น ขอความการยืนยันที่ระบุวามกีารสงโทรสารเสร็จสมบูรณ
จะปรากฏเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลของแผงควบคุมหลังจากการสงแตละ
ครั้ง

• การพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
• การพิมพรายงานขอผิดพลาดของการสงโทรสาร
• การพิมพและดูบันทึกการรับและสงโทรสาร
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การพิมพรายงานยืนยันการโทรสาร
หากคุณตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือใชคุณสมบัติการยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทร
สาร เลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ Send & Receive (สง
และรับ) อยางใดอยางหนึ่ง
คายืนยันโทรสารที่ต้ังไวเปนดีฟอลตคือ Off (ปด) ซึ่งหมายความวารายงานยืน
ยันจะไมถูกพิมพสําหรับโทรสารที่สงและรับแตละครั้ง ขอความการยืนยันที่ระบุ
วามกีารสงโทรสารเสร็จสมบูรณจะปรากฏเปนขอความสั้นๆ บนจอแสดงผลของ
แผงควบคุมหลังจากการสงแตละคร้ัง

การใชการยืนยันการโทรสาร
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และกด OK

(ตกลง).
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Confirmation (การยืนยันโทรสาร) และ

กด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ จากนั้นกด OK (ตกลง)

Off (ปด) ไมพิมพรายงานการยืนยันโทรสารเมื่อคุณสงและรับโทรสารเสร็จ ซ่ึงจะต้ังไวเปนคาดี
ฟอลต

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด

Send & Receive
(สงและรับ)

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

เคล็ดลับ หากคุณเลือก On Fax Send (เปดการสงโทรสาร) หรือ
Send & Receive (สงและรับ) และสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวย
ความจํา คุณสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารบนรายงาน Fax
Sent Confirmation (การยืนยันการสงโทรสาร) กด Setup (การตั้ง
คา)กด Fax Confirmation (การยืนยันการโทรสาร) จากน้ันกด On
Fax Send (เปดการสงโทรสาร) อีกครั้ง เลือก On (เปด) จากเมนู
Image on Fax Send Report (รูปภาพในรายงานการสงโทรสาร)
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การพิมพรายงานขอผิดพลาดของการสงโทรสาร
คุณสามารถกําหนดคาอุปกรณเพ่ือใหพิมพรายงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอผิด
พลาดขณะรับและสงโทรสารได

วิธกีารตั้งคาอุปกรณเพื่อพิมพรายงานขอผิดพลาดโทรสารโดยอัตโนมัติ
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และกด OK

(ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Error (ขอผิดพลาดในการรับสงโทรสาร)

และกด OK (ตกลง)
4. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปน้ี จากน้ันกด OK (ตกลง)

Send & Receive
(สงและรับ)

พิมพรายงานเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดขอผิดพลาดของการรับและสงโทรสาร ซึ่งจะต้ังไวเปน
คาดีฟอลต

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับโทรสาร

On Fax Send (เปด
การสงโทรสาร)

พิมพรายงานเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดขอผิดพลาดของการสงขอมูล

On Fax Receive
(เปดการรับโทรสาร)

พิมพรายงานเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดขอผิดพลาดของการรับขอมูล

การพิมพและดบูันทึกการรับและสงโทรสาร
บันทึกจะแสดงรายการโทรสารที่ถูกสงจากแผงควบคุมของเครื่องและโทรสารทั้ง
หมดท่ีไดรับ

คุณสามารถพิมพบันทึกของโทรสารที่ไดรับและสงโดยอุปกรณได รายการแตละ
รายการในบันทึกจะมีขอมูลดังตอไปน้ี:
• วันท่ีและเวลาสงขอมูล
• ประเภท (รับหรือสง)
• หมายเลขโทรสาร
• ชวงเวลา
• จํานวนหนา
• ผล (สถานะ) ของการสงขอมูล
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การดบูันทึกการรับและสงโทรสารจาก HP Photo และซอฟตแวรรูปภาพ
1. ที่คอมพิวเตอร ใหเปดซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP หากตองการ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชซอฟตแวรรูปภาพและภาพถายของ HP
2. หากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ในสวนของ

ซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP
บันทึกจะแสดงรายการโทรสารที่ถูกสงจากแผงควบคุมของเครื่องและ
ซอฟตแวร HP photo and imaging และโทรสารทั้งหมดท่ีไดรับ

วิธกีารพิมพบันทึกการรับสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. กด Setup (การตั้งคา)
2. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Print Report (พิมพรายงาน) และกด OK

(ตกลง)
3. กด ลูกศรขวา  เพ่ือเลือก Fax Log (บันทึกการรับ-สงโทรสาร) และกด

OK (ตกลง)
4. กด OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อพิมพบันทึก

การยกเลิกการรับและสงโทรสาร
คุณสามารถยกเลิกโทรสารที่กําลังสงหรือรับไดตลอดเวลา

การยกเลิกการรับและสงโทรสาร
▲ กด Cancel (ยกเลิก) บนแผงควบคุมของเครื่องเพื่อระงับโทรสารที่คุณ

กําลังจะสงหรือรับ หากอุปกรณไมหยุดการรับสงโทรสาร ใหกด Cancel
(ยกเลิก) อีกครั้ง
อุปกรณจะพิมพเอกสารอื่นท่ีไดถูกสั่งพิมพและ จากน้ันจะยกเลิกการรับและ
สงโทรสารที่ยังคางอยู ซึ่งจะใชเวลาสักครู

การยกเลิกหมายเลขทีก่ําลังโทร
▲ กด Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกหมายเลขที่คุณกําลังโทรอยู
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7 การกําหนดคาและการจัดการ
เนื้อหาในสวนนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูดูแลระบบหรือผูที่รับผิดชอบในการจัดการ
อุปกรณ เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การจัดการอุปกรณ
• ใชเคร่ืองมือจัดการอุปกรณ
• ศึกษาขอมูลในรายงานการทดสอบดวยตนเอง
• การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสงโทรสาร
• การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
• การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
• การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย (HP Officejet J4680

เทานั้น)
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

การจัดการอุปกรณ
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการเครื่องมือทั่วไปที่สามารถใชจัดการอุปกรณได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขาใชงานและการใชงานเครื่องมือ โปรด
ดูที่ ใชเครื่องมือจัดการอุปกรณ

หมายเหตุ กระบวนการเฉพาะตางๆ อาจตองใชวิธีอ่ืนๆ รวมดวย

Windows
• แผงควบคุมอุปกรณ
• ไดรเวอรเครื่องพิมพ
• กลองเคร่ืองมือ

Mac OS
• แผงควบคุมอุปกรณ
• HP Printer Utility (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP)
• ตรวจดูอุปกรณ
• การดูแลอุปกรณ
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ตรวจดอูุปกรณ
เนื้อหาในสวนน้ีจะแสดงคําแนะนําในการตรวจสอบอุปกรณ

ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อดขูอมูลตอไปนี้...

แผงควบคุมอุปกรณ ดูขอมูลเก่ียวกับสถานะของงานพิมพท่ีกําลังดําเนินการอ
ยู สถานะการทํางานของอุปกรณ และสถานะของตลับ
หมึกพิมพ

กลองเครื่องมือ (Windows) ขอมูลของตลับหมึกพิมพ: คลิกที่แถบ Estimated Ink
Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับ
ระดับหมึกพิมพ แลวเล่ือนไปจนกระทั่งปุม Cartridge
Details (รายละเอยีดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ) ปรากฏ
ข้ึน คลิกท่ีปุม Cartridge Details (รายละเอยีดเกี่ยว
กับตลับหมึกพิมพ) เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนตลับ
หมึกและวันหมดอายุ*

ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS) ขอมูลของตลับหมึกพิมพ: เปดแผง Information and
Support (ขอมูลและการสนับสนุน) แลวคลิกที่
Supplies Status (สถานะอุปกรณใชสิ้นเปลือง) *

* คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรียมการ
เทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหม
เพ่ือเปลี่ยน เพ่ือปองกันความลาชาในการพิมพท่ีอาจเกิดข้ึนื่ คุณไมจําเปนตอง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพจนกวาคุณจะเห็นวาไมสามารถยอมรับคุณภาพการพิมพที่
ลดลงได

การดูแลอุปกรณ
เนื้อหาในสวนน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการดูแลอุปกรณและการเปลี่ยนการตั้งคา

ใชเครื่องมือนี.้.. เพื่อทําสิ่งตอไปนี้...

แผงควบคุมของเครื่อง • ภาษาและประเทศ/พื้นที:่ กด Setup (การตั้งคา) เลือก
Basic Settings (การตั้งคาเบื้องตน) แลวจึงเลือก
Set Langugage (ตั้งคาภาษา)

• การตั้งวันทีแ่ละเวลา: กด Setup (การตั้งคา), กด
Basic Settings (การตั้งคาเบื้องตน) แลวจึงกด
Date and Time (วันทีแ่ละเวลา)

กลองเครื่องมือ (Windows) การปฏิบัตงิานเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ: คลิกท่ีแถบ Device
Services (บริการของอุปกรณ)

ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS) • การเปลี่ยนการตั้งคาถาด: คลิกท่ี Paper Handling
(การจัดการกระดาษ) จากแผง Printer Settings (การ
ตั้งคาเครื่องพิมพ)

• การปฏิบัตงิานเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณ: เปดแผง
Information and Support (ขอมูลและการสนับ
สนุน) แลวคลิกท่ีตัวเลือกสําหรับงานท่ีคุณตองการทํา

บท 7
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ใชเครื่องมือจัดการอุปกรณ
• กลองเคร่ืองมือ (Windows)
• เว็บเซิรฟเวอรในตัว (HP Officejet J4680 เทานั้น)
• ยูทลิต้ีิเครื่องพิมพ HP (Mac OS)

กลองเครื่องมือ (Windows)
กลองเคร่ืองมือจะใหขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ

หมายเหตุ กลองเครื่องมือสามารถติดต้ังไดจากแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน
โดยเลือกตัวเลือกการติดต้ังแบบเต็ม หากคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติตรงตามขอ
กําหนดเกี่ยวกับระบบ

• การเปดกลองเครื่องมือ
• แถบกลองเครื่องมือ

การเปดกลองเครื่องมือ
• จาก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิกที่

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
จากนั้นใหคลิกที่ Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

• คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ในทาสกบาร ช้ีไปที่
Printer Model Name (ชื่อรุนเครื่องพิมพ) แลวจึงคลิกที่ Display
Printer Toolbox (แสดงกลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

แถบกลองเครื่องมือ

ในกลองเครื่องมือจะมแีถบตอไปนี้

แถบ สารบัญ

Estimated Ink Level (ระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ)

• ขอมูลระดับหมึกพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณของตลับหมึกพิมพแตละตลับ

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูล
โดยประมาณสําหรับการเตรียมการเทาน้ัน เม่ือคุณไดรับ
ขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหม
เพื่อเปล่ียน เพ่ือปองกันความลาชาในการพิมพที่อาจเกิดข้ึ
น่ื คุณไมจําเปนตองเปล่ียนตลับหมึกพิมพจนกวาคุณจะ
เห็นวาไมสามารถยอมรับคุณภาพการพิมพที่ลดลงได

• รานคาแบบออนไลน: ใหคุณสามารถเขาใชงานเว็บไซต
ซ่ึงคุณสามารถสั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองของอุปกรณ
แบบออนไลน
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แถบ สารบัญ

• สั่งซื้อทางโทรศพัท: แสดงหมายเลขโทรศัพทที่คุณ
สามารถโทรติดตอเพ่ือสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองของ
อุปกรณ หมายเลขโทรศัพทเหลาน้ีไมไดสามารถใชไดใน
ทุกประเทศ/พ้ืนที่

• รายละเอยีดของตลับหมึกพิมพ: แสดงหมายเลขการสั่งซ้ือ
และวันหมดอายุของตลับหมึกพิมพท่ีติดต้ังไว

Information (ขอมูล) ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ: แสดงฮารดแวรของเคร่ือง ตัวเลือก
ตางๆ ของแถบ Information (ขอมูล) ประกอบดวย:
Hardware information (ขอมูลเก่ียวกับฮารดแวร)

Services (บริการ) • การพิมพหนาวินิจฉัย: ใหคุณพิมพรายงานที่ใหขอมูล
เก่ียวกับเคร่ือง ประเภทการเช่ือมตอ ขอผิดพลาด และขอ
มูลเฟรมแวร.

• พิมพหนาทดสอบ: ชวยใหคุณสามารถพิมพหนาการ
ทดสอบดวยตนเองของอุปกรณได หนาดังกลาวจะมีขอมูล
เก่ียวกับเคร่ืองและตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูที่ ศึกษาขอมูลในรายงานการทดสอบดวยตน
เอง

• ปรับแนวตลับหมึกพิมพ: แนะนําข้ันตอนการปรับแนว
ตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การ
ปรับแนวตลับหมึกพิมพ

• ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ: แนะนําการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
ท่ี การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

• การทําความสะอาดผงหมึกทีเ่ลอะติดดานหลังหนา
กระดาษ: ทําความสะอาดสวนโครงเคร่ืองหากมีหมึกเลอะ
ติดหนากระดาษ

• การทําความสะอาดทางปอนกระดาษ: ทําความสะอาดลูก
กล้ิงปอนกระดาษของเครื่อง

เว็บเซิรฟเวอรในตัว (HP Officejet J4680 เทานั้น)
เมื่ออุปกรณเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลสถานะ เปลี่ยนการตั้งคา
และจัดการกับอุปกรณของคุณจากเว็บเซิรฟเวอรในตัวโดยใชคอมพิวเตอรของ
คุณได

หมายเหตุ หากตองการดูรายการขอกําหนดเกี่ยวกับระบบสําหรับเว็บเซิรฟ
เวอรในตัว โปรดดูท่ี ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรในตัว
การตั้งคาบางอยางอาจถูกจํากัดไวดวยรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใชงานเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยไมตองเช่ือมตอกับอิน
เทอรเน็ต แตคุณสมบัติบางอยางจะไมสามารถใชงานได

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว
• หนาเว็บเซิรฟเวอรในตัว

บท 7
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การเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว

คุณสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยใชวิธีดังตอไปน้ี:

หมายเหตุ ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวจากไดรเวอรเครื่องพิมพ
(Windows) หรือยทูิลิต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS) อุปกรณตองเชื่อมตอ
เขากับเครือขายและตองมี IP แอดเดรส

• เว็บเบราเซอร: ในเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคุณ ให
พิมพ IP แอดเดรสที่กําหนดใหกับอุปกรณ
ตวอยางเชน หาก IP แอดเดรสเปน 123.123.123.123 ใหพิมพแอดเดรส
ตอไปนี้ลงไปในเว็บเบราเซอร: http://123.123.123.123
IP แอดเดรสของเครื่องจะแสดงไวในหนาการการทดสอบแบบไรสาย (HP
Officejet J4680 เทานั้น) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ในการ
พิมพหนาทดสอบแบบไรสาย
หลังจากเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวแลว คุณสามารถคั่นหนาไวเพ่ือจะไดกลับ
มาดูใหมไดอยางรวดเร็วในอนาคต

• ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS): ท่ีแผง Printer Settings (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) ใหคลิกที่ Additional Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม) แลวจึง
คลิกที่ปุม Open Embedded Web Server (เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว)

หนาเว็บเซิรฟเวอรในตัว

เว็บเซิรฟเวอรในตัวมีหนาเว็บเพจที่คุณสามารถใชดูขอมูลผลิตภัณฑและเปลี่ยน
แปลงการต้ังคาของอุปกรณได หนาเหลานั้นยงัมกีารเชื่อมโยงไปยังบริการ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ดวย

หนา/ปุม เนื้อหา

หนาแสดงขอมูล แสดงขอมูลสถานะของอุปกรณ ระดับหมึกพิมพและปริมาณท่ีใช
ไป และบันทึกเหตุการณของอุปกรณ (เชน ขอผิดพลาดตางๆ)

หนาการต้ังคา แสดงการต้ังคาท่ีกําหนดคาไวสําหรับอุปกรณ และใหคุณ
สามารถเปลี่ยนการต้ังคาเหลาน้ีได

หนาเครือขาย แสดงสถานะและการตั้งคาเครือขายท่ีกําหนดคาไวสําหรับ
อุปกรณ หนาเหลาน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ืออุปกรณเช่ือมตอเขากับ
เครือขายเทาน้ัน

หนา Bluetooth แสดงการต้ังคา Bluetooth ที่กําหนดคาไวสําหรับอุปกรณ และ
ใหคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการต้ังคาเหลาน้ีได

ปุม Support and Order Supplies (การสนับ
สนุนและการสั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลือง)

Support (การสนับสนุน) ใหบริการการสนับสนุนตางๆ
Order Supplies (สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง) จะเช่ือมตอไป
ยังระบบการสั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน
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ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS)
ยูทิลิต้ีของเครื่องพิมพ HP ประกอบดวยเครื่องมือในการกําหนดการตั้งคาการ
พิมพ ปรับต้ังอุปกรณ ส่ังซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบออนไลน และหาขอมูลสนับสนุน
จากเว็บไซต

• เปดยูทลิต้ีิของเครื่องพิมพ HP
• แผงของยูทลิต้ีิเครื่องพิมพ HP

เปดยทูลิติี้ของเครื่องพิมพ HP

การเปดยทูลิติี้ของเครื่องพิมพ HP จากเดสกท็อป
1. จาก Finder (ตัวคนหา) ใหเลือก Computer (คอมพิวเตอร) จากเมนู

Go (ไป)
2. เลือกฮารดิสกของ'คอมพิวเตอร, เลือก Library (ไลบราร)ี แลวจึงเลือก

Printers (เครื่องพิมพ)
3. เลือก HP จากน้ันเลือก Utilities (ยูทิลิต้ี) แลวจึงเลือก HP Printer

Selector(ตัวเลือกเครื่องพิมพ HP)
4. เลือกอุปกรณแลวคลิกที่ Launch Utility (เปดใชยูทิลิต้ี)

ในการเปด HP Printer Utility (ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP) จาก HP Device
Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP)
1. คลิกที่ไอคอน HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP) ใน Dock
2. เลือกอุปกรณในเมนดูรอปดาวน Devices (อุปกรณ)
3. จากเมน ูInformation and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) คลิก

Maintain Printer (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ)
4. เลือกอุปกรณแลวคลิกที่ Launch Utility (เปดใชยทูลิติี้)

แผงของยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP

แผง Information and Support (ขอมูลและการสนับสนุน)
• สถานะอุปกรณใชสิ้นเปลือง: แสดงขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังไว

ในปจจุบัน
• ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลือง: แสดงตัวเลือกการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• ขอมูลของอุปกรณ: แสดงขอมูลเกี่ยวกับรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ หนาดัง

กลาวจะมีขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณและอุปกรณใชสิ้นเปลือง
• ทําความสะอาด: แนะนําการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
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• ปรับแนว: แนะนําข้ันตอนการปรับแนวตลับหมึกพิมพ
• HP Support: เขาใชงานเว็บไซตของ HP ที่คุณสามารถคนหาการสนับ

สนุนสําหรับอุปกรณ ลงทะเบียนอุปกรณ และคนหาขอมูลเกี่ยวกับการสงคืน
อุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพเพ่ือการนํากลับไปใชใหม

ศึกษาขอมูลในรายงานการทดสอบดวยตนเอง
ใชรายงานการทดสอบดวยตนเองเพื่อ:
• ดูขอมูลอุปกรณปจจุบันและสถานะตลับหมึกพิมพ
• ชวยในการแกไขปญหา

นอกจากนี้ รายงานการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองยังมบีันทึกเหตุการณลาสุด
ดวย

หากคุณจําเปนตองติดตอ HP การพิมพหนาการวินิจฉัยการทดสอบดวยตน
เองออกมากอนจะโทรศัพทไปมักจะชวยไดมาก

1. ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ: แสดงขอมูลของอุปกรณ (เชน ช่ือผลิตภัณฑ
หมายเลขรุน หมายเลขผลิตภัณฑ และหมายเลขเวอรชันเฟรมแวร) และ
จํานวนหนาที่พิมพจากถาด

2. รูปแบบการทดสอบหัวพิมพ: เสนที่หายไปแสดงถึงปญหาเกี่ยวกับตลับหมึก
พิมพ ลองทําความสะอาดตลับหมึกหรือเปลี่ยนตลับหมึก
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3. แถบและบ็อกซส:ี แถบหรือบ็อกซสีที่ซีดจางไมสม่ําเสมอแสดงวาหมึกเหลือ
นอย การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ

4. บันทึกเหตุการณ: แสดงบันทึกของเหตุการณลาสุดที่เกิดข้ึน

การพิมพรายงานทดสอบดวยตนเอง
• แผงควบคุมของเครื่อง: กด Setup (การตั้งคา) เลือก Print Report

(พิมพรายงาน) เลือก Self-Test Report (รายงานการทดสอบตนเอง)
จากนั้นกด OK (ตกลง)

• ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิกที่ Device Information (ขอมูล
ของอุปกรณ) จากแผง Information and Support (ขอมูลและการ
สนับสนุน) แลวจึงคลิกท่ี Print Configuration Page (พิมพหนาการ
กําหนดคา)

การตั้งคาอุปกรณสําหรับการสงโทรสาร
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนทั้งหมดในคูมือเริ่มตนใชงานเสร็จเรียบรอยแลว ให
ใชวิธีการใชงานในบทน้ีเพ่ือดําเนินการตั้งคาโทรสารใหเสร็จสมบูรณ เก็บคูมือ
เริ่มตนใชงานของคุณไวเพ่ือใชในภายหลัง

ในสวนนี้ คุณจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคาอุปกรณเพ่ือใหการสงโทรสารสามารถทํา
งานไดกับอุปกรณและบริการที่คุณอาจมอียูแลวโดยใชสายโทรศัพทเดียวกัน

เคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทร
สาร HP) (Mac) เพ่ือชวยติดต้ังโทรสารไดอยางรวดเร็ว เชน โหมดรับสาย
หรือขอมูลบนหัวกระดาษโทรสาร คุณสามารถเขาใชงาน Fax Setup
Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup
Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร HP) (Mac) ผานทางซอฟตแวรท่ีคุณติดต้ัง
เพ่ือใชกับอุปกรณ หลังจากที่รัน Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ังโทร
สาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทิลิต้ีการติดต้ังโทรสาร
HP) (Mac OS) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนในสวนนี้เพ่ือติดต้ังโทรสารใหเสร็จ
สมบูรณ

• การต้ังคาโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
• การติดต้ังโทรสารแบบอนุกรม
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การตั้งคาโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
กอนที่คุณจะเริ่มต้ังคาอุปกรณเพ่ือสงโทรสาร ใหกําหนดชนิดของระบบโทรศัพท
ที่ประเทศ/พ้ืนที่ของคุณใช คําแนะนําในการตั้งคาโทรสารจะแตกตางกันไป โดย
ข้ึนอยูกับวาคุณมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

• หากไมพบรายชื่อประเทศ/พ้ืนที่ของคุณในตารางนี้ แสดงวาคุณอาจใชระบบ
โทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัวเสียบ
ของอุปกรณการโทรที่ใชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ) จะไมสามารถใชเช่ือมตอกับพอรต "2-EXT" บนอุปกรณ แต
อุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่อยูบนผนังแทน

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ีที่ใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สาย
โทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณอาจมชีองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังเพิ่ม
เติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึ่งทําใหคุณสามารถเชื่อมตออุปกรณโทร
คมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที่คุณใชเสียบเขากับ
อุปกรณได

• หากประเทศ/พ้ืนที่ของคุณมีช่ืออยูในตาราง คุณอาจจะมีระบบโทรศัพทแบบ
ขนานอยูก็เปนได ในระบบโทรศัพทแบบขนาน คุณสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันเขากับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ท่ี
อยูดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบขนาน HP ขอแนะนําให
ใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอ
อุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

ตาราง 7-1  ประเทศ/พื้นทีท่ีใ่ชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญ่ีปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   
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หากคุณไมแนใจวาคุณมรีะบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน)
ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ

• การเลือกการต้ังคาโทรสารทีถู่กตองสําหรับบานหรือสํานักงานของคุณ
• เลือกวิธีติดต้ังโทรสารสําหรับกรณีของคุณ
• กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)
• กรณี B: การต้ังคาอุปกรณทีม่ ีDSL
• กรณี C: การต้ังคาอุปกรณทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
• กรณี D: โทรสารทีม่บีริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน
• กรณี E: สายทีใ่ชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน
• กรณี F: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับวอยซเมล
• กรณี G: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสาย

สนทนา)
• กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
• กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
• กรณี J: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอรและ

เครื่องตอบรับโทรศัพท
• กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ

คอมพิวเตอรและวอยซเมล

การเลือกการตั้งคาโทรสารทีถู่กตองสําหรับบานหรือสํานักงานของคุณ

ในการสงโทรสาร คุณตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทใด (หากมี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณของคุณ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากคุณอาจตองเชื่อม
ตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับอุปกรณโดยตรง และอาจจะตอง
เปลี่ยนการต้ังคาโทรสารบางอยางกอนที่จะสงโทรสารได

เพ่ือหาวิธีที่ดีท่ีสุดท่ีจะติดต้ังอุปกรณในบานหรือสํานักงานของคุณ กอนอื่นให
อานคําถามในสวนนี้แลวบันทึกคําตอบไว จากนั้น ใหดูขอมูลอางอิงในตารางใน
สวนตอไปนี้ แลวเลือกการติดต้ังที่แนะนําโดยอิงจากคําตอบของคุณ
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โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1. คุณมบีริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของคุณ
ใชหรือไม? (ในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณอาจเรียก DSL วา ADSL)
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี B: การต้ังคาอุปกรณทีม่ ีDSL โดยไมตอง
ตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป

2. คุณใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี C: การต้ังคาอุปกรณทีม่รีะบบโทรศัพท
PBX หรือสาย ISDN โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป

3. คุณใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของ
คุณ ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน
หรือไม?
หากคุณตอบใช ใหไปยัง กรณี D: โทรสารทีม่บีริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยู
บนสายเดียวกัน โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช ใหตอบคําถามตอไป
คุณไมแนใจวาคุณใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะใชหรือไม? บริษัท
โทรศัพทหลายแหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะที่ชวยใหคุณมีหมาย
เลขโทรศัพทหลายหมายเลขในสายโทรศัพทเดียวได
เมื่อคุณใชบริการนี้ รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขของ
โทรศัพทจะแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน คุณสามารถกําหนดเสียงเรียก
เขาดังหนึ่งครั้ง สองครั้งและสามครั้งไดสําหรับหมายเลขที่แตกตางกัน คุณ
อาจจะกําหนดหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลขใหเปนเสียงเรียกเขาดังหนึ่ง
สําหรับสายสนทนา และหมายเลขโทรศัพทอีกหมายเลขใหเปนเสียงเรียกเขา
ดังสองครั้งสําหรับสายโทรสาร ซึ่งจะใชใหคุณแยกความแตกตางระหวาง
สายสนทนาและสายโทรสารไดเมื่อโทรศัพทดัง

4. คุณรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารจาก
อุปกรณหรือไม?
ตอบคําถามตอไป
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5. คุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ
หรือไม?
คุณไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากคุณ
ตอบใช สําหรับคําถามตอไปนี้ คุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
• คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม?
• คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
• คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up

connection?
ตอบคําถามตอไป

6. คุณมีอุปกรณตอบรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับโทรสารจากอุปกรณหรือไม?
ตอบคําถามตอไป

7. คุณสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณดวย
หมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่คุณใชสําหรับการโทรเพื่อรับสงโทรสารจาก
อุปกรณของคุณหรือไม?
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปเพื่อเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร
ในกรณีตางๆ

เลือกวิธตีิดตั้งโทรสารสําหรับกรณขีองคุณ

ตอนนี้เมื่อคุณตอบคําถามทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณและบริการตางๆ ท่ีใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับอุปกรณแลว คุณก็พรอมที่จะเลือกประเภทการติดต้ังที่ดีท่ีสุด
สําหรับบานหรือสํานักงาน

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการทั้งหมดที่ใชงานได
กับการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของคุณ ตอจากนั้นใหดูกรณีการติดต้ังที่เหมาะ
สมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของคุณ ในบทนี้จะมคํีาแนะ
นําทีละข้ันตอนสําหรับแตละกรณี

ถาคุณตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนานี้แลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง
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หมายเหตุ หากการติดต้ังท่ีบานหรือสํานักงานของคุณไมไดอธิบายไวในบท
นี้ ใหติดต้ังอุปกรณเหมือนเปนโทรศัพทระบบอนาล็อกปกติ ตรวจสอบใหแน
ใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพ่ือเช่ือมตอปลายสายเขากับชอง
เสียบสายโทรศัพทบนผนังและอีกปลายสายเขากับพอรตที่ติดปายไววา 1-
LINE ที่อยูดานหลังของอุปกรณ หากคุณใชสายโทรศัพทอื่น คุณอาจพบกับ
ปญหาการสงและรับโทรสาร

อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสายรวมกับ
โทรสาร

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบอนุกรม

ไมมี

(คุณไดตอบคําถามทุกขอวา ไมใช)
กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมรับสายสนทนา)

อางอิงประเทศของคุณใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

บริการ DSL
(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 1 วา ใช)

กรณี B: การต้ังคาอุปกรณท่ีมี DSL อางอิงประเทศของคุณใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

ระบบ PBX หรือ ISDN
(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 2 วา ใช)

กรณี C: การต้ังคาอุปกรณท่ีมีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN

อางอิงประเทศของคุณใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

บริการเสียงเรียกเขาพิเศษ

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 3 วา ใช)
กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียก
เขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน

อางอิงประเทศของคุณใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

สายสนทนา

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 4 วา ใช)
กรณี E: สายที่ใชโทรศัพท/โทรสาร
รวมกัน

อางอิงประเทศของคุณใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

สายสนทนาและบริการวอยซเมล

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 7
วา ใช)

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใช
รวมกับวอยซเมล

อางอิงประเทศของคุณใน การติดต้ัง
โทรสารแบบอนุกรม

โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 5 วา ใช)

กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับ
โมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 5
วา ใช)

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชรวม
กับโมเด็มของคอมพิวเตอร

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 4 และ 6
วา ใช)

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชรวม
กับเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพท

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 4, 5 และ
6 วา ใช)

กรณี J: สายสนทนา/สายโทรสารท่ี
ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
และเคร่ืองตอบรับโทรศัพท

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการฝากขอ
ความเสียง

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ี
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและวอยซเมล

ไมสามารถใชได
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อุปกรณ/บริการอื่นๆ ทีใ่ชสายรวมกับ
โทรสาร

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบขนาน

การตั้งคาโทรสารทีแ่นะนําสําหรับ
ระบบโทรศพัทแบบอนุกรม

(คุณตอบคําถามเฉพาะขอ 4, 5 และ
7 วา ใช)

กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายเพื่อสนทนา และคุณไมมี
อุปกรณอื่นที่เช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคาอุปกรณของคุณตามที่ไดอธิบาย
ไวในสวนนี้

ภาพ 7-1  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

การติดตั้งอุปกรณโดยใชสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
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อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณที่สงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

กรณ ีB: การตั้งคาอุปกรณทีม่ ีDSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานทางบริษัทโทรศัพทและไมไดเช่ือมตออุปกรณใดๆ
เขากับอุปกรณ ใหใชคําแนะนําในสวนนี้เพ่ือเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL
ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและอุปกรณของคุณ ตัวกรองสัญญาณ
DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลที่อาจรบกวนอุปกรณ เพ่ือใหอุปกรณสามารถสื่อ
สารกับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง (ในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณอาจเรียก DSL
วา ADSL)

หมายเหตุ หากคุณมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวกรองสัญญาณ คุณจะไม
สามารถสงและรับโทรสารโดยใชอุปกรณได

ภาพ 7-2  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ

3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสงโทรสาร 105



การตั้งคาอุปกรณทีม่ ีDSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ

พอรตที่วางบนตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขา
กับพอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบพิเศษ
น้ีแตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน

เนื่องจากมีสายโทรศัพทใหมาเพียงสายเดียว คุณอาจตองหาสายโทรศัพท
มาเพิ่มสําหรับการติดต้ังแบบนี้

3. ตอสายโทรศัพทเพ่ิมเติมจากตัวแยกสัญญาณ DSL ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง

4. รันการทดสอบโทรสาร

กรณ ีC: การตั้งคาอุปกรณทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังน้ี
• หากคุณใช PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN ใหเช่ือมตอ

อุปกรณเขากับพอรตที่กําหนดใหใชสําหรับโทรสารและโทรศัพท นอกจาก
น้ี ใหตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับประเภท
ระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณแลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหคุณกําหนดพอรตสําหรับ
อุปกรณโทรศัพทโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน คุณอาจจะกําหนดพอรตหนึ่ง
สําหรับโทรศัพทและกลุมโทรสาร 3 และอีกพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนก
ประสงค หากคุณพบปญหาขณะเชื่อมตอพอรตโทรสาร/โทรศัพทของ
อุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรตที่กําหนดใหเปนพอรตอ
เนกประสงค ซึ่งอาจจะระบุวา "multi-comb" หรือคําอื่นท่ีมคีวามหมาย
ในทํานองเดียวกัน

• หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบ PBX แบบดิจิตอลสวนใหญจะมีเสียงเรียกสายซอนที่
กําหนดคาเริ่มตนเปน "เปด" เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสงโทร
สาร และคุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารโดยใชอุปกรณได ดูคําแนะ
นําในการปดเสียงของสายเรียกซอนในเอกสารที่ใหมาพรอมกับระบบ
โทรศัพท PBX
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• หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือ
เช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง เพราะหากไมใชสาย
ดังกลาว คุณอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตาง
จากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน หากสายโทรศัพทที่ให
มามขีนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซื้อตัวตอพวงเพื่อตอขยายสายโทรศัพท
จากรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในทองถิ่น

กรณ ีD: โทรสารทีม่บีริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน
หากคุณสมัครบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่
ทําใหคุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหน่ึงสาย โดยที่แต
ละหมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหต้ังคาอุปกรณตามที่ได
อธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 7-3  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

การตั้งคาอุปกรณทีม่บีริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
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3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป
แบบที่บริษัทโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ โดยปกติแลว อุปกรณจะถูกต้ังคาใหรับเสียงเรียกเขาทุกรูป
แบบ หากคุณไมไดต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
ใหถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดใหกับหมายเลขโทรสาร
อุปกรณอาจรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารหรือไมรับสายใดๆ เลย

4. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี
คานอยที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

อุปกรณจะรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาซึ่งคุณเลือก (การตั้งคา
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) โดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียงเรียก
เขาตามจํานวนท่ีคุณเลือก (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา))
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

กรณ ีE: สายทีใ่ชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณ
ไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือวอยซเมล) บนสายโทรศัพท ใหต้ังคาอุปกรณ
ของคุณตามที่ไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 7-4  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

3 โทรศัพท (ทางเลือก)
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การตั้งคาอุปกรณทีม่สีายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน

2. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
• หากคุณมีระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มี

ปาย 2-EXT บนดานหลังของอุปกรณ แลวเช่ือมโทรศัพทเขากับพอรต
นี้

• หากคุณมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศัพทโดย
ตรงที่ดานบนของสายเคเบิลของอุปกรณท่ีมกีารตอกับชองเสียบสายบน
ผนัง

3. คุณจะตองกําหนดวาจะใหอุปกรณรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง:
• หากคุณต้ังคาใหอุปกรณรับสาย อัตโนมัติ อุปกรณจะรับสายเรียกเขา

และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีนี้ อุปกรณจะไมสามารถแยกระหวาง
สายสนทนาหรือสายโทรสารได หากคุณสงสัยวาเปนสายสนทนา คุณ
ตองรับสายกอนที่อุปกรณจะรับ หากตองการตั้งคาอุปกรณเพ่ือรับสาย
อัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ

• หากคุณต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง คุณตองอยูรับสายโทร
สารที่เขามาเอง มฉิะนั้น จะไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา
อุปกรณเพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบ
รับอัตโนมัต)ิ

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่อุปกรณจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากอุปกรณท่ีสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง

กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับวอยซเมล
หากคุณรับท้ังสายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และคุณยังสมัครบริการวอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหต้ัง
คาอุปกรณตามที่ไดอธิบายในสวนนี้
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หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการวอยซเมล
ของคุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร คุณจะตองรับโทรสาร
ดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา คุณตองเปนผูรับโทรสารที่เขามา หากคุณตอง
การรับโทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อ
สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขออีกสายโทรศัพทแยกตางหาก
สําหรับโทรสาร

ภาพ 7-5  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต "1-LINE"

การตั้งคาอุปกรณทีม่บีริการวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

2. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองพรอมที่จะใหมีผูรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น อุปกรณจะไม
สามารถรับโทรสารได คุณตองเริ่มสงโทรสารดวยตนเองกอนที่วอยซเมลจะรับ
สาย
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กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมีโมเด็มคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ
สายน้ี ใหต้ังคาอุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนนี้

หมายเหตุ หากคุณใชโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอร โมเด็มนั้นจะใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ คุณจะไมสามารถใชงานโมเด็มและอุปกรณได
ในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสาร
ขณะท่ีคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

• การต้ังคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• การต้ังคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณกําลังใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันเพ่ือทําการสงโทรสารและตอกับ
โมเด็ม dial-up คอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําสั่งเหลาน้ีในการตั้งคาอุปกรณ

ภาพ 7-6  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต "1-LINE"

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังอุปกรณ
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3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

4. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคานั้น

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร

การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชบริการ DSL และใชสายโทรศัพทนั้นเพ่ือสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
ตอปลายสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือเช่ือมตอเขากับพอรต 1-LINE ดานหลัง
ของอุปกรณ ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลกับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 Computer (คอมพิวเตอร)

5 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองซื้อตลับแยกสายแบบขนาน ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยก
สายแบบขนานชนิดท่ีมพีอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่
ดานหลัง

การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ

ตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-
LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับดานหลังของอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
4. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
6. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณที่สงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร
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กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็มคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหต้ังคาอุปกรณตามที่
อธิบายไวในสวนนี้

หมายเหตุ เนื่องจากโมเด็มของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
อุปกรณ คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและอุปกรณในเวลาเดียวกัน
ได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารขณะที่คุณกําลัง
ใชโมเด็มของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

• สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของ

คอมพิวเตอร

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับรับและสงโทรสารและสายสนทนา ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ

การตั้งคาอุปกรณกับคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับจํานวนพอรต
โทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ตามที่แสดงในภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัว
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 7-7  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
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• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทพอรตเดียว ใหต้ังคาอุปกรณดังนี้

ภาพ 7-8  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณซ่ึงเสียบเขากับพอรต 1-LINEท่ีดานหลังของ
อุปกรณ

3 ตัวแยกสายแบบขนาน

4 คอมพิวเตอร

5 โทรศัพท

การตั้งคาอุปกรณบนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายออกจาก
ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังและเสียบเขากับตัวแยกสายแบบขนาน

3. เสียบสายโทรศัพทจากตัวแยกสายแบบขนานเขากับพอรต 2-EXT ดานหลัง
ของอุปกรณ

4. การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน

หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน
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6. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคานั้น

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม อุปกรณของ HP จะไมสามารถรับโทรสารได

7. คุณจะตองกําหนดวาจะใหอุปกรณรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง:
• หากคุณต้ังคาใหอุปกรณใหรับสาย อัตโนมัต ิอุปกรณจะรับสายเรียกเขา

และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีนี้ อุปกรณจะไมสามารถแยกระหวาง
สายสนทนาหรือสายโทรสารได หากคุณสงสัยวาเปนสายสนทนา คุณ
ตองรับสายกอนท่ีอุปกรณจะรับ หากตองการตั้งคาอุปกรณเพ่ือรับสาย
อัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ

• หากคุณต้ังคาอุปกรณเพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง คุณตองอยูรับสายโทร
สารที่เขามาเอง มิฉะน้ัน จะไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคา
อุปกรณเพ่ือรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบ
รับอัตโนมัต)ิ

8. รันการทดสอบโทรสาร

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทดานหลังสองพอรต คุณ
ไมจําเปนตองใชตัวแยกสายแบบขนาน คุณสามารถเสียบสายโทรศัพทเขากับ
พอรต "OUT" ที่โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรได

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่อุปกรณจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากอุปกรณที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และ
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทร
สารของคุณ
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สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
ใชคําแนะนําเหลานี้หากคอมพิวเตอรของคุณมีโมเด็ม DSL/ADSL

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 คอมพิวเตอร

7 โทรศัพท

หมายเหตุ คุณตองซื้อตลับแยกสายแบบขนาน ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยก
สายแบบขนานชนิดท่ีมพีอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่
ดานหลัง
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การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลข
เดียวกับบริการ DSL จะตองถูกเช่ือมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL
เพ่ิมเติม มิฉะน้ันคุณจะไดยินเสียงรบกวนในขณะที่กําลังสนทนา

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ
ตัวตอแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-
LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL
เขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบพิเศษ
น้ีแตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน

3. หากคุณมรีะบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มี
ปาย 2-EXT บนดานหลังของอุปกรณ แลวเช่ือมโทรศัพทเขากับพอรตนี้

4. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน อุปกรณจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมีเสียงเรียกเขาตาม
จํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
อุปกรณจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังอุปกรณท่ีสงโทรสารมาและจะรับโทร
สาร
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กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและเชื่อม
ตอกับเครื่องรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ี ใหต้ังคา
อุปกรณตามที่อธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 7-9  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับอุปกรณเพ่ือตอเขากับพอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

3 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

การตั้งคาอุปกรณทีม่สีายสนทนา/รับสงสายโทรสารใชรวมกันกับเครื่องตอบรับ
โทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตที่มปีาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณเขากับ
อุปกรณโดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูกบันทึกลง
บนเครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารโดยใช
อุปกรณของคุณได

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน
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4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
อุปกรณ คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการเช่ือมตอในสวนนี้

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
6. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่อุปกรณเปน

จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีอุปกรณของคุณจะสามารถรองรับได (จํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนที่กําหนด และจะสงเสียงคําทักทายท่ีบันทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมี
เสียงโทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของคุณจะ
สามารถบันทึกขอความเสียงได

กรณ ีJ: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอรและเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท

หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและ
เช่ือมตอโมเด็ม PC และเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทน้ีดวย ให
เช่ือมตออุปกรณ HP ของคุณตามท่ีอธิบายไวในสวนน้ี

หมายเหตุ เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสาย
โทรศัพทรวมกับอุปกรณ HP คุณจะไมสามารถใชท้ังโมเด็มและอุปกรณใน
เวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชอุปกรณ HP เพ่ือรับสงโทร
สารถาคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงาน
อินเตอรเน็ต

• สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

• สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับ
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สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

มีสองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคาอุปกรณ HP กับเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งน้ีข้ึน
อยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนท่ีคุณจะเร่ิม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตลับแยก
สายแบบขนาน ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตลับ
แยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยกสายแบบ
ขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ภาพ 7-10  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทพอรตเดียว ใหต้ังคา
อุปกรณ HP ตามที่ไดอธิบายไวขางลางนี้

ภาพ 7-11  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทที่ตอเขากับตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสายแบบขนาน

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
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6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต "1-LINE"

การตั้งคาอุปกรณบนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
พอรตเดียว
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของอุปกรณ HP
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดาน
หลังอุปกรณ

3. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ
เขากับพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณไมเช่ือมตอเครื่องรับโทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณ
โดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องท่ีสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไว
ในเครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย
อุปกรณนี้ได

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ HP ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขา
กับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังอุปกรณ HP

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน

5. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต"OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
อุปกรณ คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการเช่ือมตอในสวนนี้

6. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคานั้น

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
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8. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บนอุปกรณ HP

เปนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีอุปกรณ HP ของคุณจะสามารถรองรับได
(จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

หมายเหตุ หากคุณกําลังใชคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต
คุณไมจําเปนตองใชตัวแยกสายแบบขนาน คุณสามารถตอเครื่องตอบรับ
โทรศัพทเขากับพอรต "OUT" ดานหลังของคอมพิวเตอรได

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด และจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมี
เสียงโทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของคุณจะ
สามารถบันทึกขอความเสียงได

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณซ่ึงตอกับพอรต 1-LINEท่ีดานหลังของอุปกรณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL
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6 คอมพิวเตอร

7 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

8 โทรศัพท (ทางเลือก)

หมายเหตุ คุณตองซื้อตลับแยกสายแบบขนาน ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับแยก
สายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหน่ึงปลั๊กท่ี
ดานหลัง

การตั้งคาอุปกรณทีม่โีมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSLจากผูใหบริการระบบ DSL/ADSL

ของคุณ

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลข
เดียวกับบริการ DSL/ADSL จะตองถูกเช่ือมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ
DSL/ADSL เพ่ิมเติม มิฉะนั้นคุณจะไดยินเสียงรบกวนในขณะที่กําลัง
สนทนา

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ
ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับ
พอรต 1-LINE ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากตัวแยกสัญญาณ DSL/
ADSL เขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพท
แบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานัก
งาน

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เขากับตัวแยกสาย
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4. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ
เขากับพอรตที่มปีาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณเขากับ
อุปกรณโดยตรง สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูกบันทึกลง
บนเครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารโดยใช
อุปกรณของคุณได

5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง
7. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
8. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่อุปกรณเปน

จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะสามารถรองรับได

หมายเหตุ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/พ้ืนท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึน
ตามจํานวนท่ีกําหนด และจะสงเสียงคําทักทายที่บันทึกไว อุปกรณจะเฝาสังเกต
การโทรในระหวางเวลานี้ พรอมกับ "การฟง" เสียงโทรสาร หากตรวจพบเสียง
โทรสารเขามา อุปกรณจะสงสัญญาณรับโทรสารและจะรับโทรสาร หากไมมี
เสียงโทรสาร อุปกรณจะตรวจสอบสายสัญญาณและเครื่องตอบรับของคุณจะ
สามารถบันทึกขอความเสียงได

หากคุณใชสายโทรศัพทเสนเดียวกับสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร
และมีโมเด็ม DSL ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือต้ังคา
โทรสารของคุณ

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และวอยซเมล

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันน้ี และสมัครบริการ
วอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหต้ังคาอุปกรณตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี
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หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการวอยซเมล
ของคุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร คุณจะตองรับโทรสาร
ดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา คุณตองเปนผูรับโทรสารที่เขามา หากคุณตอง
การรับโทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อ
สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขออีกสายโทรศัพทแยกตางหาก
สําหรับโทรสาร

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับอุปกรณ
คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและอุปกรณในเวลาเดียวกันได ตัวอยาง
เชน คุณไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-
up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การตั้งคาอุปกรณกับคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับจํานวนพอรต
โทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรของคุณมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ตามที่แสดงในภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัว
แยกโทรศัพทสองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มีพอรต
RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 7-12  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทสองพอรตอยูแลว ใหต้ังคาอุปกรณดังนี้

ภาพ 7-13  ภาพดานหลังของอุปกรณ

บท 7
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตอกับพอรต1-LINE

3 ตัวแยกสายแบบขนาน

4 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

5 โทรศัพท

การตั้งคาอุปกรณบนสายโทรศัพทเดียวกันกับคอมพิวเตอรทีม่พีอรตโทรศัพท
สองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่มีปาย 2-EXT ที่ดานหลังของอุปกรณ
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังอุปกรณ

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายดาน
หนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับ
พอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากชองเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับอุปกรณ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทแบบ
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสํานักงาน

5. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็ม อุปกรณจะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองพรอมที่จะรับสายโทรสารที่เขามา มฉิะนั้น อุปกรณจะไมสามารถรับโทร
สารได
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การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณสําหรับการรับและสงโทร
สารโดยการใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดูที่เว็บไซตการกําหนดคาโทร
สารสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมัน www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝร่ังเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.dk/faxconfig

สวีเดน www.hp.se/faxconfig

นอรเวย www.hp.no/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.nl/faxconfig

เบลเยียม (ดัตช) www.hp.be/nl/faxconfig

เบลเยียม (ฝร่ังเศส) www.hp.be/fr/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig

สเปน www.hp.es/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

การกําหนดคาอุปกรณ (Windows)
หมายเหตุ ตองติดต้ัง Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวาบน
ระบบคอมพิวเตอรจึงจะรันโปรแกรมการติดต้ังนี้ได

ยิ่งไปกวานั้น คุณตองมีสิทธ์ิเปนผูจัดการระบบเพื่อติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ
บน Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Vista

เมื่อติดต้ังอุปกรณของ HP ขอแนะนําใหคุณเช่ือมตออุปกรณหลังจากติดต้ัง
ซอฟตแวรเสร็จแลว เน่ืองจากโปรแกรมติดต้ังไดถูกออกแบบมาเพื่อใหคุณมี
ประสบการณในการติดต้ังที่งายดายที่สุด อยางไรก็ตาม หากคุณเช่ือมตอสาย
เคเบิลไวกอนแลว โปรดดูที่ การเช่ือมตออุปกรณกอนทีจ่ะติดต้ังซอฟตแวร
เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสายเคเบิล USB

บท 7
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หมายเหตุ หากคุณติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณและเชื่อมตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณจะสามารถเชื่อมตอ
อุปกรณอ่ืนๆ เขากับคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันโดยใชสายเคเบิล USB ได
โดยไมตองติดต้ังซอฟตแวรซ้ําอีก

• การติดต้ังซอฟตแวรกอนท่ีจะเช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา)
• การเช่ือมตออุปกรณกอนทีจ่ะติดต้ังซอฟตแวร
• การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี

การติดตั้งซอฟตแวรกอนทีจ่ะเชื่อมตออุปกรณ (แนะนํา)

ในการติดตั้งซอฟตแวร
1. ปดแอปพลิเคชันท้ังหมดที่ใชงานอยู
2. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนขูอง CD ไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอนการติดต้ังใน
แผนซดีีเริ่มตนการใชงาน

3. ในเมนขูองแผนซีดี คลิกที่ตัวเลือกการติดต้ังที่เหมาะสมและทําตามคําแนะ
นําบนหนาจอ

4. เมื่อมขีอความแจง ใหเปดอุปกรณแลวเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิล USB ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม)
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร และไอคอนอุปกรณจะถูกสรางขึ้นใน
โฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ)

หมายเหตุ คุณอาจตอสายเคเบิล USB ในภายหลังเมื่อคุณตองการใช
อุปกรณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ โดยใช
ระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

การเชื่อมตออุปกรณกอนทีจ่ะติดตั้งซอฟตแวร
หากคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรกอนจะติดต้ังซอฟตแวรของ
อุปกรณ ตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) จะปรากฏขึ้น
บนหนาจอคอมพิวเตอร
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หมายเหตุ หากคุณเปดอุปกรณแลว อยาเพิ่งปดหรือถอดสายเคเบิลจาก
อุปกรณในระหวางที่โปรแกรมติดต้ังกําลังทํางาน มฉิะนั้น โปรแกรมติดต้ังจะ
ทํางานไมสําเร็จ

การเชื่อมตอกับอุปกรณ
1. ในกรอบโตตอบ Found New Hardware (พบฮารดแวรใหม) ที่แสดง

วิธีคนหาไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกตัวเลือก Advanced (ข้ันสูง) แลวคลิ
กที่ Next (ถัดไป)

หมายเหตุ อยาใหตัวชวย Found New Hardware (พบฮารดแวร
ใหม) คนหาไดรเวอรเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ

2. ทําเครื่องหมายลงในกลองตัวเลือกเพื่อระบุที่อยูของไดรเวอร และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมเีคร่ืองหมายเลือกในกลองตัวเลือกอื่นๆ

3. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี หากเมนูของแผนซีดีปรากฏขึ้น
ใหปดไป

4. เรียกดูเพ่ือคนหาไดเรกทอรี่รากบนแผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน (ตัวอยางเชน
D) แลวคลิกท่ี OK (ตกลง)

5. คลิกที่ Next (ถัดไป) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
6. คลิกที่ Finish (เสร็จสิ้น) เพ่ือปดตัวชวย Found New Hardware (พบ

ฮารดแวรใหม) ตัวชวยจะเริ่มการทํางานของโปรแกรมติดต้ังโดยอัตโนมัติ
(อาจใชเวลาสักครู)

7. ทํากระบวนการติดต้ังใหเสร็จสมบูรณ

หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะท่ี หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบน
เครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี

การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
ในเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่ อุปกรณจะถูกเช่ือมตอโดยตรงกับข้ัวตอ
USB บนคอมพิวเตอรท่ีเลือก (เรียกวาเซิรฟเวอร) และจะใหคอมพิวเตอรอื่นๆ
(เคร่ืองลูกขาย) เขาใชรวมกัน
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หมายเหตุ เมื่อใชอุปกรณท่ีเช่ือมตอโดยตรงรวมกัน ควรใชคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบัติการใหมลาสุดเปนเซิรฟเวอร ตัวอยางเชน หากคุณมี
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP กับคอมพิวเตอรอีกเครื่อง
หนึ่งที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows เวอรชันกอนๆ ใหใชคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบัติการ Windows XP เปนเซิรฟเวอร
ใชการกําหนดคานี้เฉพาะกับกลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงานต่ําเทานั้น
คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมื่อผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพไปยัง
อุปกรณ

มีแตคุณสมบัติในการพิมพเทานั้นที่จะใชรวมกัน คุณสมบัติในการสแกนและ
ทําสําเนาจะไมสามารถใชรวมกันได

การใชอุปกรณรวมกัน
1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากน้ัน คลิกที่

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับ
เบิลคลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

2. คลิกขวาที่ไอคอนของอุปกรณ คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) แลวจึงคลิ
กที่แถบ Sharing (การใชรวมกัน)

3. คลิกตัวเลือกเพื่อใชอุปกรณรวมกัน แลวกําหนดชื่อสําหรับใชรวมกัน
4. หากตองการใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอรลูกขายที่ใช Windows เวอรชัน

อื่นๆ ใหคลิกที่ Additional Drivers (ไดรเวอรเพิ่มเติม) เพ่ือติดต้ังได
รเวอรเหลานั้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชงาน แผนซีดีเร่ิมตนการใช
งานตองอยูในไดรฟซีดี

การกําหนดคาอุปกรณ (Mac OS)
คุณสามารถใชอุปกรณกับคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องเดียวโดยใชสาย
เคเบิล USB หรืออาจใชรวมกับผูใชคนอื่นๆ บนเครือขายก็ได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การติดต้ังซอฟตแวร
• การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะท่ี
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การติดตั้งซอฟตแวร
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสายเคเบิล USB
2. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี ดับเบิลคลิกไอคอนซดีีบน

เดสคทอป แลวจึงดับเบิลคลิกที่ไอคอนติดต้ัง นอกจากนี้ คุณอาจหา
โฟลเดอร Installer (ตัวติดต้ัง) บนแผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

3. คลิกที่ Install Software (ติดตั้งซอฟตแวร) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบน
หนาจอ

4. หากจําเปน ใหใชอุปกรณรวมกับผูใชคอมพิวเตอร Macintosh คนอื่นๆ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขาย
สําหรับใชรวมกันเฉพาะที่

การใชอุปกรณรวมกันบนเครือขายสําหรับใชรวมกันเฉพาะที่
เมื่อคุณเช่ือมตออุปกรณโดยตรง คุณจะสามารถใชอุปกรณรวมกับคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ โดยใชระบบเครือขายรูปแบบงายๆ ที่เรียกวาเครือขายสําหรับใชรวม
กันเฉพาะท่ี ใชการกําหนดคานี้เฉพาะกับกลุมเล็กๆ หรือเมื่อปริมาณการใชงาน
ตํ่าเทานั้น คอมพิวเตอรที่เช่ือมตออยูจะชาลงเมื่อผูใชหลายคนพยายามสั่งพิมพ
ไปยังอุปกรณ

ขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการใชงานรวมกันในสภาพแวดลอม Mac OS รวม
ถึงรายการตอไปน้ี:
• คอมพิวเตอร Macintosh จะตองสื่อสารกันบนเครือขายดวย TCP/IP และ

ตองม ีIP แอดเดรสเปนของตนเอง (ไมสนับสนุน AppleTalk)
• อุปกรณที่จะใชรวมกันตองเชื่อมตอกับพอรต USB ในตัวของคอมพิวเตอร

Macintosh เครื่องแมขาย
• ทั้งคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องแมขายและเครื่องลูกขายที่จะใชงาน

อุปกรณรวมกันตองมีซอฟตแวรสําหรับใชอุปกรณรวมกันติดต้ังอยู และมไีด
รเวอรหรือ PPD ของอุปกรณที่ติดต้ังไวดวย
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หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอุปกรณ USB รวมกัน โปรดดูขอมูล
สนับสนุนจากเว็บไซตของ Apple (www.apple.com) หรือ Help (วิธีใช)
ของ Apple Macintosh บนคอมพิวเตอร 

การใชอุปกรณรวมกันระหวางคอมพิวเตอรทีใ่ช Mac OS
1. เปดการใชเครื่องพิมพรวมกันบนคอมพิวเตอร Macintosh ทั้งหมด (ทั้ง

เครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย) ที่เช่ือมตอเขากับเคร่ืองพิมพ ปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปนี้ โดยข้ึนอยูกับเวอรชันของระบบปฏิบัติการของคุณ:
• Mac OS 10.3: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการ

ของระบบ) คลิกที่ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) แลวทําเครื่อง
หมายลงในชองถัดจาก Share my printers with other
computers (ใชเครื่องพิมพของฉันรวมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น)

• Mac OS 10.4: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการ
ของระบบ) คลิกที่ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) คลิกที่แถบ
Sharing (การใชงานรวมกัน) แลวทําเครื่องหมายลงในชองถัดจาก
Share these printers with other computers (ใชเครื่อง
พิมพเหลานีร้วมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น) แลวเลือกเครื่องพิมพที่จะใช
รวมกัน

• Mac OS 10.5: เปด System Preferences (ลักษณะทีต่องการ
ของระบบ) คลิกที่ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) คลิกที่แถบ
Sharing (การใชงานรวมกัน) แลวทําเครื่องหมายลงในชองถัดจาก
Share these printers with other computers (ใชเครื่อง
พิมพเหลานีร้วมกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น) แลวเลือกเครื่องพิมพที่จะใช
รวมกัน

2. หากตองการพิมพจากคอมพิวเตอร Macintosh เครื่องอื่น (เครื่องลูกขาย)
ที่ยูบนเครือขาย ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:
a. คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก Page Setup (ตั้งคาหนากระดาษ) ใน

เอกสารที่คุณตองการพิมพ
b. ในเมนดูรอปดาวนถัดจาก Format for (รูปแบบสําหรับ) ใหเลือก

Shared Printers (เครื่องพิมพทีใ่ชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของ
คุณ

c. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากน้ันคลิกที่ OK (ตกลง)
d. ในเอกสาร คลิกที่ File (ไฟล) แลวเลือก Print (พิมพ)
e. ในเมนดูรอปดาวนถัดจาก Printer (เครื่องพิมพ) เลือก Shared

Printers (เครื่องพิมพทีใ่ชรวมกัน) แลวเลือกอุปกรณของคุณ
f. หากจําเปน ใหทําการตั้งคาเพิ่มเติม แลวจึงคลิกท่ี Print (พิมพ)
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การตั้งคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย (HP
Officejet J4680 เทานั้น)

คุณอาจต้ังคาอุปกรณสําหรับการสื่อสารแบบไรสายโดยใชวิธีใดหนึ่งตอไปนี้:

วิธกีารตั้งคา การติดตอสื่อสารไรสาย
ของโครงสรางพื้นฐาน

การสื่อสารไรสาย
เฉพาะกิจ*

สาย USB
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การต้ังคาอุปกรณบนเครือ
ขายแบบไรสาย (Mac OS) และ การต้ังคาการสื่อสารแบบไร
สายโดยใชตัวติดต้ัง (Windows)

แผงควบคุมอุปกรณ

* เครือขายเฉพาะกิจจะสามารถตั้งคาไดโดยใชยูทิลิต้ีการเชื่อมตอแบบไรสายใน
แผนซดีีเร่ิมตนการใชงาน

หมายเหตุ หากพบปญหา โปรดดูที่ การแกไขปญหาระบบไรสาย (HP
Officejet J4680 เทานั้น)
ในการใชอุปกรณกับการเชื่อมตอแบบไรสาย คุณตองรันโปรแกรมติดต้ังจาก
แผนซดีีเร่ิมตนการใชงานอยางนอยครั้งหนึ่ง แลวสรางการเชื่อมตอแบบไร
สาย

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไมไดเช่ือมตอกับเครือขายโดยใชสายเคเบิล
เครือขาย

อุปกรณสงสัญญาณตองรองรับ 802.11 ในตัว หรือมีการดแบบไรสาย
802.11 ติดต้ังอยู
อุปกรณและคอมพิวเตอรที่จะใชงานตองอยูบนซับเน็ตเดียวกัน

กอนจะติดต้ังซอฟตแวรของอุปกรณ คุณอาจตองทราบการตั้งคาเครือขายของ
คุณ ขอขอมูลนี้ไดจากผูดูแลระบบของคุณ หรือปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้:
• ดูช่ือเครือขายหรือ Service Set Identifier (ตัวบงช้ีคาการบริการ)

(SSID) และโหมดการสื่อสาร (โครงสรางพื้นฐานหรือเฉพาะกิจ) จากยูทิลิต้ี
การกําหนดคาจุดเขาใชงานแบบไรสายของเครือขาย (WAP) หรือการด
เครือขายของคอมพิวเตอร

• คนหาประเภทการเขารหัสที่เครือขายของคุณใชอยู เชน Wired
Equivalent Privacy (WEP)

• คนหารหัสผานเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือคียการเขารหัสของอุปกรณไร
สาย
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เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ทําความเขาใจการต้ังคาของเครือขายแบบไรสาย 802.11
• การต้ังคาการสื่อสารแบบไรสายโดยใชแผงควบคุมของเครื่องทีม่ตัีวชวยติด

ต้ังระบบไรสาย
• การต้ังคาการสื่อสารแบบไรสายโดยใชตัวติดต้ัง (Windows)
• การต้ังคาอุปกรณบนเครือขายแบบไรสาย (Mac OS)
• การปดการสื่อสารแบบไรสาย
• ในการพิมพหนาทดสอบแบบไรสาย
• รเีซ็ตการต้ังคาไรสาย
• แนวทางการลดสัญญาณรบกวนบนเครือขายแบบไรสาย
• แนวทางเพ่ือรับประกันความปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย

ทําความเขาใจการตั้งคาของเครือขายแบบไรสาย 802.11
ชื่อเครือขาย (SSID)
โดยปกติแลว อุปกรณจะมองหาชื่อเครือขายไรสายหรือ SSID ช่ือ "hpsetup"
เครือขายของคุณอาจจะม ีSSID ที่แตกตางออกไป
โหมดการสื่อสาร

ตัวเลือกของโหมดการสื่อสารมสีองแบบ:
• เฉพาะกิจ: บนเครือขายเฉพาะกิจ อุปกรณจะถูกต้ังไปที่โหมดการสื่อสาร

เฉพาะกิจ และสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณไรสายอื่นๆ โดยไมใช WAP
อุปกรณทั้งหมดบนเครือขายเฉพาะกิจจะตอง:
◦ เขากันไดกับ 802.11
◦ มีโหมดการสื่อสารเปนเฉพาะกิจ
◦ มีช่ือเครือขาย (SSID) เหมือนกัน
◦ อยูบนซับเน็ตและชองสัญญาณเดียวกัน
◦ มีการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย 802.11 เหมือนกัน

• โครงสรางพื้นฐาน (แนะนํา): บนเครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณจะถูก
ต้ังเปนโหมดการสื่อสารแบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสื่อสารกับอุปกรณอ่ืนๆ
บนเครือขาย ไมวาจะเปนแบบใชสายหรือไรสาย ผานทาง WAP โดยทั่วไป
WAP จะทําหนาที่เปนเสมือนเราเตอรหรือเกตเวยบนเครือขายขนาดเล็ก

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย
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หมายเหตุ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบไรสาย โปรดดูที่ www.weca.net/opensection/pdf/
whitepaper_wi-fi_security4-29-03.pdf

• การพิสูจนตัวตนสําหรับเครือขาย: คาเร่ิมตนจากโรงงานของอุปกรณคือ
"Open" (เปด) ซึ่งไมตองการการรักษาความปลอดภัยสําหรับพิสูจนตัวตน
หรือการเขารหัส คาอ่ืนๆ ที่เปนไปไดคือ "OpenThenShared",
"Shared" และ "WPA-PSK" (Wi-Fi® Protected Access Pre-
Shared Key)
WPA เพ่ิมระดับการปกปองขอมูลที่แพรออกอากาศและการควบคุมการเขา
ใชงานสําหรับเครือขาย Wi-Fi ที่มอียูและที่จะมใีนอนาคต ซึ่งวิธีนี้จะชวย
แกไขจุดออนที่รูจักกันของ WEP ซึ่งเปนกลไกรักษาความปลอดภัยด้ังเดิม
ในมาตรฐาน 802.11 ไดทั้งหมด
WPA2 เปนยุคท่ีสองของระบบรักษาความปลอดภัย WPA ซึ่งใหการ
รับประกันในระดับสูงตอผูใช Wi-Fi ระดับองคกรธุรกิจและระดับผูบริโภค
วาจะมีเฉพาะผูใชที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่จะเขาใชงานเครือขายไรสายของ
พวกเขาได

• การเขารหัสขอมูล:
◦ Wired Equivalent Privacy (WEP) ใหการรักษาความปลอดภัย

โดยเขารหัสที่สงออกไปผานคลื่นวิทยุจากอุปกรณไรสายตัวหนึ่งไปยัง
อีกตัวหนึ่ง อุปกรณบนเครือขายที่ใช WEP ได จะใชคียรหัสของ
WEB เพ่ือเขารหัสขอมูล หากเครือขายของคุณใช WEP คุณจะตอง
รูจักคีย WEP ที่เครือขายนั้นๆ ใชอยู

◦ WPA ใช Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) เพ่ือการเขา
รหัสและยังใชงานระบบการพิสูจนตัวตนของ 802.1X กับหนึ่งใน
ประเภทมาตรฐานของ Extensible Authentication Protocol
(EAP) ที่มใีหใชในปจจุบัน

◦ WPA2 ใชวิธีการเขารหัสแบบใหม นั่นคือ Advanced Encryption
Standard (AES) AES ถูกกําหนดไวในโหมด counter cipher-
block chaining (CCM) และสนับสนุน Independent Basic
Service Set (IBSS) เพ่ือเปดใชการรักษาความปลอดภัยระหวาง
สถานีงานลูกขายท่ีทํางานอยูในโหมดเฉพาะกิจ

การตั้งคาการสื่อสารแบบไรสายโดยใชแผงควบคุมของเครื่องทีม่ตีัวชวยติดตั้งระบบ
ไรสาย

ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายจะชวยใหคุณสามารถติดต้ังและจัดการการเชื่อมตอ
แบบไรสายกับอุปกรณไดงายข้ึน
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หมายเหตุ ในการใชวิธีนี้ คุณตองติดต้ังเครือขายแบบไรสายและตองทํา
งานอยู

1. ต้ังคาฮารดแวรของอุปกรณ (โปรดดูที่คูมือการเริ่มตนใชงานหรือโปสเตอร
การติดต้ังที่ใหมาพรอมกับอุปกรณของคุณ)

2. จากแผงควบคุม ใหกดปุม Setup (ต้ังคา)
3. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Wireless Menu (เมนไูรสาย) แลวจึงกด

OK (ตกลง)
4. กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Setup Wizard (ตัวชวยตั้งคา)  แลวจึงกด

OK (ตกลง)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นเพ่ือดําเนินการตั้งคาใหเสร็จส้ิน

การตั้งคาการสื่อสารแบบไรสายโดยใชตัวติดตั้ง (Windows)
ในการใชวิธีน้ี คุณตองติดต้ังเครือขายและตองทํางานอยู
1. ติดต้ังฮารดแวรของอุปกรณ (ดูคูมือเริ่มตนใชงานแบบไรสาย)
2. ถอดฝาครอบปองกันออกจากพอรตเครือขายของอุปกรณ
3. ปดแอปพลิเคชันท้ังหมดที่ใชงานอยูบนระบบคอมพิวเตอรของคุณ
4. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานลงในไดรฟซีดี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ

หากเมนขูองซีดีไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกท่ีไอคอนการติดต้ังใน
แผนซดีีเริ่มตนการใชงาน

5. ในเมนขูองแผนซีดี คลิกที่ตัวเลือกการติดต้ังที่เหมาะสมและทําตามคําแนะ
นําบนหนาจอ

6. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) ใหเลือก
Wireless (ไรสาย) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ หากไมพบอุปกรณ คุณสามารถใชสายเคเบิลเครือขายเปน
การชั่วคราวเพื่อติดตอสื่อสารกับอุปกรณและกําหนดคาระบบไรสาย

หากไมสามารถเริ่มตนการสื่อสารแบบไรสายได ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอ
ไปนีเ้พื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขายคอมพิวเตอรเปนการชั่วคราว
a. เช่ือมตออุปกรณเขากับเครือขายเปนการชั่วคราวโดยใชสาย USB
b. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอและถอดสายเคเบิลอีเทอรเน็ตออกเมื่อ

ไดรับขอความแจง
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7. บนหนาจอ Select a Network Name (SSID) (เลือกชื่อเครือขาย
(SSID)) ใหคลิกที่ Select a detected Wireless Network Name
(SSID) (เลือกชื่อเครือขายแบบไรสาย (SSID) ทีต่รวจพบ) เพ่ือเลือกเครือ
ขายแบบไรสาย หรือคลิกที่ Specify a wireless network (ระบเุครือ
ขายแบบไรสาย) เพ่ือปอนช่ือเครือขายใหม

8. หากคุณเลือกที่จะปอนช่ือเครือขายใหม ใหปอนโดยใชแผงควบคุม แลวจึง
กด Done (เสร็จ)

หมายเหตุ หากไมพบ SSID ที่คุณปอนเขาไป คุณจะไดรับขอความแจง
ใหใสขอมูลการรักษาความปลอดภัย หากเครือขายของคุณไมไดใชการ
เขารหัส ตัวติดต้ังจะพยายามตรวจสอบ SSID กอนดําเนินการตอ

9. หากอุปกรณไมสามารถเชื่อมตอไปยังช่ือเครือขายนั้นได ใหใสคีย WEP
หรือวลีรหัสผาน WPA ที่เหมาะสมโดยใชปุมกดเมื่อไดรับขอความแจง แลว
จึงกด Done (เสร็จ)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณถอดสาย USB เมื่อเสร็จแลว

การตั้งคาอุปกรณบนเครือขายแบบไรสาย (Mac OS)
1. ติดต้ังฮารดแวรของอุปกรณ (ดูคูมือเริ่มตนใชงานแบบไรสาย)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังการด AirPort บนคอมพิวเตอรของคุณ
3. ปดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใชงานอยูบนระบบคอมพิวเตอรของคุณ
4. เปด AirPort Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้ง AirPort) จาก

โฟลเดอร Utilities (ยูทิลิต้ี) หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคา
บนเครือขายแบบไรสาย โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับ AirPort

5. สําหรับเครือขายเฉพาะกิจ ใหคลิกที่ไอคอน AirPort บนแถบเมนแูลว
เลือก "hpsetup" ใต Computer to Computer Networks (เครือ
ขายแบบคอมพิวเตอรถึงคอมพิวเตอร) สําหรับเครือขายแบบไรสาย คลิกที่
ไอคอน AirPort แลวจึงคลิกที่ Other (อื่นๆ) เพ่ือเขารวมเครือขาย

6. ใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานลงในไดรฟซดีี เมนขูองซีดีจะรันโดยอัตโนมัติ
หากเมนูของซีดีไมรันโดยอัตโนมัติ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนการติดต้ังใน
แผนซีดีเร่ิมตนการใชงาน

7. จากเมนขูองซดีีใหคลิกที่ Install Software (ติดตั้งซอฟตแวร) และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

8. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) ใหเลือกตัวเลือก
เครือขายแบบไรสาย จากน้ันคลิกที่ Done (เสร็จ)

9. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดต้ังแอปพลิเคช่ัน
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การปดการสื่อสารแบบไรสาย
• แผงควบคุมของเครื่อง: กด Setup (การตั้งคา) แลวเลือก Wireless (ไร

สาย) และเลือก Wireless ON/OFF (เปด/ปดการใชงานไรสาย แลวจึง
เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)

• กดปุมไรสายที่ดานหนาเครื่อง

ในการพิมพหนาทดสอบแบบไรสาย
พิมพหนาทดสอบไรสายสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอไรสายของ'อุปกรณ
หนาทดสอบไรสายใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะของ'เครื่อง, MAC address และ
IP address หากเครื่องเชื่อมตออยูกับเครือขาย หนาทดสอบจะแสดงราย
ละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขาย

▲ แผงควบคุมของเครื่อง: กด Setup (การตั้งคา) เลือก Print Report
(พิมพรายงาน), เลือก Wireless Test (การทดสอบแบบไรสาย) แลวจึง
กด OK (ตกลง)

รเีซ็ตการตั้งคาไรสาย

การรเีซ็ตการตั้งคาการกําหนดคาเครือขาย

หากอุปกรณยังไมสามารถสื่อสารกับเครือขายได ใหรีเซ็ตการต้ังคาเครือขายของ
อุปกรณ

• กด ตั้งคา กดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนไปยัง Network (เครือขาย) แลวจึงกด
OK (ตกลง)

• กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Reset Wireless (รเีซ็ตการตั้งคาไรสาย)
แลวจึงกด OK (ตกลง)

• พิมพหนาการกําหนดคาไรสายและตรวจสอบวาการต้ังคาเครือขายไดถูกรี
เซ็ตแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพหนาการกําหนดคา
แบบไรสาย
โดยปกติด ช่ือเครือขาย (SSID) จะเปน "hpsetup" และโหมดการสื่อสาร
จะเปน "ad hoc"
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แนวทางการลดสัญญาณรบกวนบนเครือขายแบบไรสาย
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยลดโอกาสในการเกิดสัญญาณรบกวนในเครือขายแบบ
ไรสาย:
• จัดวางอุปกรณไรสายใหหางจากวัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บไฟล

และอุปกรณแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ เชน เตาไมโครเวฟและโทรศัพทไรสาย
เพราะสิ่งเหลานี้สามารถรบกวนสัญญาณวิทยุได

• จัดวางอุปกรณไรสายใหหางจากโครงสรางขนาดใหญที่กอดวยอิฐ และโครง
สรางอาคารอื่นๆ เพราะส่ิงเหลานี้สามารถดูดซับคลื่นวิทยุและลดกําลังของ
สัญญาณลงได

• สําหรับเครือขายโครงสรางพื้นฐาน ใหวางตําแหนง WAP ไวตรงกลาง ใน
ระยะที่สามารถมองเห็นอุปกรณไรสายตางๆ บนเครือขาย

• พยายามใหอุปกรณไรสายทั้งหมดอยูในระยะทําการซึ่งกันและกัน

แนวทางเพื่อรบัประกนัความปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การเพ่ิมทีอ่ยูฮารดแวรเขาใน WAP
• แนวทางอ่ืนๆ

การเพิ่มทีอ่ยูฮารดแวรเขาใน WAP
การกรอง MAC เปนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่ง WAP จะถูกกําหนด
คาใหมีรายการที่อยู MAC (เรียกอีกอยางวา "ที่อยูฮารดแวร") ของอุปกรณที่ได
รับอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายผาน WAP นั้นๆ ได
หาก WAP ไมมีท่ีอยูฮารดแวรของอุปกรณที่พยายามจะเขาใชงานเครือขาย
WAP จะปฏิเสธไมใหอุปกรณนั้นเขาใชงานเครือขาย
หาก WAP กรองที่อยู MAC จะตองเพิ่มที่อยู MAC ของอุปกรณเขาในรายการ
ที่อยู MAC ที่ยอมรับไดของ WAP
▲ เปดยูทิลิต้ีการกําหนดคาของ WAP แลวเพิ่มที่อยูฮารดแวรของอุปกรณเขา

ในรายการที่อยู MAC ที่ยอมรับได
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แนวทางอื่นๆ

เพ่ือรักษาความปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย โปรดปฏิบัติตามแนวทางตอ
ไปน้ี:
• ใชรหัสผานที่มตัีวอักษรแบบสุมอยางนอย 20 ตัว คุณสามารถใชตัวอักษร

ไดถึง 63 ตัวในรหัสผาน WPA
• หลีกเล่ียงการใชคําหรือขอความสามัญ, ลําดับตัวอักษรที่เดาไดงาย (เชน

เลข 1 ทั้งหมด) และขอมูลสวนบุคคลตางๆ เปนรหัสผาน ควรใชขอความสุม
ที่ประกอบดวยตัวอักษรพิมพใหญ พิมพเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ เชน
เครื่องหมายวรรคตอน (หากใชได) เสมอ

• เปลี่ยนรหัสผานเปนระยะๆ
• เปลี่ยนรหัสผานที่กําหนดเปนคาเริ่มตนจากผูผลิตสําหรับการเขาใชงานของ

ผูดูแลระบบไปยังจุดเขาใชงานหรือเราเตอรไรสาย เราเตอรบางตัวจะใหคุณ
เปลี่ยนช่ือผูดูแลระบบดวย

• วางจุดเขาใชงานหรือเราเตอรไวกลางหอง อยาใหอยูใกลหนาตาง
• หากเปนไปได ใหปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบแบบไรสาย หากทําเชน

นี้ เมื่อคุณตองการเปลี่ยนการกําหนดคา คุณจะตองเชื่อมตอไปยังเราเตอร
โดยใชการเชื่อมตออีเทอรเน็ตแบบใชสาย

• หากเปนไปได ใหปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบจากระยะไกลผานอิน
เทอรเน็ตของเราเตอร คุณสามารถใช Remote Desktop เพ่ือเช่ือมตอ
แบบเขารหัสไปยังคอมพิวเตอรที่รันอยูเบื้องหลังเราเตอรของคุณ และ
เปลี่ยนการกําหนดคาจากคอมพิวเตอรที่คุณเขาใชงานผานอินเทอรเน็ต

• เพ่ือหลีกเล่ียงการเชื่อมตอไปยังเครือขายแบบไรสายของผูอื่นโดยบังเอิญ ให
ปดการตั้งคาการเชื่อมตออัตโนมัติไปยังเครือขายที่ไมตองการ โดยปกติ คา
นี้ถูกปดใน Windows XP

ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร Windows กอนท่ีหนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณ
อาจจําเปนตองถอนการติดต้ัง แลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบไฟล
โปรแกรมประยุกตของอุปกรณออกจากคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาได
ลบไฟลตางๆ ออกอยางถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มีอยูเมื่อคุณติดต้ัง
ซอฟตแวรที่มาพรอมกับอุปกรณ
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การถอนการติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรระบบ Windows จะม ี3 วิธี และ
การถอนการติดต้ังบนคอมพิวเตอร Macintosh จะมีหนึ่งวิธี

การถอนการติดตั้งจาก Windows, วิธทีี ่1
1. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับ

เครื่องคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ
2. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือปดอุปกรณ
3. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เริ่มตน) เลือก

Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
เลือก HP เลือก Officejet J4500 Series จากน้ันเลือก Uninstall (ยก
เลิกการติดตั้ง)

4. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลที่ใชรวมกันหรือไม ใหคลิก No (ไม)

โปรแกรมอื่นๆ ที่ใชไฟลเหลาน้ีอาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองหากไฟล
ถูกลบออก

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
7. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง ใหใสแผนซีดีเริ่มตนการใชงาน

ของอุปกรณเขาไปในไดรฟซีดีรอมของ 'คอมพิวเตอร ปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวรกอนทีจ่ะเช่ือมตออุปกรณ
(แนะนํา) ดวย

8. หลังจากติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของ
คุณ

9. กดปุม Power (เปด/ปด) เพ่ือเปดเครื่อง
หลังจากเชื่อมตอและเปดเคร่ือง คุณอาจตองรอสักครูขณะคอมพิวเตอร
ดําเนินการใหคุณสมบัติ Plug and Play เสร็จสมบูรณ

10. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซสิเต็มเทรยของ Windows

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่2

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ไมปรากฏในเมนู
Start (เริ่มตน) ของ Windows
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1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เริ่มตน) เลือก Settings
(การตั้งคา) เลือก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกที่ Add/
Remove Programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับ
เบิลคลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

2. เลือก HP Officejet All-in-One Series และคลิก Change/
Remove หรือ Uninstall/Change
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

3. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟซีดีรอม
ของ'คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

6. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูท่ี การติดต้ังซอฟตแวรกอนทีจ่ะ
เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

เมื่อตองการถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรระบบ Windows ซึ่งเปนวิธทีี ่3

หมายเหตุ ใชวิธีนี้ หาก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) ไมปรากฏในเมนู
Start (เริ่มตน) ของ Windows

1. ใสแผนซดีีเริ่มตนการใชงานของอุปกรณลงในไดรฟซีดีรอม
ของ'คอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงานโปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

2. ถอดการเชื่อมตออุปกรณออกจากคอมพิวเตอร
3. เลือก Uninstall (ถอนการติดต้ัง) และทําตามคําสั่งบนหนาจอ
4. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตออุปกรณกอนที่จะรีสตารทเครื่อง
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

5. เริ่มตนโปรแกรม Setup (การติดต้ัง) สําหรับอุปกรณอีกครั้ง
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6. เลือก Install (ติดตั้ง)
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวรกอนท่ีจะ

เช่ือมตออุปกรณ (แนะนํา) ดวย

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอร Macintosh
1. เขาใช HP Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ HP)
2. คลิก Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา)
3. เลือก Uninstall HP AiO Software (ยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร HP

AiO)  จากเมนูดึงลง
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. หลังจากถอนการติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร
5. หากตองการติดต้ังซอฟตแวรใหม ใหใสแผนซีดีเร่ิมตนการใชงานของ

อุปกรณลงในไดรฟซีดีรอมของ'คอมพิวเตอร
6. บนหนาจอเดสกท็อป ใหเปดแผนซดีีรอม แลวดับเบิลคลิกที่ HP All-in-

One Installer
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ และโปรดดูที่ การติดต้ังซอฟตแวร ดวย

บท 7

144 การกําหนดคาและการจัดการ 



8 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• การดูแลตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดอุปกรณ
• คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
• การแกไขปญหาการพิมพ
• คุณภาพการพิมพตํ่าและงานพิมพไมเปนไปตามทีต่องการ
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
• การแกไขปญหาการทําสําเนา
• การแกไขปญหาการสแกน
• การแกไขปญหาโทรสาร
• การแกไขปญหาระบบไรสาย (HP Officejet J4680 เทานั้น)
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง
• การนํากระดาษทีติ่ดขัดออก

การดูแลตลับหมึกพิมพ
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี:
• ตลับหมึกพิมพท่ีสนับสนุน
• การดูแลตลับหมึกพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• การปรับแนวตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
• การทําความสะอาดรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก
• เก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ

ตลับหมึกพิมพทีส่นับสนุน
ตลับหมึกพิมพที่สามารถใชงานไดอาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/พ้ืนที่
ตลับหมึกพิมพอาจมีขนาดแตกตางกัน
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คุณสามารถคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพไดจากแหลงขอมูลตอไปนี้:
• ปายท่ีตลับหมึกพิมพที่คุณกําลังเปลี่ยน
• Windows: จาก Toolbox (กลองเครื่องมือ) หากคุณมีการสื่อสารแบบ

สองทาง ใหคลิกแถบ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกโดย
ประมาณ) เลื่อนเพ่ือแสดงปุม Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตลับหมึกพิมพ) จากนั้นจึงคลิกที่ Cartridge Details (รายละเอียดเกี่ยว
กับตลับหมึกพิมพ)

• Mac OS: จาก ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP คลิกที่ Supply Info (ขอมูล
อุปกรณใชสิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information and Support (ขอมูล
และการสนับสนุน) จากนั้น คลิกที่ Retail Supplies Information
(ขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบขายปลีก)

การดูแลตลับหมึกพิมพ
กอนเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ คุณควรดูช่ือช้ินสวนและวิธี
จัดการเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป
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จับตลับหมึกพิมพดานท่ีเปนพลาสติกสีดํา โดยใหฉลากอยูดานบน หามสัมผัส
หนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดพนหมึก

หมายเหตุ การดูแลตลับหมึกพิมพอยางระมัดระวัง การตกหลนหรือการเขยา
ตลับหมึกพิมพอาจทําใหเกิดปญหาในการพิมพช่ัวคราวหรือหรือตลับหมึก
พิมพเสียหายอยางถาวร

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เมื่อระดับหมึกเหลือนอย

หมายเหตุ เมื่อปริมาณหมึกของตลับหมึกพิมพเหลือนอย จะปรากฏขอความ
ข้ึนบนจอแสดงผล คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกไดจาก Toolbox (กลอง
เครื่องมือ) (Windows) หรือ HP Printer Utility (Mac OS)
หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมีอยูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมอุปกรณและตลับหมึกสําหรับการพิมพ นอกจากน้ี หมึกที่เหลือบางสวน
จะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
www.hp.com/go/inkusage

คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรียมการ
เทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหม
เพ่ือเปลี่ยน เพ่ือปองกันความลาชาในการพิมพที่อาจเกิดข้ึนื่ คุณไมจําเปนตอง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพจนกวาคุณจะเห็นวาไมสามารถยอมรับคุณภาพการพิมพท่ี
ลดลงได

ถาตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพสําหรับอุปกรณ ใหไปที่
www.hpshopping.com เมื่อระบบแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ
แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สําหรับการชอปปงในหนานั้น
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบวาไดเปดอุปกรณแลว

ขอควรระวัง หากเครื่อง HP All-in-One ปดอยูในขณะท่ีคุณเปดฝา
ตลับหมึกพิมพเพ่ือถอดตลับหมึกพิมพ เครื่องจะไมปลอยตลับหมึกพิมพ
ออกมาใหเปลี่ยน เครื่องอาจเสียหาย หากคุณนําตลับหมึกพิมพออกมาใน
ขณะที่ตลับหมึกพิมพไมไดติดต้ังอยางมั่นคง

2. เปดฝาปดดานหนา
ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของเครื่อง

3. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานหรือเงียบลง แลวคอยๆ กดลงบน
ตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดออกมา
หากคุณกําลังเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี ใหถอดตลับหมึกพิมพออกจากชอง
เสียบทางซาย
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หากคุณจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพภาพถายสีดํา ภาพถาย หรือสีเทา ใหถอด
ตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบทางขวา

4. ดึงตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว
5. หากคุณกําลังถอดตลับหมึกพิมพสีดําออกเพื่อใสตลับหมึกพิมพภาพถายหรือ

สีเทา ใหเก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพหรือเก็บไวใน
ถุงที่ผนึกแนน
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6. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากกลอง ระวังอยาสัมผัสสวนอื่นนอกจาก
พลาสติกสีดํา และคอย ๆ ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบสีชมพู

1 แถบหนาสัมผัสทองแดง

2 เทปพลาสติกท่ีมีแถบดึงสีชมพู (ตองดึงออกกอนการติดต้ัง)
3 หัวฉีดหมึกใตเทป

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดพนหมึก นอก
จากนี้ หามติดเทปเขากับตลับหมึกพิมพใหมอีกครั้ง การทําเชนนั้นจะสง
ผลใหเกิดการอุดตัน ความเสียหายของหมึก และการเชื่อมตอทางกระแส
ไฟผิดพลาด

7. ถือตลับหมึกพิมพไวโดยใหโลโก HP อยูดานบน และใสตลับหมึกพิมพใหม
ลงในชองตลับหมึกที่วางอยู ตรวจดูใหแนใจวาคุณใสตลับหมึกพิมพไวอยาง
มั่นคงดีแลว
หากคุณใสตลับหมึกพิมพสามสี ใหเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองเสียบทาง
ซาย
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หากคุณใสตลับหมึกพิมพภาพถายสีดํา ภาพถาย หรือสีเทา ใหเลื่อนตลับหมึก
พิมพลงในชองเสียบทางขวา

8. ปดฝาครอบดานหนา
หากคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม เครื่องจะพิมพหนาการปรับตําแหนงตลับ
หมึกพิมพ

9. เมื่อพรอมท ตรวจดูใหแนใจวาไดใสกระดาษธรรมดาไวในถาดกระดาษเขา
และกด OK (ตกลง)

10. ใสหนาการปรับแนวตลับหมึกพิมพโดยคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอรใน
มุมขวาดานหนา โดยใหดานบนของหนาอยูทางขวา และกด OK (ตกลง)
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
HP All-in-One จะปรับแนวตลับหมึก นํากระดาษที่ใชปรับตําแหนงหมึก
พิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

การปรับแนวตลับหมึกพิมพ
เครื่อง HP All-in-One จะมขีอความแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุก
ครั้งที่คุณติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ คุณยังสามารถปรับแนวตลับหมึกพิมพ
ไดทุกเมื่อจากแผงควบคุมของเครื่องหรือโดยการใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังไวใน
เครื่อง การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง

หมายเหตุ หากคุณนําเอาตลับหมึกพิมพออกและติดต้ังตลับหมึกพิมพเดิมอีก
ครั้ง เครื่องจะไมแจงเตือนใหคุณปรับแนวตลับหมึกพิมพ เครื่องจะจําคาการ
ปรับแนวของตลับหมึกพิมพนั้นไว คุณจึงไมจําเปนตองปรับแนวตลับหมึก
พิมพใหม
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การปรับแนวตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมของเครื่องเมื่อเครื่องแจงเตือน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter

หรือ A4 ไวในถาดปอนกระดาษ จากนั้นใหกด OK (ตกลง)

หมายเหตุ ถาคุณใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษ
ธรรมดาที่ยังไมไดใชขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกคร้ัง

หากการจัดระบบเครื่องผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับบรรจุ
หมึกอาจเสีย ใหติดตอศูนยบริการของ HP ไปยัง www.hp.com/
support เมื่อขอความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ
แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทร
ติดตอฝายการสนับสนุนทางเทคนิค

HP All-in-One พิมพหนาการจัดแนวตลับหมึกพิมพ
2. ใสหนาการปรับแนวตลับหมึกพิมพโดยคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอรใน

มุมขวาดานหนา โดยใหดานบนของหนาอยูทางขวา และกด OK (ตกลง)
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
HP All-in-One จะปรับแนวตลับหมึก นํากระดาษที่ใชปรับตําแหนงหมึก
พิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปท้ิง

การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมของเครื่องในเวลาใดกต็าม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ

หมายเหตุ ถาคุณใสกระดาษสีไวในถาดปอนกระดาษเมื่อปรับตําแหนง
ตลับหมึกพิมพ การปรับตําแหนงดังกลาวจะผิดพลาด ใสกระดาษ
ธรรมดาที่ยังไมไดใชขาไปในถาดปอนกระดาษ จากนั้น ใหลองปรับ
ตําแหนงใหมอีกคร้ัง

หากการจัดระบบเครื่องผิดพลาดอีก แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับบรรจุ
หมึกอาจเสีย ใหติดตอศูนยบริการของ HP ไปยัง www.hp.com/
support เมื่อขอความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ
แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทร
ติดตอฝายการสนับสนุนทางเทคนิค

2. กด Setup (การตั้งคา)
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3. เลือก Tools (เครื่องมือ) และเลือก Align Cartridge (ปรับแนวตลับ
หมึกพิมพ)
HP All-in-One พิมพหนาการจัดแนวตลับหมึกพิมพ

4. ใสหนาการปรับแนวตลับหมึกพิมพโดยคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอรใน
มุมขวาดานหนา โดยใหดานบนของหนาอยูทางขวา และกด OK (ตกลง)
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
HP All-in-One จะปรับแนวตลับหมึก นํากระดาษที่ใชปรับตําแหนงหมึก
พิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง

การปรับแนวตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวร HP Photosmart (Windows)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) แลวไปที่ Print Settings (การต้ังคาการพิมพ)
จากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ) ให
คลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฎขึ้น
3. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมือ)
4. คลิก Align the Ink Cartridges(ปรับแนวตลับหมึกพิมพ)

HP All-in-One พิมพหนาการจัดแนวตลับหมึกพิมพ
5. ใสหนาการปรับแนวตลับหมึกพิมพโดยคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอรใน

มุมขวาดานหนา โดยใหดานบนของหนาอยูทางขวา และกด OK (ตกลง)
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
HP All-in-One จะปรับแนวตลับหมึก นํากระดาษที่ใชปรับตําแหนงหมึก
พิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปทิ้ง
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การปรับแนวตลับหมึกพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart Studio
(Mac OS)
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ยทูลิติีเ้ครื่องพิมพ HP (Mac OS): เปดยูทิลิต้ีของเครื่องพิมพ HP สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ยูทลิต้ีิเคร่ืองพิมพ HP (Mac OS) คลิก Align
(ปรับตําแหนง) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
HP All-in-One พิมพหนาการจัดแนวตลับหมึกพิมพ

3. ใสหนาการปรับแนวตลับหมึกพิมพโดยคว่ําหนาลงบนกระจกสแกนเนอรใน
มุมขวาดานหนา โดยใหดานบนของหนาอยูทางขวา และกด OK (ตกลง)
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
HP All-in-One จะปรับแนวตลับหมึก นํากระดาษที่ใชปรับตําแหนงหมึก
พิมพไปรีไซเคิลหรือนําไปท้ิง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ 
ทําตามขั้นตอนนี้เมื่อพบวามีดงเสนริ้วหรือเสนขาวในบล็อก หรือสีเปรอะเปอน
หามทําความสะอาดตลับัพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหสูญเสียหมึกโดยเปลา
ประโยชนและอายุการใชงานของหัวฉีดหมึกสั้นลง

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุมของเครื่อง
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. กด Setup (การตั้งคา)
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) และเลือก Clean Cartridge (ทําความสะอาด

ตลับหมึกพิมพ)
อุปกรณจะพิมพหนาเอกสารที่คุณสามารถนํากลับมาใชใหมหรือทิ้ง
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาท่ีออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาด
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอนแลวจึง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา
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การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษ
2. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก

Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ) จากกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ในกรอบโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ) ให
คลิกแท็บ Services (บริการตางๆ ) แลวคลิก Service this
device (บริการของอุปกรณนี้)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฎขึ้นมา
3. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
4. คลิก Clean the Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่คุณพอใจ จากน้ันคลิก

Done (เสร็จสิ้น)
หากคุณภาพการพิมพหรือสําเนาที่ออกมายังไมดีข้ึนหลังจากทําความสะอาด
ตลับหมึกพิมพแลว ใหลองทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพกอนแลวจึง
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา

ยทูลิติี้เครื่องพิมพ HP (Mac OS)
1. เปดยูทิลิต้ีของเครื่องพิมพ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ยูทิลต้ีิเครื่อง

พิมพ HP (Mac OS)
2. คลิก Clean (ทําความสะอาด) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
ทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพเฉพาะในกรณีที่ปรากฏขอความเตือนซ้ําบน
หนาจอใหคุณตรวจสอบตลับหมึกพิมพหลังจากท่ีคุณไดทําความสะอาดหรือปรับ
ตลับหมึกพิมพแลว

กอนทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ ใหถอดตลับหมึกพิมพออก และตรวจ
สอบวาไมมีอะไรติดอยูบนแถบตลับหมึกพิมพ แลวจึงใสตลับบรรจหุมึกเขาไป
ใหม หากคุณยังคงไดรับขอความใหตรวจสอบตลับหมึกพิมพอยู ใหทําความ
สะอาดแถบตลับหมึกพิมพ
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คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้

• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือ
มเีสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• นํ้ากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (นํ้าประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

ขอควรระวัง หามใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทํา
ความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพ น้ํายาเหลาน้ันอาจทําใหตลับหมึกพิมพ
หรือเครื่อง HP All-in-One เสียหาย

วิธทีําความสะอาดแถบตลับบรรจหุมึก
1. เปดเครื่อง แลวเปดฝาตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของอุปกรณ
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากน้ันจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One คุณจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับ
เขาไป

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

4. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพวามหีมึกหรือเศษฝุนเกาะอยูหรือไม
5. ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมสีวนผสมของสําลีลงในน้ํากลั่น และบีบผาให

เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
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7. ทําความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพ่ือใหตลับหมึก
พิมพแหง

1 หนาสัมผัสสีทองแดง

2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)

8. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาในชอง ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาที่
ดังคลิก

9. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพแลวเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของเครื่อง

การทําความสะอาดรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก
หากเครื่องถูกใชงานในสภาพแวดลอมที่มฝุีนละออง อาจมเีศษผงสะสมอยูภายใน
เครื่องเล็กนอย เศษผงนี้อาจรวมถึงฝุนละออง เสนผม พรม หรือใยผา เมื่อเศษผง
เขาไปจับอยูในตลับหมึกพิมพ อาจทําใหหมึกกระจายเปนริ้วหรือเปนรอยเปอน
ในหนาที่พิมพ การเกิดเสนริ้วของหมึกสามารถแกไขไดโดยการทําความสะอาด
รอบๆ หัวฉีดหมึกตามที่อธิบายไวนี้

หมายเหตุ ใหทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก หากคุณยังคงเห็น
เสนริ้วและรอยเปอนอยูบนหนาที่พิมพหลังจากที่ทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพเรียบรอยแลว โดยใชแผงควบคุมของเครื่องหรือหรือซอฟตแวรที่คุณ
ติดต้ังกับ HP All-in-One
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คุณตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
• ผายางแหง ผานุมท่ีไมมีสวนผสมของสําล ีหรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือ

มเีสนใยหลุดออกมา

เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมเีสนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

• นํ้ากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําด่ืม (นํ้าประปาอาจมสีารปนเปอนที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกตลับหมึกพิมพได)

ขอควรระวัง หามสัมผัสหนาสัมผัสสีทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัส
สวนตางๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิด
ปญหาในการเชื่อมตอกับไฟฟา

การทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หัวฉีดหมึก
1. เปดเครื่อง แลวเปดฝาตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูทางดานขวาสุดของอุปกรณ
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากน้ันจึงถอดปลั๊ก

ไฟออกจากดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
HP All-in-One คุณจะตองตั้งวันท่ีและเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับ
เขาไป

3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองเสียบในลักษณะเขาหาตัว

หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับออกจากเครื่องพรอมกัน ให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาวาง
ตลับหมึกพิมพไวภายนอกเครื่องนานกวา 30 นาที

4. วางตลับหมึกพิมพลงบนแผนกระดาษโดยใหหัวฉีดหมึกหงายขึ้น
5. นําผายางชุบน้ําสะอาดบิดหมาดๆ
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6. ใชแผนยางทําความสะอาดบริเวณดานหนาและขอบรอบๆ หัวฉีดหมึกดังรูป
ดานลาง

1 แถบหัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
2 หนาและขอบรอบๆ บริเวณหัวฉีดหมึก

ขอควรระวัง หาม ทําความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก

7. เลื่อนตลับหมึกพิมพกลับเขาในชอง ดันตลับหมึกไปดานหนาจนกระทั่งเขาที่
ดังคลิก

8. ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
9. คอยๆ ปดฝาแครตลับหมึกพิมพแลวเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของเครื่อง

เก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
ตัวปองกันตลับหมึกพิมพไดรับการออกแบบมาเพื่อรักษาตลับหมึกพิมพใหแนน
หนาและปองกันไมใหหมึกแหงเมื่อไมไดใช เมื่อใดก็ตามที่คุณถอดตลับหมึก
พิมพออกจากอุปกรณโดยมีจุดประสงคเพ่ือการใชงานอีกครั้งในภายหลัง ใหเก็บ
ไวในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ ตัวอยางเชน เก็บตลับหมึกพิมพสีดําไวในตัว
ปองกันตลับหมึกพิมพ หากคุณถอดออก เพ่ือใหสามารถพิมพภาพถายคุณภาพ
สูงไดดวยตลับหมึกพิมพภาพถายและตลับหมึกพิมพสามสี

หมายเหตุ หากคุณไมมตัีวปองกันตลับหมึกพิมพ คุณสามารถสั่งซื้อไดจาก
HP Support หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การสนับสนุนและการ
รับประกัน คุณสามารถใชภาชนะปองกันอากาศเขา เชน ถังพลาสติก ไดเชน
กัน ตรวจสอบใหแนใจวาหัวฉีดไมไดสัมผัสสิ่งใดเมื่อคุณเก็บตลับหมึกพิมพ
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การใสตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
▲ เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในตัวปองกันตลับหมึกพิมพโดยเอียงตลับหมึก

พิมพเล็กนอย และดันตลับหมึกพิมพจนเขาท่ีดังคลิก

หากตองการถอดตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกันตลับหมึกพิมพ
▲ กดดานบนของตัวปองกันตลับหมึกพิมพเพ่ือปลดล็อคตลับหมึกพิมพ จากน้ัน

คอยๆ ดึงตลับหมึกพิมพออกจากตัวปองกัน

การทําความสะอาดอุปกรณ
หัวขอนี้เปนคําแนะนําในการบํารุงรักษาอุปกรณของคุณใหอยูในสภาพการใช
งานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนการบํารุงรักษาเหลานี้ตามความจําเปน
ฝุนหรือสิ่งสกปรกที่เกาะอยูบนกระจกสแกนเนอร แผนรองฝาสแกนเนอร หรือ
กรอบสแกนเนอร อาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางานชาลง ลดคุณภาพของ
การสแกน และสงผลตอความถูกตองของคุณสมบัติบางอยาง เชน การปรับขนาด
ของสําเนาใหพอดีกับกระดาษบางขนาด

• การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร
• การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก
• ทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
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การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร
1. ปดการทํางานของอุปกรณ
2. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
3. ทําความสะอาดกระจกโดยใชผานุมและไมมขีนที่ฉีดนํ้ายาทําความสะอาด

กระจกออนๆ เช็ดกระจกใหแหง ดวยผานุม แหง และไมมีขน

ขอควรระวัง ใชน้ํายาทําความสะอาดกระจกทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอรเทานั้น หลีกเลี่ยงนํ้ายาทําความสะอาดที่มสีวนผสมของสาร
กัดกรอน อะซโีตน เบนซิน และคารบอนเตตราคลอไรด สารเหลานี้จะกอ
ใหเกิดความเสียหายกับกระจกสแกนเนอร หลีกเลี่ยงการใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล เนื่องจากจะทิ้งริ้วรอยไวบนกระจกได
ขอควรระวัง อยาฉีดนํ้ายาทําความสะอาดกระจกลงบนกระจกโดยตรง
หากใชน้ํายาทําความสะอาดกระจกมากเกินไป อาจจะไหลซึมสูดานลาง
ของกระจกและทําความเสียหายใหกับสแกนเนอรได

4. ปดฝาสแกนเนอร และเปดเคร่ือง

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก

หมายเหตุ กอนทําความสะอาดอุปกรณ ใหปดอุปกรณและถอดปลั๊กสายไฟ
ออกจากเตาเสียบไฟฟากอน
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ใชผานุมที่ไมมีขนชุบน้ําหมาดๆ เช็ดฝุน คราบสกปรกและคราบเปรอะเปอนออก
จากตัวอุปกรณ ไมจําเปนตองทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก เก็บของเหลวให
หางจากภายในตัวอุปกรณและแผงควบคุมของเครื่อง

ทําความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
หากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติดึงกระดาษหลายแผน หรือหากไมสามารถดึง
กระดาษธรรมดาได คุณสามารถทําความสะอาดลูกกลิ้งและแผนแยกกระดาษ
ได ยกฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ เพ่ือเขาสูตัวดึงกระดาษภายในตัวปอน
เอกสารอัตโนมัติ ทําความสะอาดลูกกล้ิง หรือแผนแยกกระดาษ และปดฝาครอบ
หากคุณมีเอกสารหรือโทรสารที่สแกนแลวซึ่งพบวามเีสนหรือฝุนผง ใหทําความ
สะอาดฟลมไมลารใน ADF

วิธกีารทําความสะอาดลูกกลิ้งหรือแผนค่ัน
1. นํากระดาษตนฉบับออกจากถาดปอนกระดาษ
2. ยกฝาครอบถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ (1)

ทําใหงายตอการเขาใชบริเวณลูกกลิ้ง (2) และแผนค่ัน (3) ตามท่ีแสดงดาน
ลาง

1 ฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 ลูกกลิ้ง

3 แผนคั่น

3. ใชผาสะอาดที่ไมมีขุยชุบนํ้าใหหมาด จากนั้นบิดผาใหแหง
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4. ใชผานั้นเช็ดสิ่งท่ีตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนค่ัน

หมายเหตุ หากสิ่งที่ตกคางไมหลุดออกมาเมื่อใชนํ้า ใหลองใชอัลกอฮอล
ไอโซโพรพิล (ยาง)

5. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

การทําความสะอาดแถบพลาสติกในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
1. ปดเครื่องและถอดสายไฟออก

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลั๊กเครื่อง
คุณจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขาไป

2. ยกฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมัติข้ึน และคอยๆ ยกฝาครอบขึ้นเพ่ือปลด
ตัวจับ

3. ยกฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมัติใหอยูในแนวต้ัง
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4. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

5. ทําความสะอาดแถบพลาสติกดวยผานุมหรือฟองนํ้าท่ีชุบน้ํายาทําความ
สะอาดกระจกซึ่งไมมสีวนผสมของสารกัดกรอน

ขอควรระวัง หามใชสารที่กัดกรอนได อะซีโทน เบนซิน หรือคารบอน
เตตราคลอไรดบนแถบพลาสติก เนื่องจากอาจทําใหเกิดความเสียหายได
หามเทหรือฉีดของเหลวลงบนแถบพลาสติกโดยตรง ของเหลวอาจรั่วซึม
ลงไปใตกระจกและทําความเสียหายใหกับเครื่องได

6. คอยลดกลไกตัวปอนเอกสารอัตโนมัติลงเพ่ือหลีกเลี่ยงการหลุดของ
แผนพลาสติก และปดฝาครอบตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ

7. ตอปลั๊กสายไฟ และเปดใชงานอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณเห็นฝุนผงหรือเสนบนสแกนหลังจากทําความสะอาด
ที่แถบพลาสติก คุณอาจตองสั่งซื้อแถบพลาสติกใหม หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การสนับสนุนและการรับประกัน

คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลงขอมูล
ลองทําตามคําแนะนําน้ีเมื่อคุณเริ่มตนแกไขปญหาการพิมพ

• สําหรับปญหากระดาษติดขัด โปรดดูที่ เอากระดาษทีติ่ดออก
• สําหรับปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ เชน กระดาษบิดเบี้ยว และการดึง

กระดาษ โปรดดูที่ การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
• ไฟสัญญาณ Power (เปด/ปด) สวางและไมกะพริบ เมื่อเปดใชงานอุปกรณ

ครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 12 นาที เพ่ือเริ่มตนการทํางานหลังจากที่ติดต้ัง
ตลับหมึกพิมพแลว
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• สายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ กําลังทํางาน และเชื่อมตอกับอุปกรณแนนดีแลว
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเช่ือมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC)
และเปดเครื่องอยู หากตองการทราบขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟา โปรด
ดูที่ ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา

• วางวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษอยางถูกตอง และไมมีกระดาษติดขัดใน
อุปกรณ

• นําเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกแลว
• ต้ังคาอุปกรณเปนเครื่องพิมพปจจุบันหรือเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่ม

ตน สําหรับ Windows ใหต้ังคาอุปกรณเปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเริ่ม
ตนในโฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ) สําหรับ Mac OS ใหต้ังคา
อุปกรณเปนเครื่องพิมพที่กําหนดเปนคาเร่ิมตนในสวน Printers &
Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ของ System Preferences (ลักษณะที่
ตองการของระบบ) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบ
ของ'คอมพิวเตอรของคุณ

• หากคุณใชคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณไมไดเลือก
Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) ไว

• คุณไมไดเปดใชงานโปรแกรมตางๆ มากเกินไป เมื่อคุณกําลังทํางานอยู ปด
โปรแกรมตางๆ ที่คุณไมใช หรือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรใหมกอนที่จะ
สั่งทํางานอีกครั้ง

การแกไขปญหาในดานตางๆ
• การแกไขปญหาการพิมพ
• คุณภาพการพิมพตํ่าและงานพิมพไมเปนไปตามทีต่องการ
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ
• การแกไขปญหาการทําสําเนา
• การแกไขปญหาการสแกน
• การแกไขปญหาโทรสาร
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง

การแกไขปญหาการพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• อุปกรณหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ
• ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม
• อุปกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)
• อุปกรณใชเวลานานในการพิมพงาน
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• อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา
• ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง
• การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง
• อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากน้ันปลอยกระดาษออกมา

อุปกรณหยุดทํางานโดยไมทราบสาเหตุ

ตรวจสอบระบบไฟและการเชื่อมตอไฟฟา
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดเช่ือมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC)
แลว หากตองการทราบขอกําหนดเก่ียวกับแรงดันไฟฟา โปรดดูท่ี ขอกําหนด
รายละเอียดดานไฟฟา

ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม

เกิดขอผิดพลาดทีไ่มสามารถแกไขกลับคืนมาไดขึ้น
ตัดการเชื่อมตอสายเคเบิลทั้งหมด (เชน สายไฟ และสายเคเบิล USB) รอ
ประมาณ 20 วินาที และตอสายเคเบิลอีกครั้ง หากปญหายังคงมีอยู ใหเขาไปที่
เว็บไซตของ HP (www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมูลปญหาลาสุด หรือ
การแกไขปญหาและการขอมูลการปรับปรุงลาสุดของผลิตภัณฑ

อุปกรณไมมกีารตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)

มงีานพิมพติดอยูในคิวการพิมพ
เปดคิวการพิมพ ยกเลิกเอกสารทั้งหมด แลวจึงรีบูตคอมพิวเตอร ลองพิมพหลัง
จากที่คอมพิวเตอรรีบูตแลว โปรดดูระบบวิธีใชสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ

ตรวจสอบการตั้งคาอุปกรณ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนําในการแกไขปญหาและแหลง
ขอมูล

ตรวจสอบการติดตั้งซอฟตแวรอุปกรณ
หากอุปกรณดับไปขณะที่กําลังพิมพงาน ขอความเตือนควรจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอคอมพิวเตอรของคุณ มฉิะนั้น ซอฟตแวรอุปกรณอาจจะไมไดรับการติดต้ัง
อยางถูกตอง เพ่ือแกไขปญหานี้ ใหยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวรออกอยาง
สมบูรณ จากนั้นใหติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง
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ตรวจดกูารเชื่อมตอของสายเคเบิล
• ตรวจสอบใหแนใจวาปลายทั้งสองขางของสายเคเบิลเครือขาย/USB เช่ือม

ตอแนนแลว
• หากอุปกรณเช่ือมตอกับเครือขายแลว ใหตรวจสอบดังตอไปนี้:

◦ ตรวจสอบไฟสัญญาณแสดงการเชื่อมตอดานหลังของอุปกรณ
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดกําลังใชสายโทรศัพทเพ่ือเช่ือมตอ

อุปกรณ

ตรวจสอบซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคลทีต่ิดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคล คือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยซึ่งจะปองกัน
คอมพิวเตอรของคุณจากการลวงขอมูล อยางไรก็ตาม ไฟรวอลลอาจจะปดกั้น
การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรและอุปกรณได หากเกิดปญหาเกี่ยวกับการสื่อ
สารกับอุปกรณ ใหลองปดการใชงานไฟรวอลลช่ัวคราว หากปญหายังคงมอียู แส
ดงวาไฟรวอลลไมใชสาเหตุของปญหาในการสื่อสาร ใหเปดการใชงานไฟลวอลล
เหมือนเดิม

อุปกรณใชเวลานานในการพิมพงาน

ตรวจสอบการกําหนดคาระบบและทรัพยากรตางๆ
ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรตรงตามความตองการขั้นตํ่าของระบบสําหรับ
อุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

ตรวจสอบการตั้งคาซอฟตแวรอุปกรณ
อัตราการพิมพลดลงเมื่อเลือกคุณภาพการพิมพเปน Best (ดทีีสุ่ด) หรือ
Maximum dpi (จุดตอนิ้วสูงสุด) เพ่ือเพิ่มอัตราการพิมพ ใหเลือกการตั้งคา
การพิมพท่ีตางกันในไดรเวอรอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

อุปกรณพิมพหนาวางหรือพิมพบางหนา

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทําความสะอาดตลับหมึกพิมพใหสมบูรณ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
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ตรวจสอบการตั้งคาวัสดพิุมพ
• ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่ถูกตองในไดรเวอรเครื่อง

พิมพสําหรับวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาหนาในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรงกับขนาด

ของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ปอนหนาเอกสารมากกวาหนึ่งแผน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกปญหาการปอนกระดาษ โปรดดู การแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ

ไฟลมหีนากระดาษเปลา
ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลไมมีหนากระดาษเปลา

ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถูกตอง

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะหางจาก
ขอบกระดาษตํ่าสุด

ตรวจสองการตั้งคาการพิมพสี
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print In Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรการพิมพ

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มคีาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคลื่อนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา คุณควรใชสายเคเบิล USB ที่มคีวามยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลาน้ี

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
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การจัดวางขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง

ตรวจสอบวิธปีอนวัสดพุิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางและความยาวของวัสดุพิมพพอดีเมื่อ
เทียบกับขอบของวัสดุพิมพ และไมไดใสวัสดุพิมพในถาดมากเกินไป หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

ตรวจสอบขนาดของวัสดพุิมพ
• เนื้อหาบนหนางานพิมพอาจจะถูกตัดออกได หากขนาดของเอกสารใหญกวา

ขนาดของวัสดุพิมพที่คุณกําลังใช
• ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพที่เลือกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรง

กับขนาดของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ตรวจสอบการตั้งคาระยะขอบกระดาษ
หากขอความหรือภาพกราฟกถูกตัดออกที่บริเวณขอบของหนากระดาษ ใหตรวจ
สอบวาการต้ังคาระยะขอบกระดาษสําหรับเอกสารไมเกินกวาขอบเขตของ
อุปกรณท่ีสามารถจะพิมพได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะ
หางจากขอบกระดาษตํ่าสุด

ตรวจสอบการตั้งคาการวางแนวกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพและการวางแนวที่เลือกในแอปพลิเค
ชันตรงกับการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มีคาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคล่ือนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา คุณควรใชสายเคเบิล USB ที่มีความยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้
หากวิธีแกไขปญหาขางตนไมสามารถแกไขปญหาได ปญหาที่เกิดข้ึนอาจจะมี
สาเหตุจากแอปพลิเคชันไมมคีวามสามารถในการแปลความหมายการตั้งคาการ
พิมพไดอยางถูกตอง โปรดดู release note สําหรับความเขากันไดของ
ซอฟตแวรที่รูจัก ใหอางอิงเอกสารประกอบ'การใชงานแอปพลิเคชัน หรือติดตอ
ผูผลิตซอฟตแวรเพ่ือขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ
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อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากนั้นปลอยกระดาษออกมา

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP

คุณภาพการพิมพต่ําและงานพิมพไมเปนไปตามทีต่องการ
เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• ปญหางานพิมพคุณภาพตํ่าท่ัวไป
• งานพิมพมอีักขระทีอ่านไมออก
• หมึกเปรอะเปอน
• หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพกราฟก
• งานพิมพมสีีซีดจางหรือไมสดใส
• สีท่ีพิมพออกมาเปนสีดําและสีขาว
• พิมพผิดสี
• งานพิมพแสดงการซึมของสี
• สีไมอยูในแนวท่ีถูกตอง
• เสนหรือจุดหายไปจากขอความหรือภาพกราฟก

ปญหางานพิมพคุณภาพต่ําทั่วไป

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP

ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ
กระดาษอาจจะมีความชื้นหรือหยาบเกินไป ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพเปน
ไปตามขอกําหนดของ HP และลองพิมพใหมอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

บท 8

170 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา 



ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพทีป่อนเขาไปในอุปกรณ
ตรวจสอบใหแนใจวาถาดใชงานไดกับประเภทของวัสดุพิมพที่คุณปอน หากตอง
การขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุ
พิมพท่ีสนับสนุน

ตรวจสอบตําแหนงอุปกรณและความยาวของสายเคเบิล USB
ในบางครั้ง สนามแมเหล็กไฟฟาที่มีคาสูง (เชน ที่เกิดจากสายเคเบิล USB) อาจ
จะเปนสาเหตุใหผลลัพธผิดไปได เคล่ือนยายอุปกรณใหอยูหางจากแหลงกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟา คุณควรใชสายเคเบิล USB ที่มีความยาวไมนอยกวา 3
เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาเหลานี้

ปรับแนวตลับหมึกพิมพ
ปรับแนวตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับแนวตลับ
หมึกพิมพ

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

งานพิมพมอีักขระทีอ่านไมออก
หากเกิดการขัดจังหวะขึ้นในระหวางการพิมพงาน อุปกรณอาจจะไมรับรูขอมูล
ของงานพิมพสวนที่เหลือ

ยกเลิกงานพิมพและรอจนกวาอุปกรณจะกลับคืนสูสถานะพรอมใชงาน หาก
อุปกรณไมกลับสูสถานะพรอมใชงาน ใหยกเลิกงานพิมพทั้งหมดและรออีกครั้ง
เเมื่ออุปกรณพรอมที่จะใชงานแลว จึงสั่งงานพิมพอีกครั้ง หากมีขอความปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอรใหลองอีกครั้ง ใหคลิกที่ Cancel (ยกเลิก)

ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล
หากอุปกรณและคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสาย USB ปญหาอาจจะเกิดข้ึนเนื่อง
จากการเชื่อมตอสายเคเบิลมีสัญญาณต่ํา
ตรวจสอบใหแนใจวาจุดเช่ือมตอสายเคเบิลทั้งสองดานยึดแนนแลว หากปญหา
ยังคงมอียู ใหปดอุปกรณ ตัดการเชื่อมตอสายเคเบิลออกจากอุปกรณ เปดเครื่อง
โดยไมตองเชื่อมตอสายเคเบิล และลบงานที่คางอยูออกจากที่เก็บพักการพิมพ
เมื่อไฟสัญญาณเปด/ปดสวางและไมกะพริบ ใหตอสายเคเบิลอีกคร้ัง

คุณภาพการพิมพตํ่าและงานพิมพไมเปนไปตามที่ตองการ 171



ตรวจสอบไฟลเอกสาร
ไฟลเอกสารอาจจะเกิดความเสียหาย หากคุณสามารถพิมพเอกสารอื่นๆไดจาก
แอปพลิเคชันเดียวกัน ใหลองพิมพงานจากไฟลสําเนาสํารองของเอกสารของ
คุณ ถามี

ปรับแนวตลับหมึกพิมพ
ปรับแนวตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับแนวตลับ
หมึกพิมพ

หมึกเปรอะเปอน

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• เมื่อคุณพิมพเอกสารซึ่งตองใชหมึกพิมพจํานวนมาก ใหปลอยเอกสารทิ้งไว

สักครูเพ่ือใหหมึกพิมพแหงกอนที่จะหยิบเอกสารที่พิมพออกมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากเปนการพิมพลงบนแผนใส จากไดรเวอรเครื่องพิมพ เลือก
คุณภาพงานพิมพ Best (ดีทีสุ่ด) และเพ่ิมระยะเวลารอใหหมึกแหงดวย
และลดความเขมของหมึกดวยการใชการกําหนดปริมาณหมึกภายใต
คุณสมบัติข้ันสูง (Windows) หรือ ink features (คุณสมบัติหมึก) (Mac
OS) อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาการลดความเขมหมึกอาจจะทําใหเอกสาร
ที่พิมพมีสีซีดจางได

• เอกสารสีที่มีสีเขมขนและผสมกัน สามารถทําใหเกิดรอยยนหรือการเปรอะ
เปอนได เมื่อสั่งพิมพโดยใชคุณภาพการพิมพ Best (ดทีีสุ่ด) ใหลองใช
โหมดการพิมพอื่น เชน Normal (ปกต)ิ เพ่ือลดปริมาณหมึกพิมพ หรือใช
การะดาษ HP Premium ซึ่งออกแบบมาสําหรับการพิมพเอกสารที่มีสีสัน
สดใส หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทจะดูดซับหมึกไดไมดีนัก สําหรับวัสดุพิมพดังกลาวนี้ หมึก
พิมพจะแหงชามากและจะเกิดการเปรอะเปอนบนงานพิมพ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับ
สนุน

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP
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ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

หมึกพิมพกระจายตัวไมทั่วขอความหรือภาพกราฟก

ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับอุปกรณ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับ
สนุน

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาหมึกในตลับหมึกพิมพไมไดใกลหมด หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การจัดการอุปกรณ และ การดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

งานพิมพมสีซีีดจางหรือไมสดใส

ตรวจสอบโหมดการพิมพ
โหมดการพิมพแบบ Draft (ราง) หรือ Fast (เร็ว) ในไดรเวอรเครื่องพิมพ จะ
ชวยใหคุณพิมพงานไดในอัตราที่เร็วข้ึน ซึ่งดีสําหรับการพิมพแบบราง เพ่ือให
ไดผลลัพธที่มีคุณภาพดีข้ึน ใหเลือกโหมดการพิมพแบบ Normal (ปกต)ิ หรือ
Best (ดีทีสุ่ด) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทของกระดาษ
เมื่อทําการพิมพลงบนแผนใสหรือวัสดุพิมพพิเศษอ่ืนๆ ใหเลือกประเภทของวัสดุ
พิมพใหตรงกับไดรเวอรการพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
พิมพลงบนวัสดุพิมพพิเศษและวัสดุพิมพทีก่ําหนดขนาดเอง

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
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ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP

สทีีพ่ิมพออกมาเปนสดีําและสขีาว

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคาน้ี โปรด
ดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

พิมพผิดสี

ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการต้ังคาน้ี โปรด
ดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
อาจตองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

งานพิมพแสดงการซึมของสี

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP
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ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสเีทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคานี้ โปรด
ดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพ

ตรวจสอบประเภทของวัสดพุิมพ
วัสดุพิมพบางประเภทจะดูดซับหมึกไดไมดีนัก สําหรับวัสดุพิมพดังกลาวน้ี หมึก
พิมพจะแหงชามากและจะเกิดการเปรอะเปอนบนงานพิมพ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับ
สนุน

สไีมอยูในแนวทีถู่กตอง

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP

ตรวจสอบตําแหนงการวางภาพกราฟก
ใชคุณสมบัติการปรับขนาดภาพหรือตัวอยางกอนพิมพของซอฟตแวรของคุณ
เพ่ือตรวจสอบชองวางในการวางภาพกราฟกบนหนากระดาษ

ปรับแนวตลับหมึกพิมพ
ปรับแนวตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับแนวตลับ
หมึกพิมพ

เสนหรือจุดหายไปจากขอความหรือภาพกราฟก

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาหมึกในตลับหมึกพิมพไมไดใกลหมด หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ

วัสดพุิมพไมรองรับการทํางานสําหรับเครื่องพิมพหรือถาดปอนกระดาษ
ใชวัสดุพิมพที่รองการการทํางานสําหรับอุปกรณและถาดปอนกระดาษที่กําลังใช
งานเทานั้น หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนด
รายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

วัสดพุิมพไมถูกดึงออกจากถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพถูกปอนลงในถาด หากตองการขอมูลเพิ่ม

เติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพในถาดไมโคงงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระ
ดาษที่โคงในทิศทางตรงกันขาม

• เมื่อใชวัสดุพิมพพิเศษที่บาง ตรวจดูใหแนใจวาใสถาดไวเรียบรอยแลว หาก
คุณใชวัสดุพิมพพิเศษซึ่งมปีริมาณนอย ใหลองวางวัสดุพิมพพิเศษนั้นบน
กระดาษอื่นๆ ที่มีขนาดเดียวกันเพ่ือชวยเพิ่มปริมาณในถาด (วัสดุพิมพ
บางอยางถูกดึงไดงายข้ึน หากถาดเต็ม)

• หากคุณกําลังใชวัสดุพิมพพิเศษที่มีความหนา (เชน กระดาษโบรชัวร) ใส
วัสดุพิมพ เพ่ือใหปริมาณในถาดอยูในระดับต้ังแต 1/4 ถึง 3/4 หากจําเปน
ใหวางวัสดุพิมพนั้นบนกระดาษอื่นๆ ที่มีขนาดเดียวกัน เพ่ือใหความสูงของ
ปกกระดาษอยูในชวงนั้น
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วัสดพุิมพถูกปลอยออกจากอุปกรณไมถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกแลว มิฉะน้ัน

งานพิมพที่พิมพออกมาจะตกมาจากอุปกรณ

• เอาวัสดุพิมพที่เกินมาออกจากถาดรับกระดาษออก ถาดกระดาษมขีีดจํากัด
สําหรับปริมาณกระดาษที่บรรจุ

งานทีพ่ิมพเอียง
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาดอยูในแนวเดียวกับตัวปรับ

แนวกระดาษ หากจําเปน ใหดึงถาดออกจากอุปกรณและปอนวัสดุพิมพเขา
ไปใหมใหถูกตอง และตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับแนวกระดาษอยูใน
ตําแหนงท่ีถูกตอง

• ปอนวัสดุพิมพเขาไปในอุปกรณเมื่ออุปกรณไมไดกําลังพิมพงานอยูเทานั้น

อุปกรณดึงกระดาษหลายแผน
• กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสกระดาษลงในถาดมากเกินไป
• เมื่อใชวัสดุพิมพพิเศษที่บาง ตรวจดูใหแนใจวาใสถาดไวเรียบรอยแลว หาก

คุณใชวัสดุพิมพพิเศษซึ่งมีปริมาณนอย ใหลองวางวัสดุพิมพพิเศษน้ันบน
กระดาษอื่นๆ ท่ีมขีนาดเดียวกันเพ่ือชวยเพ่ิมปริมาณในถาด (วัสดุพิมพ
บางอยางถูกดึงไดงายข้ึน หากถาดเต็ม)

การแกไขปญหาเก่ียวกับการปอนกระดาษ 177



• หากคุณกําลังใชวัสดุพิมพพิเศษที่มีความหนา (เชน กระดาษโบรชัวร) ใส
วัสดุพิมพ เพ่ือใหปริมาณในถาดอยูในระดับต้ังแต 1/4 ถึง 3/4 หากจําเปน
ใหวางวัสดุพิมพนั้นบนกระดาษอื่นๆ ที่มีขนาดเดียวกัน เพ่ือใหความสูงของ
ปกกระดาษอยูในชวงนั้น

• ใชวัสดุพิมพของ HP เพ่ือการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดี
ที่สุด

การแกไขปญหาการทําสําเนา
หากเน้ือหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน
• ไมมงีานสําเนาออกมาจากอุปกรณ
• งานท่ีทําสําเนาเปนหนาวาง
• เอกสารไมปรากฏขอความหรือมสีีจาง
• ขนาดงานสําเนายอลง
• คุณภาพงานทีท่ําสําเนาตํ่า
• การทําสําเนามขีอผิดพลาดอยางชัดเจน
• อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากน้ันปลอยกระดาษออกมา
• ขอความแสดงขอผิดพลาด
• กระดาษไมตรงประเภท

ไมมงีานสําเนาออกมาจากอุปกรณ
• ตรวจสอบระบบไฟฟา

ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอแนน และเปดอุปกรณแลว
• ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ

◦ อุปกรณอาจจะกําลังทํางานอยู ตรวจสอบหนาจอแผงควบคุมเพ่ือดูขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของงานที่สั่งพิมพ รอจนงานอื่นท่ีกําลังประมวลผลเสร็จ
สิ้น

◦ อุปกรณอาจจะมีกระดาษติดขัด ใหตรวจสอบกระดาษติดขัด โปรดดูที่
เอากระดาษท่ีติดออก

• ตรวจสอบถาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาปอนวัสดุพิมพอยางถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ
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งานทีท่ําสําเนาเปนหนาวาง
• ตรวจสอบวัสดพิุมพ

วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

• ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาความเขมอาจจะตั้งคาไวสวางเกินไป ใชปุม Copy (ทําสําเนา)
บนแผงควบคุมของเครื่องเพื่อเพิ่มความเขมของเอกสารที่ทําสําเนา

• ตรวจสอบถาดกระดาษ
หากคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF ใหตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูก
ปอนอยางถูกตอง หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปอนตนฉบับในตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

เอกสารไมปรากฏขอความหรือมสีจีาง
• ตรวจสอบวัสดพิุมพ

วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

• ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Fast (เร็ว) (ซึ่งเปนการทําสําเนาราง)
อาจจะเปนตนเหตุของการไมปรากฏขอความบนเอกสารหรือเอกสารมสีีจาง
ใหแกไขการตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Normal (ปกต)ิ หรือ Best
(ดทีีสุ่ด)

• ตรวจสอบตนฉบับ
◦ ความชัดเจนของสําเนาข้ึนอยูกับคุณภาพและขนาดของตนฉบับ ใชเมนู

Copy (ทําสําเนา) เพ่ือปรับคาความเขมของสําเนา หากตนฉบับมีสีจาง
เกินไป การสําเนาเอกสารอาจจะไมสามารถเพิ่มความเขมใหไดมากพอ
แมคุณจะปรับความเขมแลวก็ตาม

◦ พ้ืนหลังที่เปนสีอาจจะทําใหภาพดานหนากลืนกับพื้นหลัง หรือพื้นหลัง
อาจจะแสดงระดับสีแตกตางกัน
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ขนาดงานสําเนายอลง
• การยอ/ขยาย หรือคุณสมบัติการทําสําเนาอื่น อาจจะไดรับการตั้งคามาจาก

แผงควบคุมของเครื่องเพื่อยอขนาดรูปภาพที่ถูกสแกน ตรวจสอบการตั้งคา
สําหรับงานสําเนาเพื่อใหแนใจวาการตั้งคาเปนขนาดปกติ

• ซอฟตแวรการตั้งคาซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP อาจจะถูกต้ังคา
ไวเปนยอรูปภาพที่สแกน แกไขการตั้งคา หากจําเปน หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอ ในสวนของซอฟตแวรภาพถายและ
รูปถายของ HP

คุณภาพงานทีท่ําสําเนาต่ํา
• ปฏิบัตติามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทําสําเนา

◦ ใชตนฉบับที่มคุีณภาพดี
◦ ปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง หากวัสดุพิมพถูกปอนไมถูกตอง

เชน วางเอียง อาจจะเปนสาเหตุใหรูปภาพไมคมชัด ดูขอมูลเพิ่มเติมที่
ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

◦ ใชหรือทําแผนนําเพื่อปกปองตนฉบับของคุณ
• ตรวจสอบอุปกรณ

◦ ฝาปดสแกนเนอรอาจปดไมสนิทิ
◦ กระจกสแกนเนอรหรือแผนรองฝาตองไดรับการทําความสะอาด หาก

ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดอุปกรณ
◦ ADF อาจตองไดรับการทําความสะอาด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่ การทําความสะอาดอุปกรณ

การทําสําเนามขีอผิดพลาดอยางชัดเจน
• เสนริ้วสขีาวหรือซีดจางในแนวตั้ง

วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

• สสีวางหรือเขมเกินไป
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา

• เสนทีไ่มตองการ
กระจกสแกนเนอร แผนรองฝา หรือกรอบ ตองไดรับการทําความสะอาด
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดอุปกรณ
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• จุดหรือลายเสนสดีํา
อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบนกระจก
สแกนเนอร หรือแผนรองฝา ใหทําความสะอาดอุปกรณ หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดอุปกรณ

• การทําสําเนาเฉียงหรือเอียง
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาไมปอนเอกสารในถาดปอนกระดาษ ADF มาก

เกินไป
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางของ ADF พอดีกับขนาดของ

วัสดุพิมพ
• ขอความไมชัดเจน

◦ ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
◦ การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน

ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือ
ภาพกราฟก หากจําเปน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียน
การต้ังคาการทําสําเนา

• ขอความหรือภาพกราฟกไมสมบูรณ
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา

• ตัวพิมพสดีําขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรียบ)
การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือ
ภาพกราฟก หากจําเปน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ัง
คาการทําสําเนา

• เม็ดหรือแถบสขีาวในแนวนอนในพื้นทีท่ีท่ําสําเนาบริเวณสเีทาออนไปจนถึง
สเีทากลาง
การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือ
ภาพกราฟก หากจําเปน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ัง
คาการทําสําเนา

อุปกรณพิมพครึ่งหนา จากนั้นปลอยกระดาษออกมา

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดรับการติดต้ังไวและหมึกไมเหลือ
นอยเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การจัดการอุปกรณ และ การ
ดูแลตลับหมึกพิมพ
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP
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ขอความแสดงขอผิดพลาด
"ปอนเอกสารและโหลดงานอีกครั้ง"
กดปุม OK (ตกลง) จากนั้น ปอนเอกสารที่ยังเหลืออยู (ไมเกิน 20 แผน) ใน
ADF หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ

กระดาษไมตรงประเภท

ตรวจสอบการตั้งคา
ตรวจดูวาขนาดและประเภทของวัสดุพิมพที่ใสไวนั้นตรงกับการตั้งคาของแผง
ควบคุม

การแกไขปญหาการสแกน
หากเน้ือหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน

หมายเหตุ หากคุณกําลังเร่ิมตนการสแกนจากคอมพิวเตอร หากตองการ
ขอมูลการแกไขปญหา โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร

• สแกนเนอรไมทํางาน
• การสแกนใชเวลานาน
• เอกสารบางสวนไมถูกสแกนหรือขอความหายไป
• ไมสามารถแกไขขอความได
• ขอความแสดงขอผิดพลาด
• คุณภาพงานสแกนตํ่า
• การสแกนมขีอบกพรอง
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สแกนเนอรไมทํางาน
• ตรวจสอบตนฉบับ

ตรวจดูใหแนใจวาไดวางตนฉบับไวบนกระจกสแกนเนอรอยางถูกตอง หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปอนตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร

• ตรวจสอบอุปกรณ
อุปกรณอาจจะเพิ่งออกจากโหมดประหยัดพลังงานหลังจากการไมมกีารใช
งานในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทําใหการประมวลผลชาไปชั่วขณะ รอจนกวา
อุปกรณจะอยูในสถานะ READY (พรอม)

• ตรวจสอบซอฟตแวร
ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังซอฟตแวรอยางถูกตอง

การสแกนใชเวลานาน
• ตรวจสอบการตั้งคา

◦ หากคุณกําหนดความละเอียดมากเกินไป งานสแกนจะใชเวลานานขึ้น
และงานที่ไดจะมขีนาดไฟลใหญข้ึน เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีเมื่อทําการส
แกนหรือสําเนา อยากําหนดคาความละเอียดมากเกินความจําเปน คุณ
สามารถลดคาความละเอียดได เพ่ือใหสแกนงานไดอยางรวดเร็ว

◦ หากคุณตองการภาพโดยผานการใชโปรแกรม TWAIN คุณสามารถ
แกไขการตั้งคาเพื่อใหสแกนเปนสีขาวดําได หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูวิธีใชที่แสดงบนหนาจอในสวนของโปรแกรม TWAIN

• ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ
หากคุณไดสั่งพิมพงานหรือทําสําเนากอนหนาที่จะสแกน อุปกรณจะเริ่ม
สแกนหลังจากที่สแกนเนอรทํางานเหลานั้นเสร็จสิ้น อยางไรก็ตาม การพิมพ
และการสแกนจะใชหนวยความจํารวมกัน ซึ่งหมายความวาการสแกนอาจ
จะชาลงได
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เอกสารบางสวนไมถูกสแกนหรือขอความหายไป
• ตรวจสอบตนฉบับ

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูกปอนเขาไปถูกตอง หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ

◦ พ้ืนหลังท่ีเปนสีอาจจะทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้นหลังได ลองปรับ
การตั้งคากอนที่คุณจะสแกนตนฉบับ หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพ
หลังที่คุณสแกนตนฉบับแลว

• ตรวจสอบการตั้งคา
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ปอนเขามขีนาดใหญเพียงพอสําหรับ

ตนฉบับที่คุณกําลังสแกน
◦ หากคุณกําลังใชซอฟตแวรภาพถายและรูปภาพของ HP การตั้งคาเริ่ม

ตนในซอฟตแวรอาจจะกําหนดใหปฏิบัติงานบางอยางโดยอัตโนมัตินอก
เหนือไปจากงานที่คุณกําลังทําอยู โปรดดูวิธีใชท่ีแสดงบนหนาจอ ใน
สวนของซอฟตแวรภาพถายและรูปถายของ HP สําหรับคําแนะนําเกี่ยว
กับการแกไขคาคุณสมบัติ

ไมสามารถแกไขขอความได
• ตรวจสอบการตั้งคา

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวร OCR ต้ังคาสําหรับแกไขขอความไว
◦ เมื่อคุณสแกนตนฉบับ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกประเภทของ

เอกสารที่สรางขอความที่สามารถแกไขได หากขอความจัดอยูใน
ประเภทกราฟก จะไมถูกแปลงคาใหเปนขอความ

◦ โปรแกรม OCR ของคุณอาจจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมประมวลผลคําที่
ไมสามารถปฏิบัติงานกับ OCR ได หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงโปรแกรม โปรดดูที่วิธีใชซอฟตแวรผลิตภัณฑ

• ตรวจสอบตนฉบับ
◦ ตรวจดูใหแนใจวาไดวางตนฉบับไวบนกระจกสแกนเนอรอยางถูกตอง

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับ
◦ โปรแกรม OCR อาจจะไมอานขอความท่ีจัดระยะชิดมากได ตัวอยาง

เชน หากขอความที่ผานการแปลงคาจากโปรแกรม OCR มีตัวอักษร
หายไปหรือชิดติดกัน เชน "rn" อาจจะกลายเปน m
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◦ ความถูกตองของโปรแกรม OCR ข้ึนอยูกับคุณภาพ ความยาวของขอ
ความ และโครงสรางของภาพตนฉบับ รวมถึงคุณภาพของการสแกน
เอง ดังนั้น ตองตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับของคุณนั้นมคุีณภาพดี

◦ พ้ืนหลังสีอาจทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้นหลังมากเกินไป ลองปรับ
การตั้งคากอนที่คุณจะสแกนตนฉบับ หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพ
หลังที่คุณสแกนตนฉบับแลว หากคุณกําลังใช OCR ทํางานกับตนฉบับ
อยู ขอความท่ีมสีีบนตนฉบับจะแสดงผลลัพธของการสแกนไมดี

ขอความแสดงขอผิดพลาด
"ไมสามารถเริ่มการทํางานของ TWAIN ได" หรือ "เกิดขอผิดพลาดขณะกําลัง
ใชรูปภาพ"
◦ หากคุณกําลังใชภาพจากอุปกรณอื่น เชน กลองดิจิตอล หรือสแกนเนอร

เครื่องอื่น โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานไดกับ TWAIN
อุปกรณที่ไมสามารถใชกับ TWAIN ได จะไมทํางานกับซอฟตแวรอุปกรณ

◦ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเช่ือมตอสายเคเบิลอุปกรณ USB เขากับ
พอรตที่ถูกตองดานหลังคอมพิวเตอรของคุณแลว

◦ ตรวจสอบความถูกตองของแหลงที่มาของ TWAIN ที่ใช ในซอฟตแวร
สามารถตรวจสอบแหลงที่มาของ TWAIN ไดโดยการเลือก เลือก
สแกนเนอร  จากเมน ูไฟล

คุณภาพงานสแกนต่ํา
ตนฉบับเปนภาพทีผ่านกระบวนการทําซ้ําเปนครั้งทีส่อง
ภาพถายท่ีนํามาพิมพซ้ํา เชน ภาพในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร จะพิมพดวยการ
ใชจุดเล็กๆของหมึกแทนภาพถายตนฉบับ ซึ่งจะทําใหคุณภาพงานลดลง บอย
ครั้ง จุดของหมึกพิมพจะทําใหเกิดรูปแบบท่ีไมตองการ ซึ่งสามารถมองเห็นได
เมื่อรูปภาพถูกสแกนหรือพิมพ หรือเมื่อรูปภาพปรากฏบนหนาจอ หากคําแนะนํา
ตอไปนี้ไมสามารถแกไขปญหาได คุณอาจจะตองใชภาพตนฉบับที่มีคุณภาพดี
กวานี้
◦ พยายามกําจัดรอยจุดหมึกดวยการลดขนาดของภาพที่สแกน
◦ พิมพภาพท่ีสแกนได เพ่ือดูวาคุณภาพดีข้ึนหรือไม
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาความละเอียดและสีถูกตองสําหรับชนิดของ

งานสแกนนั้น
ขอความหรือรูปภาพดานหลังของตนฉบับทีม่สีองหนาปรากฏอยูบนงานทีส่แกน
ขอความหรือรูปภาพบนตนฉบับที่มสีองหนาสามารถสแกน "ผาน" ไดจากดาน
หลัง หากตนฉบับนั้นถูกพิมพบนวัสดุพิมพที่มีลักษณะบางหรือใสเกินไป
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ภาพทีส่แกนเปนรอย (บิดเบี้ยว)
อาจเปนเพราะปอนตนฉบับวางไมถูกตอง ตรวจดูใหแนใจวาใชตัวกั้นกระดาษ
เมื่อคุณวางตนฉบับไวบนกระจกสแกนเนอร หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ วางตนฉบับ
คุณภาพของรูปภาพดีกวาเมื่อสั่งพิมพ
รูปภาพที่แสดงบนหนาจออาจจะไมไดแสดงถึงคุณภาพของงานสแกนไดถูกตอง
เสมอไป
◦ ลองปรับการตั้งคาหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือใชสีมากขึ้น (หรือระดับ

โทนสีเทา) ปกติแลว สําหรับคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows คุณสามารถ
ปรับการตั้งคาไดโดยการเปด Display (จอแสดงผล) จาก Control
panel (แผงควบคุม)

◦ ลองปรับการตั้งคาความละเอียดและสี
รูปภาพทีส่แกนมจีุด เสน แถบสขีาวในแนวตั้ง หรือขอบกพรองอื่นๆ
◦ หากกระจกสแกนเนอรสกปรก รูปภาพที่ออกมาจะไมไดความคมชัดสูงสุด

โปรดดูที่ การทําความสะอาดอุปกรณ สําหรับคําแนะนําในการทําความ
สะอาด

◦ ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบับและไมไดเปนสาเหตุท่ีเกิดจากการสแกน
กราฟกแตกตางจากตนฉบับ
การตั้งคากราฟกอาจไมเหมาะกับชนิดของงานสแกนที่คุณทํา ใหลองเปลี่ยนการ
ต้ังคากราฟก
ปฏิบัตติามขั้นตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสแกน
◦ ใชตนฉบับที่มคุีณภาพสูง
◦ ปอนวัสดุพิมพใหถูกตอง หากวางวัสดุพิมพบนกระจกสแกนเนอรไมถูกตอง

อาจยับยน และทําใหงานไมชัดเจน หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
วางตนฉบับ

◦ ปรับการตั้งคาซอฟตแวรใหเหมาะกับวัตถุประสงคการสแกนของคุณ
◦ ใชหรือทําแผนนําเพื่อปกปองตนฉบับของคุณ
◦ การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

บท 8

186 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา 



การสแกนมขีอบกพรอง
• หนาวาง

ตรวจดูวาเอกสารตนฉบับวางไวอยางถูกตอง วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ํา
หนาลงบนสแกนเนอรแบบวางราบ พรอมกับใหมุมซายดานบนของเอกสาร
อยูในตําแหนงมุมขวาดานลางของกระจกสแกนเนอร

• สวางหรือเขมเกินไป
◦ ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูก

ตอง
◦ รูปภาพตนฉบับอาจจะสวางหรือเขมเกินไป หรืออาจจะถูกพิมพลงบน

กระดาษที่มีสี
• เสนทีไ่มตองการ

อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบนกระจก
สแกนเนอร ลองทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การทําความสะอาดอุปกรณ

• จุดหรือลายเสนสดีํา
◦ อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบน

กระจกสแกนเนอร กระจกสแกนเนอรอาจจะสกปรกหรือมรีอยขีดขวน
หรือแผนรองฝาอาจจะสกปรก ใหทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและ
แผนรองฝา หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาด
อุปกรณ หากทําความสะอาดแลวยังไมสามารถแกไขปญหาได อาจจะ
ตองเปลี่ยนกระจกสแกนเนอรหรือแผนรองฝา

◦ ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบับและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการส
แกน

• ขอความไมชัดเจน
ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูกตอง

• ขนาดงานยอลง
การตั้งคาซอฟตแวร HP อาจตั้งไวใหลดขนาดภาพที่สแกน หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขการตั้งคา โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร
ผลิตภัณฑ

การแกไขปญหาโทรสาร
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับโทรสาร หาก
คุณต้ังคาการรับสงโทรสารไมถูกตอง คุณอาจจะประสบปญหาเมื่อสงโทรสาร รับ
โทรสาร หรือทั้งสองกรณี
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หากคุณพบปญหาเกี่ยวกับโทรสาร คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบการทํางาน
ของโทรสาร เพ่ือตรวจสอบสถานะของอุปกรณได การทดสอบจะลมเหลว หาก
การตั้งคาอุปกรณสําหรับโทรสารไมถูกตอง ทําการทดสอบนี้หลังจากที่คุณต้ังคา
อุปกรณเพ่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอยแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
การทดสอบการต้ังคาโทรสาร

หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
ที่พบ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทดสอบโทรสารลมเหลว
• การทดสอบโทรสารลมเหลว
• จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว
• อุปกรณมปีญหาในการสงและรับโทรสาร
• อุปกรณมปีญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง
• อุปกรณไมสามารถรับโทรสาร แตสามารถสงโทรสารได
• อุปกรณไมสามารถสงโทรสาร แตสามารถรับโทรสารได
• สัญญาณโทรสารถูกบันทึกทีเ่ครื่องตอบรับอัตโนมัติ
• สายโทรศัพททีม่าพรอมกับอุปกรณมคีวามยาวไมเพียงพอ
• ไมสามารถพิมพโทรสารสี
• คอมพิวเตอรไมสามารถรับโทรสารได (โทรสารไปยังคอมพิวเตอร)

การทดสอบโทรสารลมเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลวพบวาผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้อง
ตนเกี่ยวกับขอผิดพลาด หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมอยางละเอียด ใหตรวจดู
รายงานเพ่ือดูวาการทดสอบสวนใดท่ีผิดพลาด แลวหาหัวขอการแกไขปญหาท่ี
ตรงกัน

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• "การทดสอบฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "โทรสารทีเ่ช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว
• การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ช่ือมตอกับพอรตบนโทรสารทีถู่กตอง" ลมเหลว
• การทดสอบ "การใชสายโทรศัพททีถู่กตองสําหรับโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตรวจจับสัญญาณเสียง" ลมเหลว
• การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว
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"การทดสอบฮารดแวรโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• ปดอุปกรณโดยการกดปุม Power (เปด/ปด) ที่อยูบนแผงควบคุมของ

เครื่อง จากน้ันถอดปลั๊กสายไฟที่ดานหลังอุปกรณ หลังจากผานไปสอง
สามวินาที ใหเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง แลวเปดอุปกรณ รันการทดสอบอีก
ครั้ง หากการทดสอบยังลมเหลวอีก ใหอานขอมูลการแกไขปญหาเบื้อง
ตนในหัวขอน้ี

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารไดสําเร็จ
แสดงวาน่ันอาจจะไมใชปญหา

• หากคุณกําลังดําเนินการทดสอบจาก Fax Setup Wizard(ตัวชวย
การตั้งคาโทรสาร) (Windows) หรือ HP Fax Setup Utility (ยูทลิิ
ต้ีการตั้งคาโทรสาร HP) (Mac OS) ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณวาง
จากการทํางานอยางอื่น เชน การรับโทรสาร หรือการทําสําเนาเอกสาร
ตรวจสอบขอความที่หนาจอแสดงผลซึ่งแสดงวาอุปกรณไมวาง หาก
อุปกรณไมวาง ตองรอจนกวาอุปกรณจะทํางานเสร็จสมบูรณ และอยูใน
สถานะไมทํางาน กอนที่จะดําเนินการทดสอบ

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

หลังจากที่คุณแกไขปญหาท่ีพบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax Hardware Test (ทดสอบ
ฮารดแวรโทรสาร) ยังไมสามารถใชงานได และเกิดปญหาในการโทรสาร
ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปยัง www.hp.com/support เมื่อขอ
ความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ แลวคลิกที่ Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายการสนับสนุนทาง
เทคนิค

การแกไขปญหาโทรสาร 189

http://www.hp.com/support


การทดสอบ "โทรสารทีเ่ชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ

เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ

อุปกรณ หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มมีาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มปีาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณ
สําหรับโทรสาร โปรดดูที่ การต้ังคาอุปกรณสําหรับการสงโทรสาร

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งคุณกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หาก
คุณไมไดยินเสียงสัญญาณ โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณเพื่อทําการตรวจสอบคูสาย

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารไดสําเร็จ
แสดงวานั่นอาจจะไมใชปญหา

หลังจากท่ีคุณแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
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การทดสอบ "สายโทรศัพททีเ่ชื่อมตอกับพอรตบนโทรสารทีถู่กตอง" ลมเหลว
วิธแีกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของอุปกรณ

หมายเหตุ หากคุณใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง คุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต 2-
EXT จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอื่นเทานั้น เชน เครื่องตอบรับ
โทรศัพท

ภาพ 8-1  ภาพดานหลังของอุปกรณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

2. หลังจากที่คุณเช่ือมตอสายโทรศัพทเขากับพอรต 1-LINE แลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง เพ่ือใหแนใจวาสามารถรับสงโทรสาร
ได และอุปกรณพรอมที่จะรับสงโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร
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• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

การทดสอบ "การใชสายโทรศัพททีถู่กตองสําหรับโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ

เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสายโทรศัพทดาน
หน่ึงควรเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของอุปกรณ และปลาย
สายอีกดานหน่ึงเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ดังท่ีแสดง
ดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณส้ันเกินไป คุณอาจจะใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคา

บท 8

192 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา 



อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟสาย
อื่น ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมีในบานหรือสํานักงานของคุณ

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ
เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทท่ีใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

การทดสอบ "การตรวจจับสัญญาณเสียง" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะเปนสาเหตุ

ใหการทดสอบผิดพลาดได วิธีการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้ง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหา
สัญญาณการโทร) ผานโดยไมมีการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น แสดงวา
อุปกรณหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น เปนสาเหตุของปญหา ใหลองเชื่อม
ตออุปกรณเหลานั้นอีกครั้งทีละอยาง และดําเนินการทดสอบใหมในแต
ละครั้งที่เช่ือมตออุปกรณหนึ่งอยาง จนกวาคุณจะสามารถระบุไดวา
อุปกรณใดเปนสาเหตุของปญหา

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งคุณกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หาก
คุณไมไดยินเสียงสัญญาณ โปรดติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณเพื่อทําการตรวจสอบคูสาย

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
นั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ
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• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณระบบกดปุมแบบมาตรฐาน เชน
ระบบ PBX บางระบบ ซึ่งอาจทําใหการทดสอบลมเหลวได ซึ่งจะทําให
เกิดปญหาในการสง/รับโทรสาร ลองสง/รับโทรสารทดสอบ

• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/พ้ืนที่ไวถูกตองตามประเทศ/พ้ืนที่
ของคุณ หากไมไดต้ังคาประเทศ/พ้ืนที่ หรือหากตั้งคาไมถูกตอง การ
ทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับโทรสาร

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทอะ
นาล็อก มิฉะน้ันคุณจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อมตอสายอะนา
ล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตออุปกรณเขา
กับสายโทรศัพทอะนาล็อก แลวลองสงหรือรับโทรสาร

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

หลังจากท่ีคุณแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Dial Tone Detection (การตรวจ
หาสัญญาณการโทร) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวให
บริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท
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การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลมเหลว

วิธแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับสายโทรศัพทอะ

นาล็อก มฉิะนั้นคุณจะสง/รับโทรสารไมได วิธีการตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อมตอสายอะนา
ล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว เช่ือมตออุปกรณเขา
กับสายโทรศัพทอะนาล็อก แลวลองสงหรือรับโทรสาร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบโทรศัพทบนผนังกับอุปกรณ
เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนังอยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
อุปกรณ ใหตอปลายดานหน่ึงเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
นั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตท่ีมีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลัง
ของอุปกรณ

• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะเปนสาเหตุ
ใหการทดสอบผิดพลาดได วิธีการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหา
หรือไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีก
ครั้ง
◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)

ผานโดยไมมกีารเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น แสดงวาอุปกรณหน่ึงอยาง
หรือมากกวานั้น เปนสาเหตุของปญหา ใหลองเชื่อมตออุปกรณ
เหลานั้นอีกครั้งทีละอยาง และดําเนินการทดสอบใหมในแตละครั้งที่
เช่ือมตออุปกรณหนึ่งอยาง จนกวาคุณจะสามารถระบุไดวาอุปกรณ
ใดเปนสาเหตุของปญหา

◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)
ลมเหลวโดยไมมอีุปกรณอ่ืนดวย ใหเช่ือมตออุปกรณเขากับสาย
โทรศัพทท่ีใชงานและคนหาขอมูลการแกไขปญหาในสวนนี้
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• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณ หากคุณไมไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอ
จากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังกับเขากับอุปกรณ คุณอาจจะสงหรือ
รับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ
แลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง

หลังจากท่ีคุณแกไขปญหาที่พบแลว ใหดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาสามารถสงโทรสารได และอุปกรณอยูในสถานะ
พรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax Line Condition (การทดสอบ
สภาพสายโทรสาร) ยังไมสามารถทําได ใหติดตอบริษัทโทรศัพท แลวให
บริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว

วิธแีกไข: แสดงวาคุณกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท ตรวจสอบใหแน
ใจวาคุณกําลังใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเช่ือมตออุปกรณ
เขากับสายโทรศัพท หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้นเกินไป
คุณอาจจะใชตัวตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟสายอื่น ซึ่ง
เปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของคุณ

วิธแีกไข: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะกําลัง
ใชงานอยู ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ตอพวง (โทรศัพทที่อยูบนสาย
โทรศัพทเดียวกัน แตไมเช่ือมตอกับอุปกรณ ) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมไดถูกใช
งานอยูหรือมกีารตอพวง ตัวอยางเชน คุณจะไมสามารถใชอุปกรณในการ
โทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเช่ือมตออินเทอรเน็ตอยู

อุปกรณมปีญหาในการสงและรับโทรสาร

วิธแีกไข: ตรวจสอบวาไดเปดอุปกรณแลว ดูที่หนาจอแสดงผลบน
อุปกรณ หากหนาจอแสดงผลไมปรากฏขอความใดๆ และไฟสัญญาณของ
Power (เปด/ปด) ไมสวาง แสดงวาปดอุปกรณอยู ตรวจสอบใหแนใจวาตอ
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สายไฟเขากับอุปกรณ และเสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบแนนแลว กดปุม
Power (เปด/ปด) เพ่ือเปดอุปกรณ
หลังจากเปดอุปกรณแลว โปรดรอประมาณ 5 นาทีกอนทําการสงหรือรับ
โทรสาร อุปกรณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารไดในขณะเพิ่งเริ่มทํางาน
หลังจากเปดอุปกรณ

วิธแีกไข: หากเปดใชงานเปดใชโทรสารไปยังคอมพิวเตอร คุณอาจไม
สามารถสงหรือรับโทรสารไดหากหนวยความจําโทรสารเต็ม (จํากัดตาม
หนวยความจําของเครื่อง)

วิธแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ

เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ปลายสายโทรศัพทดาน
หนึ่งควรเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของอุปกรณ และปลาย
สายอีกดานหนึ่งเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง ดังที่แสดง
ดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณสั้นเกินไป คุณอาจจะใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคา
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อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟสาย
อื่น ซึ่งเปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของคุณ

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง ซึ่งคุณกําลังใชสําหรับอุปกรณ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หาก
คุณไมไดยินเสียงโทรศัพท ใหติดตอขอรับบริการจากบริษัทโทรศัพทใน
ทองถิ่นของคุณ

• อุปกรณอื่นซึ่งจะใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ อาจจะกําลังใช
งานอยู ตัวอยางเชน คุณจะไมสามารถใชอุปกรณเพ่ือรับสงโทรสารได
หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
เพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

• ตรวจสอบดูวามีข้ันตอนใดๆ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดอีกหรือไม ตรวจ
สอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งจะ
ใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากมีขอผิดพลาดเกิด
ข้ึน อุปกรณจะไมสงหรือรับโทรสารจนกวาจะขอผิดพลาดนั้นจะไดรับ
การแกไข

• การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจมเีสียงรบกวน สายโทรศัพทท่ีมคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบ
สายโทรศัพทบนผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่หรือมีเสียงรบกวนหรือไม
หากคุณไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode (โหมด
แกไขขอผิดพลาด) (ECM) แลวลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง หากตอง
การขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ECM โปรดดูวิธีใชบนหนาจอ หากปญหา
ยังคงมอียู ใหติดตอบริษัทโทรศัพท

• หากคุณใชระบบสายแบบ DSL ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอตัวแยก
สัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใชโทรสารได หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กรณี B: การต้ังคาอุปกรณทีม่ ีDSL

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเช่ือมตออุปกรณเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทบนผนังซึ่งต้ังคาไวสําหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล วิธีการตรวจ
สอบวาสายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยการเชื่อม
ตอสายอะนาล็อกแบบปกติเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไม
ไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตัลไว
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• หากคุณกําลังใชทั้งอุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรข้ัวตอของ
โทรศัพทภายใน (PBX) หรือเครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล
(ISDN) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดเช่ือมตอกับพอรตที่ถูก
ตองแลว และอะแด็ปเตอรข้ัวตอไดรับการต้ังคาเปนประเภทสวิตชที่ถูก
ตองสําหรับประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ ถาเปนไปได หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ กรณี C: การต้ังคาอุปกรณทีม่รีะบบโทรศัพท PBX หรือ
สาย ISDN

• หากอุปกรณใชสายโทรศัพทรวมกันกับบริการ DSL โมเด็ม DSL อาจ
จะตอลงดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง
อาจทําใหเกิดเสียงดังจากสายสัญญาณโทรศัพท สายโทรศัพทที่มี
คุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสาร
ได คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบ
โทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่
หรอืมีเสียงรบกวนหรือไม หากคุณไดยินเสียงดังรบกวน ใหปดโมเด็ม
DSL แลวปดเครื่องอยางนอย 15 นาที หมุนโมเด็ม DSL ไปดานหลัง
แลวฟงเสียงสัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ คุณอาจไดยินสัญญาณคงที่จากสายโทรศัพทอีกใน
อนาคต หากอุปกรณหยุดสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ําตามข้ันตอนน้ี

หากยังคงมีสัญญาณเสียงรบกวนในสายโทรศัพท โปรดติดตอบริษัท
โทรศัพทของคุณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดโมเด็ม
DSL โปรดติดตอขอรับบริการจากบริษัท DSL ของคุณ

• หากคุณกําลังใชตัวแยกสายโทรศัพท อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับโทรสารได (ตัวแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่
เสียบอยูกับชองเสียบที่ผนัง) ลองถอดตัวแยกออก และเชื่อมตออุปกรณ
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนังโดยตรง

อุปกรณมปีญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง

วิธแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกไขปญหาที่เปนไปได จะใชไดกับเฉพาะประเทศ/พ้ืนที่
ที่ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนมาพรอมกับอุปกรณเทานั้น รวมถึง:
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย กรีซ
อินเดีย อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน เกาหลี ละตินอเมริกา มาเลเซีย
เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร
สเปน ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา และเวียดนาม
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• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทท่ีคุณใชเพ่ือสงโทรสารไดเช่ือมตอ
โดยตรงเขากับอุปกรณแลว การสงโทรสารดวยตนเองนั้น โทรศัพทจะ
ตองเชื่อมตอโดยตรงกับพอรต 2-EXT ของอุปกรณ ดังที่แสดงดานลาง

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับอุปกรณ เพ่ือเชื่อมตอกับพอรต
"1-LINE"

3 โทรศัพท

• หากคุณกําลังสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทของคุณที่เช่ือมตอโดย
ตรงเขากับอุปกรณ คุณตองใชปุมกดบนโทรศัพทเพ่ือสงโทรสาร ไม
สามารถใชปุมกดบนแผงควบคุมของอุปกรณได

หมายเหตุ หากคุณมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจจะเชื่อมตอ
โทรศัพทโดยตรงเขากับดานบนของสายเคเบิลอุปกรณซึ่งมีการเสียบ
สายบนผนังไว
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อุปกรณไมสามารถรับโทรสาร แตสามารถสงโทรสารได

วิธแีกไข:
• หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจวา

คุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ของอุปกรณได
รับการตั้งคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียง
เรียกเขาเฉพาะ

• หาก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ไดรับการตั้งคาเปน Off
(ปด) คุณจะตองรับโทรสารดวยตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ อุปกรณจะ
ไมรับโทรสารใหคุณ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตน
เอง โปรดดูที่ การรับโทรสารดวยตนเอง

• ถาคุณใชบริการฝากขอความเสียงในหมายเลขโทรศัพทเดียวกับหมาย
เลขโทรศัพทที่ใชโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตนเอง เพราะไม
สามารถรับแบบอัตโนมัติได ซึ่งหมายความวา คุณตองเปนผูรับโทรสาร
ที่เขามา หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณเมื่อคุณใชบริการ
ฝากขอความเสียง โปรดดูที่ กรณี F: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับ
วอยซเมล หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดู
ที่ การรับโทรสารดวยตนเอง

• หากคุณใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกัน
กับอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมไดต้ังคาซอฟตแวรของ
โมเด็มใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โมเด็มท่ีถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับแฟกซฺที่สงเขามาทั้งหมด ซึ่งจะทําให
อุปกรณไมสามารถรับสายโทรสารเขาได

• หากคุณใชเคร่ืองตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณ
คุณอาจจะประสบกับปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปน้ี:
◦ เครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณอาจจะไมไดรับการตั้งคาเพ่ือใชงาน

กับอุปกรณอยางถูกตอง
◦ ขอความท่ีสงออกไปอาจจะยาวหรือสงเสียงดังมาก เพ่ือใหอุปกรณ

ตรวจจับสัญญาณโทรสารได ซึ่งอาจจะทําใหการเชื่อมตอของเครื่อง
โทรสารหลุดได

◦ เครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณอาจจะมชีวงเงียบไมนานพอที่จะให
อุปกรณตรวจจับสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป
ปญหาน้ีมักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล

การแกไขปญหาโทรสาร 201



วิธีปฏิบัติดังตอไปน้ีอาจชวยคุณแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
◦ เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกันกับสาย

โทรศัพทสําหรับโทรสาร ใหลองเชื่อมตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
โดยตรงเขากับอุปกรณ ดังที่อธิบายไวใน กรณี I: สายสนทนา/โทร
สารทีใ่ชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

◦ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดถูกต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาอุปกรณเพ่ือรับโทร
สารโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ การรับโทรสาร

◦ ควรตรวจสอบวาการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)
ถูกต้ังใหมีจํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การกําหนด
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

◦ ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หาก
สามารถรับโทรสารไดเมื่อไมมเีครื่องตอบรับ แสดงวาเครื่องตอบ
รับโทรศัพทอาจเปนสาเหตุของปญหา

◦ เสียบเคร่ืองตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บันทึก
ขอความที่ใชเวลาประมาณ 10 วินาที พูดชาๆ ดวยระดับเสียงเบาๆ
เมื่อบันทึกขอความ เงียบไวอยางนอย 5 วินาทีเมื่อพูดขอความของ
คุณเสร็จแลว ไมควรมเีสียงรบกวนใดๆ เกิดข้ึนขณะบันทึกขอความ
เสียงในชวงท่ีคุณเงียบอยู ลองรับโทรสารอีกคร้ัง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับอัตโนมัติดิจิตอลบางรุน อาจจะเก็บ
เสียงเงียบที่บันทึกไวหลังจากการสงขอความออกของคุณเสร็จ
สิ้น ฟงขอความสงออกของคุณเพื่อตรวจสอบ
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• หากอุปกรณใชสายโทรศัพทเดียวกันกับอุปกรณโทรศัพทประเภทอื่น
เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรหรือ
กลองสวิตชแบบหลายพอรต ระดับสัญญาณของโทรสารอาจจะลดลงได
ระดับสัญญาณอาจลดลงไดหากคุณใชตัวแยกคูขนานหรือเช่ือมตอสาย
เคเบิลพิเศษเพ่ือขยายความยาวของโทรศัพท สัญญาณโทรสารที่ลดลง
อาจทําใหเกิดปญหาระหวางการรับโทรสาร
เพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณอื่นเปนสาเหตุของปญหาหรือไม ใหปลดสาย
เช่ือมตอทุกอยางออกจากสายโทรศัพทยกเวนอุปกรณ แลวทําการรับ
โทรสารอีกครั้ง หากคุณสามารถรับโทรสารไดสําเร็จเมื่อไมมกีารเชื่อม
ตอกับอุปกรณอ่ืน แสดงวาอุปกรณหนึ่งอยางหรือมากกวานั้น เปน
สาเหตุของปญหา ใหลองเชื่อมตออุปกรณเหลานั้นอีกครั้งทีละอยาง และ
ทําการรับโทรสารใหมในแตละครั้งที่เช่ือมตออุปกรณหนึ่งอยาง จนกวา
คุณจะสามารถระบุไดวาอุปกรณใดเปนสาเหตุของปญหา

• หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยการ
ใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณ)
ควรตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียก
เขาเฉพาะ) ของอุปกรณไดรับการตั้งคาไวตรงกัน หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที ่การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงเรียกเขา
เฉพาะ
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อุปกรณไมสามารถสงโทรสาร แตสามารถรับโทรสารได

วิธแีกไข:
• อุปกรณอาจจะกดหมายเลขโทรออกเร็วหรือติดกันจนเกินไป คุณอาจจะ

ตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากคุณจะตองตอสาย
นอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรศัพท คุณจะตองเวนระยะสักพักกอนที่จะ
กดหมายเลขโทรศัพท หากหมายเลขโทรศัพทที่คุณจะกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอสายนอก คุณอาจจะ
ตองเวนระยะตามข้ันตอนตอไปน้ี 9-555-5555. หากตองการเวนชอง
วางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด Redial/Pause (โทรซ้ํา/หยุด
ชั่วคราว) หรือกดปุม ชองวาง (#) คางไวจนกวาจะมีเครื่องหมาย
ยติภังค (-) ปรากฏที่หนาจอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมื่อ
ทําเชนนั้น คุณจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณ
สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจง
เตือนเมื่อหมุนหมายเลข หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสง
โทรสารโดยการโทรโดยการกดปุมบนหนาจอ

• หมายเลขปลายทางที่จะสงโทรสารมีสัญญาณไมถูกตองหรือเครื่องรับ
โทรสารเกิดปญหา คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลข
โทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณ
โทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือ
บริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอใหผูรับ
โทรสารตรวจสอบเครื่องรับเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน
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สัญญาณโทรสารถูกบันทึกทีเ่ครื่องตอบรับอัตโนมัติ

วิธแีกไข:
• เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติสายเดียวกันกับสายโทรศัพท

สําหรับโทรสาร ใหลองเช่ือมตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติโดยตรงเขากับ
อุปกรณ ดังที่อธิบายไวใน กรณี I: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับ
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ หากไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับตามคําแนะนํา
เสียงโทรสารอาจถูกบันทึกลงในเครื่องตอบรับ

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไดรับการตั้งคาเพ่ือรับโทรสารโดย
อัตโนมัติ และการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูกตอง
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับของอุปกรณ ควรมากกวา
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับ หากคุณต้ังคาจํานวน
เสียงเรียกเขาสําหรับเครื่องตอบรับอัตโนมัติและอุปกรณไวเทากัน
อุปกรณทั้งสองอยางจะรับสายพรอมกัน และสัญญาณโทรสารจะถูก
บันทึกไวในเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

• ต้ังคาจํานวนครั้งสําหรับเครื่องตอบรับอัตโนมัติใหมีเสียงเรียกเขานอย
และตั้งคาอุปกรณใหตอบรับที่จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดเทาท่ี
อุปกรณจะรองรับได (จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกัน
ไปตามประเทศ/พ้ืนที่) ในการตั้งคานี้ เครื่องตอบรับจะรับสาย และ
อุปกรณจะตรวจสอบสายนั้น หากอุปกรณพบวาเปนสัญญาณโทรสาร
อุปกรณจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอ
ความไว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกําหนดจํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

สายโทรศัพททีม่าพรอมกับอุปกรณมคีวามยาวไมเพียงพอ

วิธแีกไข: หากสายโทรศัพทซึ่งใหมาพรอมกับอุปกรณส้ันเกินไป คุณอาจ
จะใชตัวตอพวงเพื่อเพิ่มความยาว คุณสามารถซื้อตัวตอพวงที่รานคา
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมอีุปกรณเสริมของโทรศัพท คุณตองใชสายไฟสายอื่น ซึ่ง
เปนสายไฟแบบมาตรฐานซึ่งมใีนบานหรือสํานักงานของคุณ

เคล็ดลับ หากอุปกรณมาพรอมกับอะแด็ปเตอรสายโทรศัพท 2 เสน คุณ
สามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายโทรศัพท 4 เสนเพ่ือเพิ่มความยาวได
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรสายไฟ 2 เสน โปรดดูคู
มือท่ีใหมาพรอมกัน
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วิธเีพิ่มความยาวสายโทรศัพท
1. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับอุปกรณ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขา

กับตัวตอพวง จากน้ัน ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE
ดานหลังของอุปกรณ

2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหน่ึงเขากับพอรตที่เปดอยูบนตัวตอพวง และตอ
ปลายสายอีกดานเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

ไมสามารถพิมพโทรสารสี

สาเหต:ุ ตัวเลือกการพิมพโทรสารขาเขาเปนปดการใช

วิธแีกไข: การพิมพโทรสารสี ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดตัวเลือก
การพิมพโทรสารที่เขามาในแผงควบคุม

คอมพิวเตอรไมสามารถรับโทรสารได (โทรสารไปยังคอมพิวเตอร)
สาเหต:ุ HP Digital Imaging monitor ปดอยู
วิธแีกไข: ตรวจดูที่ทาสกบารและแนใจไดวาเปด HP Digital Imaging
monitor ไวตลอด

สาเหต:ุ คอมพิวเตอรที่ไดเลือกใหรับโทรสารไวปดอยู

วิธแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรที่เลือกรับโทรสารเปดอยูตลอด

สาเหต:ุ คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะไดรับการกําหนดคาสําหรับการตั้งคา
และรับโทรสาร รวมทั้งมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งอาจปดอยู
วิธแีกไข: หากคอมพิวเตอรไดรับโทรสารซึ่งแตกตางจากเครื่องที่เคยใช
ต้ังคา คอมพิวเตอรทั้งสองเครื่องควรเปดอยูตลอด

สาเหต:ุ Fax to PC (โทรสารไปยังคอมพิวเตอร)ไมไดเปดใชงานหรือไม
ไดต้ังคาคอมพิวเตอรใหรับโทรสาร

วิธแีกไข: เปดใช Fax to PC (โทรสารไปยังคอมพิวเตอร) และแนใจได
วาต้ังคาคอมพิวเตอรใหรับโทรสารแลว

สาเหต:ุ HP Digital Imaging Monitor ทํางานไมถูกตอง

บท 8

206 การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา 



วิธแีกไข: รสีตารท HP Digital Imaging Monitor หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรใหม

การแกไขปญหาระบบไรสาย (HP Officejet J4680 เทานั้น)
หากอุปกรณไมสามารถสื่อสารกับเครือขายไดหลังจากการตั้งคาระบบเครือขาย
แบบไรสายและติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสิ้นแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

การพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสาย
◦ กด Setup (การตั้งคา)
◦ กด ลูกศรขวา  จนกวา Print Report  (พิมพรายงาน) จะปรากฏ แลวกด

OK (ตกลง)
◦ กด ลูกศรขวา  จนกระทั่ง Wireless Configuration (การกําหนดคา

แบบไรสาย)ปรากฏ และกด OK (ตกลง)

ตรวจสอบการตั้งคาการสื่อสารแบบไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาการดแบบไรสายของคอมพิวเตอรไดถูกกําหนดใหกับ

โปรไฟลแบบไรสายอยางถูกตอง โปรไฟลแบบไรสาย คือชุดการตั้งคาของ
เครือขายเฉพาะที่กําหนดคาใหกับเครือขาย การดแบบไรสายหนึ่งอันอาจจะ
มีโปรไฟลแบบไรสายมากกวาหนึ่งคาได (ตัวอยางเชน คาหน่ึงสําหรับเครือ
ขายที่พักอาศัยและอีกคาหนึ่งสําหรับเครือขายสํานักงาน) เปดโปรแกรมยูทิลิ
ต้ีการกําหนดคาสําหรับการดเครือขายที่ติดต้ังบนคอมพิวเตอรของคุณ และ
ตรวจสอบใหแนใจวาโปรไฟลที่เลือกเปนโปรไฟลสําหรับเครือขายของ
อุปกรณนั้น

• ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายของอุปกรณตรงกับที่กําหนดบน
เครือขายของคุณ. ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้เพ่ือคนหาการตั้งคา
สําหรับเครือขายของคุณ:
◦ Infrastructure communication (การสื่อสารแบบโครงสรางพื้น

ฐาน): เปดโปรแกรมยูทิลิต้ีการกําหนดคาของสถานีเครือขายแบบไร
สาย (WAP)

◦ Ad hoc communication (การสื่อสารเฉพาะกิจ): เปดโปรแกรมยู
ทิลิต้ีการกําหนดคาสําหรับการดเครือขายที่ติดต้ังในคอมพิวเตอรของ
คุณ

• เปรียบเทียบการตั้งคาของเครือขายกับคาที่แสดงในหนาการกําหนดคาไร
สายของอุปกรณ และบันทึกคาที่ตางกัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

การแกไขปญหาระบบไรสาย (HP Officejet J4680 เทาน้ัน) 207



ที่ การพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสาย ปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนไดรวมถึง
ปญหาดังตอไปนี้:
◦ WAP จะกรองที่อยูฮารดแวร (ท่ีอยู MAC)
◦ การตั้งคาคาใดคาหนึ่งตอไปนี้อาจจะไมถูกตอง: โหมดการสื่อสาร, ช่ือ

เครือขาย (SSID), ชองทาง (เครือขายเฉพาะกิจเทาน้ัน), ประเภทของ
การพิสูจนตัวตน, การเขารหัส

◦ พิมพเอกสาร หากเอกสารยังไมถูกพิมพ ใหรีเซ็ตการตั้งคาของอุปกรณ
และติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอีกครั้ง

หากการต้ังคาเครือขายแบบไรสายถูกตอง คอมพิวเตอรอาจจะถูกใชงานรวมกับ
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือขายแบบไรสาย ตรวจสอบใหแนใจวา
คอมพิวเตอรถูกใชงานรวมกับเครือขายแบบไรสายเดียวกันกับเครือขายของ
อุปกรณ

ผูใชงานสามารถแนใจไดดวยการตรวจสอบการตั้งคาแบบไรสายบน
คอมพิวเตอรในระบบแตละเครื่อง นอกจากน้ัน ตองตรวจสอบใหแนใจวา
คอมพิวเตอรมีการเขาถึงเครือขายแบบไรสาย

หากการต้ังคาเครือขายแบบไรสายไมถูกตอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือ
แ กไขการตั้งคาของอุปกรณ :
1. เช่ือมตออุปกรณเขากับเคเบิลเครือขายของคุณ หรือคอมพิวเตอรที่ใชเคเบิล

เครือขาย
2. เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว
3. คลิกที่แถบ Networking (เครือขาย) จากนั้นคลิกท่ี Wireless

(802.11) (ไรสาย (802.11)) ในหนาตางดานซาย
4. ใชตัวชวยการตั้งคาแบบไรสายจากแถบ Wireless Setup (การตั้งคาแบบ

ไรสาย) เพ่ือแกไขการตั้งคาของอุปกรณใหตรงกับการตั้งคาของเครือขาย
5. ปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวของอุปกรณ จากนั้นปลดการเชื่อมตอเคเบิลเครือ

ขายออกจากอุปกรณ
6. ยกเลิกการติดต้ังซอฟตแวรอุปกรณอยางสมบูรณ จากน้ันติดต้ังซอฟตแวร

อีกครั้ง

เพิ่มทีอ่ยูฮารดแวรในสถานเีครือขายแบบไรสาย (WAP)
การกรอง MAC เปนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งสถานีเครือขายแบบ
ไ รสาย (WAP) จะถูกกําหนดคาใหมรีายการที่อยู MAC (เรียกอีกอยางวา "ที่อยู
ฮารดแวร") ของอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายผาน WAP
นั้นๆ ได หาก WAP ไมมทีี่อยูฮารดแวรของอุปกรณที่พยายามจะเขาใชงาน
เครือขาย WAP จะปฏิเสธไมใหอุปกรณน้ันเขาใชงานเครือขาย หาก WAP
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กรองที่อยู MAC จะตองเพ่ิมท่ีอยู MAC ของอุปกรณเขาในรายการที่อยู MAC
ที่ยอมรับไดของ WAP
• การพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

ที่ การพิมพหนาการกําหนดคาแบบไรสาย
• เปดยูทิลิต้ีการกําหนดคาของ WAP แลวเพ่ิมท่ีอยูฮารดแวรของอุปกรณเขา

ในรายการที่อยู MAC ที่ยอมรับได

การรเีซ็ตการตั้งคาการกําหนดคาเครือขาย

หากอุปกรณยังไมสามารถสื่อสารกับเครือขายได ใหรีเซ็ตการต้ังคาเครือขายของ
อุปกรณ

• กด ตั้งคา กดปุมลูกศรเพื่อเล่ือนไปยัง Network (เครือขาย) แลวจึงกด
OK (ตกลง)

• กดปุมลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง Restore Network Defaults (เรียกคืนคา
เริ่มตนของเครือขาย) จากนั้นกด OK (ตกลง)

• พิมพหนาการกําหนดคาไรสายและตรวจสอบวาการต้ังคาเครือขายไดถูกรี
เซ็ตแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพหนาการกําหนดคา
แบบไรสาย
โดยปกติด ช่ือเครือขาย (SSID) จะเปน "hpsetup" และโหมดการสื่อสาร
จะเปน "ad hoc"

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปน้ี ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ การสนับสนุนและการรับประกัน
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังฮารดแวร
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังซอฟตแวร

ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งฮารดแวร

ตรวจสอบอุปกรณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดดึงเทปปดผนึกและแกะบรรจุภัณฑทั้งหมดออกจาก

ดานนอกและขางในอุปกรณแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณมีกระดาษปอนอยู
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีไฟสัญญาณใดสวางหรือกะพริบ ยกเวนไฟ

สัญญาณ Ready (พรอม) ซึ่งควรจะสวางข้ึน หากไฟสัญญาณ Attention
(เตือน) กะพริบ ใหตรวจสอบขอความที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเครื่อง
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ตรวจสอบการเชื่อมตอฮารดแวร
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟหรือสายเคเบิลที่คุณกําลังใชงานอยูในสภาพที่

สามารถใชงานไดดี
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟไดถูกเช่ือมตอเขากับทั้งอุปกรณและเตารับที่

สามารถใชงานไดแนนดีแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายโทรศัพทไดถูกตอเขากับพอรต 1-LINE

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
• เมื่อใดก็ตามที่คุณติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม อุปกรณจะจัดตําแหนงตลับหมึก

พิมพโดยอัตโนมัติ หากการจัดตําแหนงลมเหลว ตรวจสอบใหแนใจวามกีาร
ติดต้ังตลับหมึกพิมพอยางถูกตอง แลวเร่ิมการจัดตําแหนงตลับหมึกพิมพ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับแนวตลับหมึกพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาทั้งสลักและฝาครอบทั้งหมดปดอยางถูกตอง

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณใชระบบปฏิบัติการที่ไดรับการ

สนับสนุน
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมคุีณสมบัติตรงตามความตองการขั้นตํ่า

ของระบบ

ตรวจสอบอุปกรณ ใหแนใจถึงสิ่งตอไปนี้
• ไฟสัญญาณ Power (เปด/ปด) สวางและไมกะพริบ เมื่อเปดใชงานอุปกรณ

เปนครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 45 นาทีเพ่ือเตรียมเริ่มการทํางาน
• อุปกรณจะอยูในสถานะพรอมใชงาน และไมมีไฟสัญญาณอื่นๆ บนแผงควบ

คุมของเครื่องสวางหรือกระพริบ หากไฟสัญญาณสวางหรือกระพริบ ใหดูขอ
ความที่ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่อง

• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบิลอ่ืนๆกําลังทํางาน และเชื่อมตอกับ
อุปกรณแนนดีแลว

• ดึงเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกจากอุปกรณแลว
• อุปกรณการพิมพสองดานถูกล็อค
• ปอนกระดาษลงในถาดอยางถูกตอง และไมมกีระดาษติดขัดในอุปกรณ
• ตัวยึดและฝาปดทั้งหมดปดอยู
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ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งซอฟตแวร

ตรวจสอบขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการติดตั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาใชซีดีเริ่มตนการใชงานท่ีมซีอฟตแวรการติดต้ังที่ถูก

ตองสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
• กอนติดต้ังซอฟตแวร ตรวจสอบใหแนใจวาปดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดแลว
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซีดีรอมที่คุณระบุได ให

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณระบุตัวอักษรประจําไดรฟอยางถูกตอง
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาซีดีเริ่มตนการใชงานในไดรฟซีดีรอมได ให

ตรวจหาจุดที่ชํารุดบกพรองของซีดีเริ่มตนการใชงาน คุณสามารถดาวน
โหลดไดรเวอรอุปกรณไดจากเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support)

ตรวจสอบหรือปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมคุีณสมบัติตรงตามความตองการของ

ระบบ
• กอนติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดปดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดแลว
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซีดีท่ีคุณระบุได ใหตรวจ

สอบใหแนใจวาคุณระบุตัวอักษรประจําไดรฟอยางถูกตอง
• หากคอมพิวเตอรไมพบซดีีเร่ิมตนการใชงานในไดรฟซดีี ใหตรวจดูที่แผนซี

ดีวาชํารุดเสียหายหรือไม คุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรอุปกรณไดจาก
เว็บไซตของ HP (www.hp.com/support)

• ในตัวจัดการอุปกรณของ Windows ใหตรวจสอบใหแนใจวาไมไดปดการ
ใชงานไดรเวอร USB ไว

• หากคุณกําลังใชงานคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows และคอมพิวเตอรไม
สามารถตรวจพบอุปกรณได ใหรันยูทลิิต้ียกเลิกการติดต้ัง (util\ccc
\uninstall.bat ในซดีีเริ่มตนการใชงาน) เพ่ือดําเนินการยกเลิกการติดต้ัง
ไดรเวอรอุปกรณทั้งหมด รีสตารทคอมพิวเตอรและติดต้ังไดรเวอรอุปกรณ
อีกครั้ง

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณใชระบบปฏิบัติการที่ไดรับการ

สนับสนุน
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมคุีณสมบัติตรงตามความตองการขั้นตํ่า

ของระบบ
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การนํากระดาษทีต่ิดขัดออก
บางครั้งวัสดุพิมพอาจจะติดขัดในระหวางการพิมพ ลองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไป
นี้กอนที่คุณจะพยายามเอกวัสดุพิมพท่ีติดขัดออก

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียด หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับ
ขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพทีส่นับสนุน

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ไมยน พับ หรือ
ชํารุด

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณไมสกปรก หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ การทําความสะอาดอุปกรณ

• ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังถาดไดอยางถูกตอง และไมบรรจกุระดาษมาก
เกินไป หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปอนวัสดุพิมพ

เนื้อหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
• เอากระดาษทีติ่ดออก
• การหลีกเลี่ยงมใิหกระดาษติด

เอากระดาษทีต่ิดออก
หากมกีระดาษวางไวในถาดหลัก คุณอาจตองนําเอากระดาษที่ติดอยูในเครื่อง
ออกมาทางฝาครอบดานหลัง

กระดาษอาจติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได การกระทําโดยทั่วไปสามารถ
ทําใหกระดาษติดอยูในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได

• การใสกระดาษมากเกินไปในถาดปอนเอกสาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับจํานวนกระดาษสูงสุดที่ใสในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติได โปรดดูที่ วาง
ตนฉบับ

• การใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสําหรับเครื่อง
• การพยายามใสกระดาษลงในถาดปอนเอกสารในขณะที่เครื่องกําลัง

ปอนกระดาษ
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การนํากระดาษทีต่ิดออกจากชองดานหลัง
1. ใหกดแถบที่อยูทางซายของชองดานหลังเพ่ือเปดฝาปด ถอดฝาปดโดยการ

ดึงออกจากเครื่อง

ขอควรระวัง การพยายามนํากระดาษที่ติดออกจากดานหนาของเครื่อง
อาจทําใหกลไกการพิมพเสียหาย ใหนํากระดาษท่ีติดออกจากชองดาน
หลังเสมอ

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดขณะที่คุณนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกล้ิงและลอสําหรับเศษกระดาษที่ยังติดอยูในเครื่อง หากคุณไมได
นําเศษกระดาษออกจากเครื่อง อาจทําใหมีกระดาษติดเพ่ิมมากขึ้น

3. ใสฝาปดดานหลังกลับเขาท่ี คอยๆ ดันฝาปดไปดานหนาจนกวาจะเขาที่
4. กด OK (ตกลง) เพ่ือเร่ิมงานปจ ุบันตอ
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วิธกีารนํากระดาษติดออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. ใหยกฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน

2. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดขณะที่คุณนําออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจ
สอบลูกกลิ้งและลอสําหรับเศษกระดาษที่ยังติดอยูในเครื่อง หากคุณไมได
นําเศษกระดาษออกจากเครื่อง อาจทําใหมกีระดาษติดเพ่ิมมากขึ้น

3. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

การหลีกเลี่ยงมใิหกระดาษติด
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษที่เปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาด
ปอนกระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
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• ควรใชประเภทกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่อง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน

• อยาท้ิงตนฉบับไวบนกระจก หากคุณวางตนฉบับลงในตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัติในขณะที่มตีนฉบับอยูบนกระจกอยูแลว ตนฉบับอาจติดอยูในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมัติได
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A อุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม
ของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP สําหรับ
อุปกรณน้ี ขอมูลน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได โปรดดูขอมูลท่ีอัพเดตลาสุดในเว็บไซตของ HP
(www.hpshopping.com) นอกจากนี้ คุณสามารถสั่งซ้ือผานทางเว็บไซตไดดวย
• สั่งซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลืองออนไลน
• อุปกรณใชสิ้นเปลือง

สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองออนไลน
นอกจากที่เว็บไซตของ HP คุณยังสามารถสั่งซื้อวัสดุพิมพโดยใชเครื่องมือดังตอไปน้ี:
• กลองเครื่องมือ (Windows): จากแถบ Estimated Ink Level (ระดับหมึก

พิมพโดยประมาณ) ใหคลิกท่ี Shop Online (รานคาแบบออนไลน)
• ยทูิลิต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS): คลิก Supplies Status (สถานะอุปกรณใช

สิ้นเปลือง) จากหนาตาง Information and Support (ขอมูลและการสนับ
สนุน) คลิกเมนูดรอปดาวน Shop for HP Supplies (รานสําหรับอุปกรณใช
สิ้นเปลือง HP) จากนั้นเลือก Online (ออนไลน)

อุปกรณใชสิ้นเปลือง
• วัสดพิุมพ HP

วัสดพุิมพ HP
หากตองการสั่งซ้ือวัสดุพิมพ เชน HP Premium Plus Photo Paper หรือ HP
Premium Paper ใหไปท่ี www.hp.com
เลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณ แลวเลือก Buy (ซื้อ) หรือ Shopping (ชอปปง)
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B การสนับสนุนและการรับประกัน
ขอมูลใน การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา จะแนะนําวิธีแกไขปญหาทั่วไป หาก
อุปกรณของคุณไมทํางานอยางถูกตอง และคําแนะนําท่ีมีอยูไมสามารถแกไขปญหาของ
คุณได ใหลองใชบริการของฝายสนับสนุนเพ่ือขอความชวยเหลือ ดังน้ี
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
• การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
• การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP
• การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง
• การบรรจอุุปกรณ
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ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard 
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การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน ใหไปท่ีเว็บไซตของ HP ท่ี
www.hp.com/support เม่ือขอความแจงปรากฏขึ้น ใหเลือกประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณ
แลวคลิกท่ี Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับการโทรติดตอฝายการ
สนับสนุนทางเทคนิค
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร อุปกรณใชส้ินเปลือง
การสั่งซื้อ และตัวเลือกอื่นๆ เชน:
• การเขาใชงานหนาการสนับสนุนแบบออนไลน
• สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของคุณ
• ติดตอกับเจาหนาท่ีดานเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
• ตรวจสอบเพื่อหาการอัพเดตซอฟตแวร
คุณยังสามารถรับการสนับสนุนไดจากกลองเครื่องมือ (Windows) หรือ HP Printer
Utility (Mac OS) ซ่ึงใหโซลูชันตามลําดับขั้นตอนแบบงายๆ สําหรับปญหาการพิมพ
โดยท่ัวไป หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี กลองเคร่ืองมือ (Windows) และ ยทิูลิ
ต้ีเครื่องพิมพ HP (Mac OS)
ตัวเลือกความชวยเหลือท่ีพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
พ้ืนท่ี และภาษา

การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP
ในชวงระยะเวลารับประกัน คุณสามารถขอความชวยเหลือจากศูนยดูแลลูกคาของ HP
ได
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• กอนท่ีคุณจะโทรศัพทติดตอเรา
• กระบวนการสนับสนุน
• ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
• ตัวเลือกการรับประกันเพ่ิมเติม
• HP Quick Exchange Service (ญี่ปุน)
• ติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP ในเกาหลี

กอนทีคุ่ณจะโทรศัพทติดตอเรา
โปรดเขาสูเว็บไซตของ HP (www.hp.com/support) เพ่ือคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
ปญหาลาสุด หรือการแกไขปญหาและการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

การขอการสนับสนุนทางโทรศัพทจาก HP 219
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เพ่ือใหตัวแทนศูนยดูแลลูกคาสามารถใหความชวยเหลือแกคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น หากคุณตองการโทรศัพทติดตอ HP โปรดเตรียมขอมูลตอไปน้ี
1. พิมพหนารายงานการวินิจฉัยการทดสอบดวยตนเองของอุปกรณ หากตองการ

ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ศึกษาขอมูลในรายงานการทดสอบดวยตนเอง หาก
อุปกรณไมพิมพงาน ใหเตรียมขอมูลตอไปน้ี:
• รุนของอุปกรณ
• หมายเลขรุนและหมายเลขเครื่อง (ตรวจสอบไดจากดานหลังของอุปกรณ)

2. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่คุณกําลังใชงาน เชน Windows XP
3. จดบันทึกวิธีเชื่อมตอระหวางอุปกรณกับระบบของคุณ เชน ผานทาง USB หรือ

การเชื่อมตอเครือขาย
4. ดูหมายเลขรุนของซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ (หากตองการดูหมายเลขรุนของไดรเวอร

เคร่ืองพิมพ ใหเปดการตั้งคาเครื่องพิมพ หรือกลองโตตอบแสดงคุณสมบัติ และคลิ
กท่ีแถบ About (เกี่ยวกับ))

5. หากคุณพบเกี่ยวกับการพิมพจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหน่ึง ใหจดบันทึก
แอปพลิเคชันและหมายเลขรุนไว

กระบวนการสนับสนุน

หากคุณมปีญหา ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้
1. โปรดดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณน้ัน
2. โปรดไปที่เว็บไซตการสนับสนุนแบบออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/

support ฝายสนับสนุนแบบออนไลนของ HP มีใหสําหรับลูกคา HP ทุกคน เปน
แหลงท่ีใหขอมูลลาสุดของเครื่องและความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญไดอยางรวดเร็ว
ท่ีสุด รวมทั้งคุณลักษณะดังตอไปน้ี
• เขาถึงไดการสนับสนุนแบบออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว
• ซอฟตแวรและไดรเวอรอัปเดตสําหรับ HP All-in-One
• ขอมูลการแกไขปญหาท่ีมีประโยชนสําหรับปญหาท่ัวไป
• อัปเดตเกี่ยวกับเคร่ือง การแจงเตือนการสนับสนุน และ HP newsgram ซึ่งมี

ใหคุณเลือกใชไดเมื่อคุณลงทะเบียน HP All-in-One
3. ติดตอฝายสนับสนุน HP ตัวเลือกความชวยเหลือท่ีพรอมใหบริการจะแตกตางกัน

ไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/พ้ืนท่ี และภาษา

ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
• การติดตอทางโทรศัพท
• หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

ภาคผนวก B
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ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
การใหการสนับสนุนทางโทรศัพทนานหน่ึงปใชในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก
และละตินอเมริกา (รวมทั้งเม็กซิโก)

หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
ในหลายๆ พ้ืนท่ี HP ไดเสนอการใหบริการของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมคิดคา
โทรศัพท หากอยูในชวงระยะเวลารับประกัน อยางไรก็ตาม เมื่อโทรติดตอไปยังหมาย
เลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนบางหมายเลข ทานอาจตองเสียคาโทรศัพท
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุด โปรดดท่ีู
www.hp.com/support

การติดตอทางโทรศัพท
ติดตอฝายสนับสนุนของ HP เมื่อคุณอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรและ HP All-in-One
เตรียมพรอมในการใหขอมูลตอไปน้ี:
• หมายเลขรุน (อยูท่ีฉลากดานหนาของเครื่อง)
• หมายเลขผลิตภัณฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของเครื่อง)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อเกิดกรณีน้ัน
• ตอบคําถามเหลาน้ี:

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีแลวหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดขึ้นอีกไดหรือไม
◦ คุณไดเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงท่ี

เกิดเหตุการณน้ีหรือไม
◦ เกิดสิ่งใดกอนหนาน้ีหรือไม (เชน พายุฝนฟาคะนอง, มีการยายเคร่ือง HP

All-in-One และอื่นๆ)

หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังจากระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท HP ยังใหความชวยเหลือไดโดย
เสียคาใชจายเพิ่มเติม ความชวยเหลืออาจมีใหทางเว็บไซตฝายสนับสนุนออนไลนของ
HP: www.hp.com/support ติดตอผูจัดจําหนายของ HP หรือโทรไปยังหมายเลข
สนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณเพ่ือศึกษาตัวเลือกการสนับสนุน
อื่นๆ

ตัวเลือกการรับประกันเพิ่มเติม
แผนการบริการเพิ่มเติมมีใหสําหรับ HP All-in-One โดยมีคาใชจายเพิ่มเติม ไปท่ี
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ แลวสํารวจพื้นท่ีการ
ใหบริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับแผนการใหบริการเพิ่มเติม
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HP Quick Exchange Service (ญี่ปุน)

หากตองการคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีบรรจุเครื่องลงกลองเพื่อสงเขาศูนย โปรดดู การบรรจุ
อุปกรณ

ติดตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP ในเกาหลี

ภาคผนวก B
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การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสง
หากหลังจากที่ติดตอ HP Customer Support (ฝายใหความชวยเหลือลูกคาของ
HP) หรือกลับไปยังรานคาท่ีซื้อแลว คุณจะไดรับการรองขอใหสงอุปกรณเขารับบริการ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดนําสิ่งตอไปน้ีออกจากเครื่องกอนท่ีจะสงอุปกรณคืน:
• ตลับหมึกพิมพ
• สายไฟ สายเคเบิล USB และสายเคเบิลอื่นๆ ท่ีเชื่อมตอกับอุปกรณ
• กระดาษที่ปอนเขาในถาดหลัก 
• เอกสารตนฉบับท่ีคุณอาจวางไวในอุปกรณ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการจัดสง

ถอดตลับหมึกพิมพออกกอนการจัดสง
กอนท่ีคุณจะสงคืนอุปกรณ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดนําตลับหมึกพิมพของคุณออก
แลว

หมายเหตุ ขอมูลน้ีไมใชกับลูกคาในประเทศญี่ปุน

การถอดตลับหมึกพิมพกอนการจัดสง
1. เปดอุปกรณและรอจนกวาตลับหมึกพิมพจะหยุดทํางานและเงียบลง หากอุปกรณปด

อยู ใหขามขั้นตอนน้ีไปยังขั้นตอนท่ี 2

หมายเหตุ หากอุปกรณปดอยู คุณสามารถถอดสายไฟออก แลวใชมือเล่ือน
ตลับหมึกพิมพไปทางขวาสุด เพ่ือถอดตลับหมึกพิมพออก

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเบาๆ
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3. นําตลับหมึกพิมพออกจากชองโดยใชน้ิวหัวแมมือและน้ิวชี้ และดึงเขาหาตัวคุณ

4. บรรจุตลับหมึกพิมพลงในถุงพลาสติกท่ีผนึกแนนเพ่ือไมใหหมึกแหง และเก็บแยก
ไว อยาสงตลับหมึกพิมพไปพรอมกับอุปกรณ มิฉะน้ัน HP customer support
(ฝายใหความชวยเหลือลูกคาของ HP) จะติดตอตัวแทนขายเพื่อใหคําแนะนําแก
คุณ

5. ปดฝาครอบดานหนาและรอสองสามนาทีเพ่ือใหตลับหมึกพิมพเล่ือนกลับไปยัง
ตําแหนงเดิม (ทางดานซาย)

6. หลังจากที่สแกนเนอรหยุดทํางานและกลับสูตําแหนงหยุด ใหกดปุม Power (เปด/
ปด) เพ่ือปดอุปกรณ

การบรรจอุุปกรณ
หลังจากท่ีคุณไดจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการจัดสงเสร็จสิ้นแลว โปรดปฏิบัติตามขั้น
ตอนตอไปน้ี

ภาคผนวก B

224 การสนับสนุนและการรับประกัน 



การบรรจอุุปกรณ
1. หากเปนไปได ใหบรรจุอุปกรณสําหรับการจัดสงมอบโดยใชบรรจุภัณฑเดิมหรือ

บรรจุภัณฑท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณสําหรับเปลี่ยน

หากคุณไมมีบรรจุภัณฑเดิม โปรดใชบรรจุภัณฑอื่นๆ ท่ีเหมาะสม ความเสียหาย
เน่ืองจากการจัดสง ซึ่งเกิดจากการใชบรรจุภัณฑท่ีไมเหมาะสมและ/หรือการขนสง
ท่ีไมเหมาะสมจะไมอยูภายใตเงื่อนไขของการรับประกัน

2. ติดปายท่ีอยูสงกลับท่ีดานนอกกลอง
3. โปรดใสสิ่งตอไปน้ีลงในกลองดวย:

• ขอความอธิบายถึงอาการชํารุดของเครื่องโดยละเอียด (หากมีตัวอยางการพิมพ
ของเคร่ืองมาดวยจะดีมาก)

• สําเนาใบเสร็จหรือหลักฐานการซ้ือเพ่ือบอกระยะเวลาการรับประกัน
• ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของคุณท่ีสามารถติดตอไดในระหวางชวงเวลา

ทําการ
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C ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพและการจัดการวัสดุ
พิมพ โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับขอกําหนดรายละเอียดของวัสดุพิมพท่ีสนับสนุน
• ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
• คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
• ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอลเครือขาย
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรในตัว
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสําเนา
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสาร
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
• ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา
• ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสียง (พิมพในโหมด Draft (การพิมพฉบับ

ราง), ระดับเสียงรบกวนตอ ISO 7779)

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ขนาด (ความกวาง x ความลึก x ความสูง)
HP Officejet J4500, J4680: 433.5 x 401.5 x 216.7 มม. (17.1 x 15.8 x
8.5 น้ิว)
HP Officejet J4660 (มกีารติดตั้งหูโทรศัพท): 487.0 x 401.5 x 216.7 มม.
(19.2 x 15.8 x 8.5 น้ิว)

น้ําหนักของอุปกรณ (ไมรวมหัวพิมพหรือตลับหมึกพิมพ)
HP Officejet J4500, J4680: 5.9 กก. (13.0 ปอนด)
HP Officejet J4660 (มกีารติดตั้งหูโทรศัพท): 6.1 กก. (13.5 ปอนด)
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คุณสมบัตแิละความสามารถของผลิตภัณฑ

คุณสมบัติ ความจุ

การเช่ือมตอ • ใชไดกับอุปกรณ USB 2.0 ความเร็วสูง
• ไรสาย: 802.11b และ 802.11g (HP

Officejet J4680 เทาน้ัน)

ตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพสีดําและสามสี

ปริมาณการจายหมึก หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปริมาณการจายหมึก
ของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ โปรดดูท่ี
www.hp.com/pageyield/

ภาษาท่ีใชกับอุปกรณ HP PCL 3 GUI

รอบการทํางาน สูงถึง 3000 หนาตอเดือน

การสนับสนุนภาษาที่แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ือง

ภาษาท่ีสามารถใชงานจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
พ้ืนท่ี

ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเช็ค, ภาษา
เดนมารก, ภาษาฮอลันดา, ภาษาอังกฤษ, ภาษา
ฟนแลนด, ภาษาฝร่ังเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก,
ภาษาฮังการี, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุน, ภาษาเกาหลี,
ภาษานอรเวย, ภาษาโปแลนด, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโร
มาเนีย, ภาษารัสเซีย, ภาษาจีนแผนดินใหญ, ภาษาสโล
วาเกีย, ภาษาสโลวีเนีย, ภาษาสเปน, ภาษาสวีเดน, ภาษา
จีนไตหวัน, ภาษาตุรกี

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
หนวยประมวลผลของอุปกรณ
ARM9 180 เมกะเฮิรตซ

หนวยความจําของอุปกรณ
J4500, J4660: หนวยความจํา RAM ขนาด 16 เมกะไบต
J4680: หนวยความจํา RAM ขนาด 32 เมกะไบต

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ

หมายเหตุ หากตองการขอมูลท่ีทันสมัยท่ีสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน
และความตองการของระบบ โปรดเยี่ยมชม http://www.hp.com/support/
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การใชงานรวมกันกับระบบปฏิบัตกิาร
• Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional,

Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows Vista x64

หมายเหตุ สําหรับ Windows 2000 และ Windows XP x64 มีไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ ไดรเวอรสแกนเนอร และ Toolbox (กลองเครื่องมือ) ใหเทาน้ัน

• Mac OS X (10.3.9, 10.4, 10.5)
• Linux

ขอกําหนดขั้นต่ํา
• Windows 2000 Service Pack 4: หนวยประมวลผล Intel Pentium II

หรือ Celeron, RAM 128 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 200 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium II หรือ Celeron,

RAM 512 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 410 MB
• Microsoft® Windows® x64:โปรเซสเซอร AMD Athlon 64, AMD

Opteron, Intel Xeon พรอมการสนับสนุน Intel EM64T หรือโปรเซสเซอร
Intel Pentium 4 พรอมการสนับสนุน Intel EM64T, 128 MB RAM, พ้ืนท่ี
วางในฮารดดิสก 200 MB, Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows Vista:โปรเซสเซอร 800 MHz 32-bit (x86) หรือ 64-bit (x64),
512 GB RAM, พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก 765 MB

• Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5): PowerPC G3, G4, G5 หรือ
โปรเซสเซอร Intel Core Duo, หนวยความจํา 256 MB, พื้นท่ีวางในฮารดดิสก
500 MB

• Microsoft Internet Explorer 6 (Windows 2000, Windows XP);
Internet Explorer 7.0 (Windows Vista)

• Quick Time 5.0 (Mac OS)
• Adobe Acrobat Reader 5 หรือท่ีใหมกวา

ขอกําหนดที่แนะนํา
• Windows 2000 Service Pack 4: หนวยประมวลผล Intel Pentium III

หรือท่ีสูงกวา, RAM 256 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 300 MB
• Windows XP (32 บิต): หนวยประมวลผล Intel Pentium III หรือท่ีสูงกวา,

RAM 512 MB, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 450 MB
• Microsoft® Windows® XP x64:โปรเซสเซอร AMD Athlon 64, AMD

Opteron, Intel Xeon พรอมการสนับสนุน Intel EM64T หรือโปรเซสเซอร
Intel Pentium 4 พรอมการสนับสนุน Intel EM64T, 256 MB RAM, พ้ืนท่ี
วางในฮารดดิสก 300 MB

• Windows Vista:โปรเซสเซอร 1 GHz 32-bit (x86) หรือ 64-bit (x64), 1
GB RAM, พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก 800 MB

ภาคผนวก C
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• Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5): PowerPC G3, G4, G5 หรือ
โปรเซสเซอร Intel Core Duo, หนวยความจํา 512 MB, พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก
500 MB

• Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวา (Windows 2000,
Windows XP); Internet Explorer 7.0 หรือสูงกวา (Windows Vista)

• Quick Time 5.0 หรือสูงกวาr (Mac OS)
• Adobe Acrobat Reader 5 หรือทีใ่หมกวา

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโตคอลเครือขาย
การใชงานรวมกันกับระบบปฏิบัตกิารของเครือขาย
• Windows 2000, Windows XP (32-bit), Windows XP x64

(Professional and Home Editions), Windows Vista (32-bit) & (64-
bit) [Ultimate, Enterprise & Business Edition]

• Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5)
• Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Metaframe XP พรอมดวย Feature Release 3
• Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Presentation Server 4.0
• Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Presentation Server 4.0
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Presentation Server 4.5
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Metaframe XP พรอมดวย Feature Release 3
• Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
• เน็ตแวร Novell 6, 6.5, เซิรฟเวอรเอ็นเตอรไพรสเปด 6.5

โปรโตคอลเครือขายทีใ่ชรวมกันได
TCP/IP

การจัดการเครือขาย
เว็บเซิรฟเวอรในตัว
คุณสมบัติ
ความสามารถในการกําหนดคาและจัดการอุปกรณเครือขายจากระยะไกล
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ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเซิรฟเวอรในตัว
ขอกําหนด
• เครือขายแบบ TCP/IP (ไมสนับสนุนเครือขายแบบ IPX/SPX)
• เว็บเบราเซอร (อาจเปน Microsoft Internet Explorer 5.5 หรือสูงกวา,

Opera 8.0 หรือสูงกวา, Mozilla Firefox 1.0 หรือสูงกวา หรือ Safari 1.2
หรือสูงกวา)

• การเชื่อมตอเครือขาย (คุณจะไมสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวท่ีเชื่อมตอเขากับ
คอมพิวเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB ได)

• การเชื่อมตออินเทอรเน็ต (ตองใชในการทํางานตามคุณสมบัติบางอยาง)

หมายเหตุ คุณสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวไดโดยไมตองเชื่อมตอกับอิน
เทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางจะไมสามารถใชงานได

• ตองมีไฟรวอลลอยูดานเดียวกับอุปกรณ

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ
ความละเอียดการพิมพสดีํา ิ
พิมพขาวดําไดสูงสุด 600 dpi (เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร)

ความละเอียดการพิมพสี
สูงถึง 4800 x 1200 dpi แบบสีซ่ึงเหมาะกับกระดาษภาพถาย HP ท่ีพิมพดวยความ
ละเอียด 1200 dpi กระดาษภาพถายมีดังน้ี
• HP Premium Plus Photo
• HP Premium Photo
• HP Advanced Photo
• Photo Hagaki

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสําเนา
• การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
• ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 100 ฉบับ (ข้ึนอยูกับรุน)
• การยอ-ขยายแบบดิจิตอล: ต้ังแต 25 ถึง 400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• พอดีกับหนา, สแกนกอน
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันไปตามความซับซอนของเอกสาร

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสาร
• สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
• หมายเลขโทรดวนสูงถึง 99 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)

ภาคผนวก C
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• หนวยความจําสูงถึง 100 หนา (ข้ึนอยูกับรุน และขึ้นอยูกับ ITU-T Test Image
#1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมีความละเอียด
สูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึ้น นอกจากนี้ ฟงกชันอื่นๆ ของผลิตภัณฑ
เชน การทําสําเนา อาจมีผลกระทบตอจํานวนหนาท่ีพิมพซึ่งเก็บไวในหนวยความจํา

• การรับและสงโทรสารดวยตนเอง
• โทรซ้ําเมื่อสายไมวางอัตโนมัติสูงถึงหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• การยืนยันและรายงานผล
• โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
• การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps
• 3 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ใน

ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือความละเอียดสูงจะใช
เวลาและหนวยความจํามากขึ้น

• ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ

 ภาพถาย (จุดตอนิ้ว) คมชัดมาก (จุดตอนิ้ว) คมชัด (จุดตอนิ้ว) มาตรฐาน (จุดตอนิ้ว)

ขาวดํา 196 x 203 (โทนสีเทา 8
บิต)

300 x 300 196 x 203 196 x 98

สี 300 x 300 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR ในตัวจะแปลงขอความที่สแกนเปนขอความที่สามารถแกไขได

โดยอัตโนมัติ
• ความเร็วในการสแกนจะแตกตางกันไปตามความซับซอนของเอกสาร
• อินเตอรเฟสท่ีใชกับ Twain ได
• ความละเอียด: 1200 x 2400 จุดตอน้ิวออปติคอล ปรับความคมชัดสูงสุด 19200

จุดตอน้ิว
• สี: 16 บิตตอสีแบบ RGB, รวม 48 บิต (จากกระจก); 8 บิตตอสีแบบ RGB,

รวม 24 บิต (จาก ADF)
• ขนาดท่ีสามารถสแกนไดสูงสุดจากกระจก: 216 x 297 มม (8.5 x 11.7 น้ิว)

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมในการทํางาน
อุณหภูมิขณะทํางาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)
สภาพการทํางานที่แนะนํา: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)
ความชื้นสัมพัทธท่ีแนะนํา: 20 ถึง 80% โดยไมมีการควบแนน
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สภาพแวดลอมในการเก็บรักษา
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40° ถึง 60° C (-40° ถึง 140° F)
ความชื้นสัมพัทธในการเก็บรักษา: สูงสุด 90% โดยไมมีการควบแนนท่ีอุณหภูมิ 65°
C (150° F)

ขอกําหนดรายละเอียดดานไฟฟา
แหลงจายไฟ
อะแดปเตอรไฟฟาอเนกประสงค (ภายนอก)

การใชไฟ
แรงดันไฟฟาอินพุท: 100 ถึง 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz)
แรงดันไฟฟาเอาทพุท: 32 Vdc, LPS (600 mA min)

การใชไฟ
17 วัตตสําหรับการพิมพงาน

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเสียง (พิมพในโหมด Draft (การ
พิมพฉบับราง), ระดับเสียงรบกวนตอ ISO 7779)

ความดันเสียง (ณ บริเวณขางเครื่อง)
LpAd 56 (dBA)

กําลังเสียง
LwAd 7.0 (BA)

ภาคผนวก C

232 ขอกําหนดรายละเอียดของอุปกรณ 



D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ
อุปกรณมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอบังคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
สวนน้ีประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี:
• FCC statement
• ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเกาหลี
• ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศญี่ปุน
• ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับสายไฟ
• RoHS notices (China only)
• ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน
• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา
• ประกาศสําหรับผูใชในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจยุโรป
• Notice to users of the German telephone network
• Australia wired fax statement
• ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย
• Warning for Australia and New Zealand with phone handset
• หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับ
• Declaration of conformity
• ประกาศของ Energy Star®
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FCC statement

FCC statement

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

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

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

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

ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเกาหลี
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ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศ
ญี่ปุน

ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับสายไฟ

RoHS notices (China only)

ตารางแสดงสารพิษและวัตถอุันตราย

RoHS notices (China only) 235



ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

ภาคผนวก D
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Notice to users of the U.S. telephone network: FCC
requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company.
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 which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC 
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the 
number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call 
your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, 
please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the 
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not 
malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commis-
sion, public service commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
 Note   The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable 

to this equipment.

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 transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 237



ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique 
canadien/Notice to users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été 
effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications 
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie 
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées 
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique 
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution 
est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque    Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui 
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une 
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à 
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved 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 might be particularly important in rural areas.

Note   The REN (Ringer Equivalence Number) 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 might consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.
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ประกาศสําหรับผูใชในพื้นทีเ่ศรษฐกิจยุโรป

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product 
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product 
support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network 
(PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des 
HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann 
als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelass-
enen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line 
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

Australia wired fax statement 239



ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑแบบไรสาย
เน้ือหาสวนน้ีแสดงขอมูลกฎขอบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑไรสาย
• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• Notice to users in Taiwan
• European Union regulatory notice

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

Caution 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. This 
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. 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 (8 inches) 
during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

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. (Res.ANATEL 282/2001).

ภาคผนวก D
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Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN 
d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan
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European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:  
• Low Voltage Directive 2006/95/EC  
• EMC Directive 2004/108/EC
CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC 
adapter provided by HP. 
If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential 
requirements of the following EU Directive:
• R&TTE Directive 1999/5/EC
Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards 
(European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this 
product or product family. This compliance is indicated by the following conformity 
marking placed on the product.

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following 
EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
Products with 2.4-GHz wireless LAN devices
France
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This 
product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 
1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. 
For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.
Italy
License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for 
Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze).
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Warning for Australia and New Zealand with phone
handset

Warning! This equipment will be inoperable when main power fails.
Warning! The handset ear cap used with this product may attract dangerous objects like 
pins, staples, or needles. Take care to avoid harm that might occur from the retention of 
dangerous objects on the ear piece of the handset. 

หมายเลขรุนสําหรับขอบังคับ
เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของคุณจึงตองมีหมายเลขรุน
ตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับ
ผลิตภัณฑของคุณคือ SDGOB-0831, SDGOB-0832 และ SDGOB-0833 โปรด
อยาจําสับสนระหวางหมายเลขตามขอบังคับกับชื่อทางการคา (HP Officejet J4500/
J4660/J4680 All-in-One series) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ

Declaration of conformity
• J4500
• J4660
• J4680
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J4500

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

Supplier’s Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0831-rel.1.0 

Supplier’s  Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127-1899, USA 

declares, that the product
Product Name: HP Officejet J4500 series 

Regulatory Model Number:1) SDGOB-0831 

Product Options: All

Power Adapter: 0957-2242 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001  
EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001 

EMC:

CISPR 22:2005/ EN 55022: 2006  Class B 
EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 
EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005  
EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 
FCC CFR 47, Part 15 Class B  / ICES-003, Issue 4 Class B 

TELECOM: 
TBR 21: 19983)

FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68 
TIA-968-A-1 +A-2 +A-3+A-4  Telecommunications – Telephone Terminal Equipment 
CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005 

Supplementary Information: 
1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 

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

2. This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 
2004/108/EC & the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it 
complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.  

3. This product complies with TBR21:1998, except clause 4.7.1 (DC characteristics), which complies with ES 
203 021-3, clause 4.7.1. 

4. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

5. The product was tested in a typical configuration.

San Diego, CA, USA 
July, 2007 

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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J4660

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

Supplier’s Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0832-rel.1.0 

Supplier’s  Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127-1899, USA 

declares, that the product
Product Name: HP Officejet J4660 series 

Regulatory Model Number:1) SDGOB-0832 

Product Options: All

Power Adapter: 0957-2242 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001  
EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001 

EMC:

CISPR 22:2005/ EN 55022: 2006  Class B 
EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 
EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005  
EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 
FCC CFR 47, Part 15 Class B  / ICES-003, Issue 4 Class B 

TELECOM: 

TBR 21: 19983)

TBR 38: 1998 
FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68 
TIA-968-A-1 +A-2 +A-3+A-4  Telecommunications – Telephone Terminal Equipment 
CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005 

Supplementary Information: 
1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 

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

2. This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 
2004/108/EC & the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it 
complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.  

3. This product complies with TBR21:1998, except clause 4.7.1 (DC characteristics), which complies with ES 
203 021-3, clause 4.7.1. 

4. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

5. The product was tested in a typical configuration.

San Diego, CA, USA 
July, 2007 

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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J4680

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

Supplier’s Name: Hewlett-Packard Company DoC#: SDGOB-0833-rel.2.0 

Supplier’s  Address: 16399 West Bernardo Drive 
San Diego, CA 92127-1899, USA 

declares, that the product
Product Name: HP Officejet J4680 series 

Regulatory Model Number:1) SDGOB-0833 

Product Options: All

Radio Module: RSVLD-0608 

Power Adapter: 0957-2242 

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

SAFETY: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001  
EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001 

EMC:

CISPR 22:2005/ EN 55022: 2006  Class B 
EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 
EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005  
EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001 
FCC CFR 47, Part 15 Class B  / ICES-003, Issue 4 Class B 

TELECOM: 

EN 301 489-1 V1.4.1:2002 / EN 301 489-17 V1.2.1:2002 
EN 300 328 V1.7.1:2006-05 
TBR 21: 19983)

FCC Rules and Regulations 47CFR Part 68 
TIA-968-A-1 +A-2 +A-3+A-4  Telecommunications – Telephone Terminal Equipment 
CS-03, Part I, Issue 9, Feb 2005 

HEALTH: EU: 1999/519/EC 

Supplementary Information: 
1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 

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

2. This product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 
2004/108/EC & the R&TTE Directive 1999/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition, it 
complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.  

3. This product complies with TBR21:1998, except clause 4.7.1 (DC characteristics), which complies with ES 
203 021-3, clause 4.7.1. 

4. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: (1) 
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

5. The product was tested in a typical configuration.

San Diego, CA, USA 
October, 2007 

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certificates
USA : Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501
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ประกาศของ Energy Star®
ผลิตภัณฑน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาและประหยัดทรัพยากร
ธรรมชาติโดยไมสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของผลิตภัณฑ และไดรับการออก
แบบใหลดการใชพลังงานรวม ท้ังในระหวางการทํางานและเมื่อไมไดใชงานอุปกรณ
ผลิตภัณฑน้ีไดมาตรฐานตาม ENERGY STAR ® ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับการกอตั้ง
ข้ึนเพ่ือสงเสริมการใชผลิตภัณฑในสํานักงานที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายบริการท่ีจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S.
EPA ในฐานะที่ HP เปนพันธมิตรของ ENERGY STAR เราไดกําหนดใหผลิตภัณฑ
น้ีตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR สําหรับประสิทธิภาพดานการใชพลังงาน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางของ ENERGY STAR โปรดเยี่ยมชมท่ีเว็บไซ
ต:
www.energystar.gov

ประกาศของ Energy Star® 247

http://www.energystar.gov


ดัชนี

สัญลักษณ/ตัวเลข
(ADF) automatic

document feeder
ทําความสะอาด 162
ปญหาการปอน, การ
แกไข 162

A
ADF (ตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ)
ความจุ 24
ปอนตนฉบับ 24

ADSL, การตั้งคาโทรสาร
กับ
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 105

automatic document
feeder (ADF)
ทําความสะอาด 162
ปญหาการปอน, การ
แกไข 162
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243

DOC 243
DSL, การตั้งคาโทรสารกับ

ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 105

E
ECM. ดู โหมดแกไขขอผิด
พลาด

EWS. ดู เว็บเซิรฟเวอรใน
ตัว

F
fax

การทดสอบสัญญาณ
เสียง, ลมเหลว 193

การโทรโดยการกดปุม
บนหนาจอ 61

FoIP 85
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สแกน 53
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M
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การตั้งคาการพิมพ 41
การตั้งคาการส่ือสารแบบ
ไรสาย 138

การพิมพแบบไรขอบ
35

การใชอุปกรณรวมกัน
132, 133

ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 227

ติดตั้งซอฟตแวร 132
ถอนการติดตั้ง
ซอฟตแวร 144

พิมพลงบนวัสดุพิมพ
พิเศษและวัสดุพิมพท่ี
กําหนดขนาดเอง 33

ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ HP
96

O
OCR

การแกไขปญหา 184
แกไขเอกสารที่สแกน

55

P
Photosmart Studio

สแกน 53

R
readme 11

S
software

การติดตั้งบน Mac
OS 131

Solution Center 20

T
TWAIN

สแกนจาก 53
ไมสามารถเริ่มการทํา
งานของแหลงที่มาของ
ขอมูลได 185

W
WIA (Windows Image

Application), สแกน
จาก 53

WINDOWS
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 227

Windows
HP Solution

Center 20
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การตั้งคาการพิมพ 40
การพิมพแบบไรขอบ

34
การใชอุปกรณรวมกัน

130
ซอฟตแวร HP

Photosmart 21
ตั้งคาการสื่อสารแบบไร
สาย 137

ติดตั้งซอฟตแวร 128
ถอนการติดตั้ง
ซอฟตแวร 142

พิมพลงบนวัสดุพิมพ
พิเศษและวัสดุพิมพท่ี
กําหนดขนาดเอง 32

Windows Image
Application (WIA),
สแกนจาก 53

ก
กระจก, สแกนเนอร

ตําแหนง 13
ทําความสะอาด 160
ปอนตนฉบับ 23

กระจกสแกนเนอร
ตําแหนง 13
ทําความสะอาด 160
ปอนตนฉบับ 23

กระดาษ
กระดาษติด 212
ขนาด, ตั้งคาโทรสาร 75
ติด 214
ประเภทการทําสําเนาที่
แนะนํา 45

สําเนา legal เปน
letter 48

กระดาษ legal
ทําสําเนา 45

กระดาษ letter
สําเนา 45

กระดาษติด
กระดาษ 212
การนําออก 212

กระดาษภาพถาย
สําเนา 45

กระดาษภาพถาย 10 x 15
ซม.
ทําสําเนา 45

กระดาษภาพถาย 4 x 6 น้ิว
ทําสําเนา 45

กระบวนการสนับสนุน 220
กลุม, หมายเลขโทรดวน

การตั้งคา 37
กลองเครื่องมือ (Windows)

การตั้งคาของผูดูแล
ระบบ 92

การเปด 93
เกี่ยวกับ 93
แถบ Device

Services (บริการ
อุปกรณ) 94

แถบ Estimated Ink
Level (ระดับหมึก
พิมพโดยประมาณ)
93

แถบ Information
(ขอมูล) 94

การจัดสงอุปกรณ 223
การจายหมึก

ปริมาณ 227
การตรวจดูเครื่องมือ 92
การต้ังคา

DSL (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 105

Windows 128
ความเร็ว, โทรสาร 85
ทดสอบโทรสาร 86
ทําสําเนา 44
บริการเสียงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบ

โทรศัพทแบบ
ขนาน) 107

ประเภทการเชื่อมตอ 17
ผูดูแล 92
ระบบ PBX (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 109

วอยซเมลและโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 125

สาย ISDN (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

สายโทรศัพทรวม (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 108

สแกน 56
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 119

เครื่องตอบรับโทรศัพท
และโมเด็ม (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 120

แผงควบคุมเคร่ือง 20
แผนผังของโทรสาร

100
โทรสาร 98
โทรสาร, ท่ีมีระบบ
โทรศัพทแบบขนาน
99

โมเด็มของคอมพิวเตอร
และสายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 114

ดัชนี
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โมเด็มของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับ
โทรศัพท (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 120

โมเด็มคอมพิวเตอรและ
วอยซเมล (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 125

ไดรเวอร 40
การติดตั้ง

การแกไขปญหา 209
ซอฟตแวรสําหรับ Mac

OS 131
ซอฟตแวรสําหรับ

Windows 128
โมเด็มของคอมพิวเตอร

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 111

การทดสอบ, โทรสาร
การทดสอบชนิดสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 192

การเชื่อมตอพอรตลม
เหลว 191

ชองเสียบสายโทรศัพท
บนผนัง 190

ลมเหลว 188
สภาพสายโทรสาร 195
สัญญาณเสียง, ลมเหลว

failed 193
ฮารดแวร, ลมเหลว 189

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, โทรสาร 190

การทดสอบสภาพสาย, โทร
สาร 195

การทดสอบสัญญาณเสียง,
ความลมเหลว 193

การทําความสะอาด
ตลับหมึกพิมพ 154

บริเวณหัวฉีดหมึกของ
ตลับหมึกพิมพ 157

แถบตลับหมึกพิมพ 155
การทําสําเนา

การแกไขปญหา 178
คุณภาพ 180

การบรรจุอุปกรณ 224
การบํารุงรักษา

การทําความสะอาดตลับ
หมึกพิมพ 154

การปรับแนวตลับหมึก
พิมพ 151

การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ 147

การปรับแนวตลับหมึก
พิมพ 151

การปอน
สถานะ 92

การพิมพ
การแกไขปญหา 165
ชา 167
รายงานการโทรสาร 87

การพิมพงานชา, การแกไข
ปญหา 167

การพิมพแบบไรขอบ
Mac OS 35
Windows 34

การยอขนาดโทรสาร 75
การยอขนาดโทรสาร
อัตโนมัติ 75

การรบกวนคลื่นวิทยุ
การลด 140
ขอมูลเกี่ยวกับขอ
บังคับ 240

การรักษาความปลอดภัย
การตั้งคาระบบไรสาย

135
การสื่อสารแบบไรสาย

140
การรับประกัน 218, 221

การรับโทรสาร
อัตโนมัติ 69

การรับโทรสารหลายแผน
การขอรับโทรสาร 73

การลบโทรสารจากหนวย
ความจํา 73

การสนับสนุน. ดู ฝายสนับ
สนุนลูกคา

การสนับสนุนลูกคา
เกาหลี 222

การส่ือสารแบบไรสาย
การตั้งคา 134, 135
การตั้งคาบน Mac

OS 138
การรักษาความ
ปลอดภัย 140

การลดสัญญาณ
รบกวน 140

ขอมูลเกี่ยวกับขอ
บังคับ 240

ตัวชวย 136
ปด 139

การส่ือสารไรสาย
การตั้งคาของอีเทอร
เน็ต 137

การสแกน
การแกไขปญหา 182
ชา 183

การสงตอโทรสาร 74
การสงเสียง 232
การสงโทรสารดวยตนเอง

สง 61
การสงโทรสารไปยังผูรับ
หลายคน
สง 64

การเขาใชงาน 3
การเชื่อมตอ

คุณสมบัติท่ีสามารถใช
งานได 17
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การเชื่อมตอ USB
การตั้งคา Mac OS

131
ขอกําหนดรายละเอียด

227
คุณสมบัติท่ีสามารถใช
งานได 17

พอรต, ตาํแหนง 13, 14
การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

147
การแกไข

ส่ือที่ไมไดดึงจากถาด
176

การแกไขปญหา
copy quality 180
การซึมของสี 174
การติดตั้ง 209
การทดสอบการเชื่อมตอ
สายโทรศัพทของโทร
สารลมเหลว 191

การทดสอบชนิดสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 192

การทดสอบชองเสียบโทร
สารบนผนัง, ลม
เหลว 190

การทดสอบสัญญาณเสียง
โทรสารลมเหลว 193

การทดสอบสายโทรสาร
ลมเหลว 195

การทดสอบฮารดแวรโทร
สารลมเหลว 189

การทดสอบโทรสาร
188

การทําสําเนา 178
การทําสําเนาเอียง 181
การพิมพ 165
การพิมพงานชา 167
การสแกน 182

ขอความบนแผงควบคุม
ของเคร่ือง 19

ขอมูลหายไปหรือไมถูก
ตอง 168

คําแนะนํา 164
คุณภาพการพิมพ 170
คุณภาพการสแกน 185
งานที่พิมพเอียง 177
งานพิมพมีอักขระที่อาน
ไมออก 171

ตัดหนากระดาษ, การจัด
วางขอความหรือ
ภาพกราฟกไมถูก
ตอง 169

ติด, กระดาษ 214
ปญหาเกี่ยวกับการ
ปอนกระดาษ 176

พิมพหนาวาง 167
รับโทรสาร 196, 201
สี 173, 175
สงโทรสาร 196,

199, 204
หมึกพิมพกระจายตัวไม
ท่ัวขอความหรือ
ภาพกราฟก 173

หมึกเปรอะเปอน 172
อุปกรณดึงกระดาษหลาย
แผน 177

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
205

เสนหรือจุดหายไป 175
โทรสาร 187
ไฟรวอลล 167
ไมพิมพเอกสารใดๆ

166
การโทรระบบกดปุม 84
การโทรระบบหมุน 84
การโทรโดยการกดปุมบน
หนาจอ 61

การใชรวมกัน 17

การใชอุปกรณรวมกัน
Mac OS 132
Windows 130

การใชไฟ
ขอกําหนดรายละเอียด

232
การด

ถาดที่สนับสนุน 30
กําหนดเวลาโทรสาร 63
แกไข

ขอความในโปรแกรม
OCR 55

ภาพที่สแกน 54
แกไขปญหา

ระบบไฟ 166
รายงานการทดสอบดวย
ตนเอง 97

ข
ขนาด

การสแกน, การแกไข
ปญหา 187

การแกไขปญหาการทํา
สําเนา 180

ขนาดกระดาษ
การตั้งคาสําเนา 45

ขอรับโทรสาร 73
ขอกําหนดรายละเอียด

การสงเสียง 232
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 227

ลักษณะภายนอก 226
วัสดุพิมพ 27
สภาพแวดลอมในการทํา
งาน 231

สภาพแวดลอมในการเก็บ
รักษา 232

หนวยประมวลผลและ
หนวยความจํา 227
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โปรโตคอลเครือขาย
229

ไฟฟา 232
ขอกําหนดรายละเอียดดาน
แรงดันไฟฟา 232

ขอกําหนดรายละเอียดดาน
ไฟฟา 232

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับความชื้น 231

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับสภาพแวดลอม 231

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 231

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับสภาพแวดลอมในการ
เก็บรักษา 232

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับหนวยประมวลผล
227

ขอกําหนดรายละเอียดเกี่ยว
กับอุณหภูมิ 231

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
227

ขอความ
การสแกนไมชัดเจน

187
การแกไขปญหา 169,

173, 175
จุดดางบนงานสําเนา

181
ปรับสําเนา 50
หายไปจากการสแกน,
การแกไขปญหา 184

ไมชัดเจนบนงานสําเนา,
การแกไขปญหา 181

ไมสมบูรณบนงาน
สําเนา 181

ไมสามารถแกไขขอ
ความไดหลังจาก

สแกน, การแกไข
ปญหา 184

ขอความสีและ OCR 55
ขอความแจงขอผิดพลาด

แผงควบคุมของเคร่ือง
19

ขอความแจงขอผิดพลาดราย
แรง 19

ขอความแจงเตือน 19
ขอความแสดงขอผิดพลาด

ไมสามารถเริ่มการทํา
งานของ TWAIN 
185

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการทํา
สําเนา 230

ขอกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการสแกน
231

ขอกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับโทรสาร 230

ขอมูลหายไปหรือไมถูก
ตอง, การแกไขปญหา
168

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ
233, 240

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง
รบกวน 232

เขม
สําเนา 49

ค
ความคมชัด, โทรสาร 68
ความจุ

ADF 24
ถาด 30

ความดันของเสียง 232
ความละเอียด, โทรสาร 66

ความเร็ว
การแกไขปญหาเกี่ยวกับ
สแกนเนอร 183

สําเนา 47
คําประกาศของ Hewlett-

Packard Company 3
คุณภาพ, การแกไขปญหา

การทําสําเนา 180
การพิมพ 170
การสแกน 185

คุณภาพ, สําเนา 47
คุณภาพการทําสําเนาอยาง
รวดเร็ว 47

คุณภาพการพิมพ
การแกไขปญหา 170

คุณภาพสําเนาที่ดีท่ีสุด 47
คุณภาพสําเนาปกติ 47
คา

โทรสาร 66
คาดีฟอลต

พิมพ 41
โทรสาร 68

คาเร่ิมตน
ทําสําเนา 44
แผงควบคุมของเครื่อง

20
ไดรเวอร 40

เครือขาย
การตั้งคา Mac OS

132
การตั้งคาการสื่อสารแบบ
ไรสาย 134

การตั้งคาแบบไรสาย
135

การใชรวมกัน,
Windows 130

ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบ 229

ภาพแสดงชองเสียบ 14
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ระบบปฏิบัติการที่สนับ
สนุน 229

โปรโตคอลที่สนับสนุน
229

ไฟรวอลล, การแกไข
ปญหา 167

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ
การตั้งคากับโทรสาร

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 119

สัญญาณโทรสารที่
บันทึก 205

เครื่องตอบรับโทรศัพท
การตั้งคากับโทรสารและ
โมเด็ม 120

เครื่องพิมพ
การรับประกัน 218

ง
งาน

การตั้งคา 20
งานสําเนามีสีจาง 179

จ
จาง

สําเนา 49
จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา
กอนตอบรับ 82

จํานวนสําเนา 44
จุด, การแกไขปญหา

การสแกน 187
จุดหรือลายเสนสีดํา, การ
แกไขปญหา
การทําสําเนา 181
สแกน 187

ช
ชนิดการโทร, การตั้งคา 84
ชองทางดานหลัง

เอากระดาษที่ติดออก
212

ชองเสียบ, ตําแหนง 14
ชองเสียบสายโทรศัพทบน
ผนัง, โทรสาร 190

ซ
ซองจดหมาย

ขนาดที่สนับสนุน 28
คําแนะนํา 26
ถาดที่สนับสนุน 30

ซอฟตแวร
HP Photosmart 21
OCR 55
การติดตั้งบน

Windows 128
การรับประกัน 218
ถอนการติดต้ังจาก Mac

OS 144
ถอนการติดต้ังจาก

Windows 142
ประเภทการเชื่อมตอ 17

ซอฟตแวร HP
Photosmart
สแกน 53

ซอฟตแวร Photosmart
สแกน 53

ด
ดู

รายการโทรดวน 39
ไดรเวอร

การตั้งคา 40
การรับประกัน 218
รุน 220

ไดรเวอรการพิมพ
รุน 220

ไดรเวอรเครื่องพิมพ
การตั้งคา 40
รุน 220

ไดเวอรการพิมพ
การรับประกัน 218

ต
ตลับหมึกพิมพ

การทําความสะอาด 154
การทําความสะอาด
บริเวณหัวฉีดหมึก
157

การทําความสะอาด
แถบ 155

การรับประกัน 218
การเปลี่ยน 147
ชื่อชิ้นสวน 146
ตําแหนง 13
ถอด 223
ทดสอบ 97
ท่ีสนับสนุน 145, 227
ปริมาณ 227
สถานะ 92
ส่ังซื้อออนไลน 216

ตัดหนากระดาษ, การแกไข
ปญหา 169

ตัลบหมึกพิมพ
การปรับแนว 151
ดูแล 146

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)
ความจุ 24
ปอนตนฉบับ 24

ตัวเลือกการโทรซ้ํา, การตั้ง
คา 84

ตัวแสดงกระดาษติด 15,
17

ตัวแสดงตนฉบับท่ีใสไว
15, 17

ตัวแสดงฟงกชันทําสําเนา
ขาวดํา 15, 17

ตัวแสดงฟงกชันทําสําเนา
สี 15, 17

ตัวแสดงฟงกชันสแกน
15, 17
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ตัวแสดงฟงกชันโทรสารขาว
ดํา 15, 17

ตัวแสดงฟงกชันโทรสารสี
15, 17

ตัวแสดงระดับหมึกต่ํา
15, 17

ตั้งคา
เสียงเรียกเขาเฉพาะ 82

ติด
กระดาษ 214

ติดขัด
วัสดุพิมพท่ีควรหลีก
เลี่ยง 26

ติดตั้ง
สายโทรสารแยกตางหาก

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 104

ตนฉบับ
สแกน 52
แกไขการสแกน 54

ถ
ถอดตลับหมึกพิมพออก

223
ถอนการติดตั้งซอฟตแวร

Mac OS 144
Windows 142

ถาด
การแกไขการปอน 176
ขนาดวัสดุพิมพท่ีสนับ
สนุน 27

ความจุ 30
ตําแหนง 13
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดุพิมพท่ีสนับ
สนุน 30

ปอนวัสดุพิมพa 31

ภาพแสดงตัวกั้น
กระดาษ 13

เอากระดาษที่ติดออก
212

ถาดรับกระดาษ
ตําแหนง 13

ถาดหลัก
วัสดุพิมพท่ีรองรับ 30
ใสวัสดุพิมพ 32

แถบ Device Services
(บริการอุปกรณ), กลอง
เครื่องมือ (Windows)
94

แถบ Information
(ขอมูล), กลองเคร่ืองมือ
(Windows) 94

แถบบนงานสแกน, การ
แกไขปญหา 186

แถบหรือเสนริ้วสีขาว, การ
แกไขปญหา
การทําสําเนา 180, 181
การสแกน 186

ท
ทดสอบ,โทรสาร

การตั้งคา 86
ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง, โทร
สาร 191

ทําความสะอาด
automatic document

feeder 162
กระจกสแกนเนอร 160
ตัวเครื่องภายนอก 161

ทําสําเนา
การตั้งคา 44
ขนาดกระดาษ 45
ขอกําหนดรายละเอียด

230
จากแผงควบคุมของ
เครื่อง 43

จํานวนสําเนา 44
ยกเลิก 51

ทําใหสวางขึ้น
โทรสาร 68

ทําใหเขมขึ้น
โทรสาร 68

โทรดวน
พิมพและดู 39
สงโทรสาร 58

โทรศัพท, โทรสารจาก
รับ 70
สง 59
สง, 59

โทรสาร
DSL, การติดตั้ง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 105

กลุมหมายเลขโทรดวน,
การตั้งคา 37

การกําหนดเวลา 63
การตั้งคา 98
การตั้งคา, เปล่ียน 80
การตั้งคาสายโทรศัพท
รวม (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 108

การตั้งคาเสียงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 107

การทดสอบการตั้งคา
86

การทดสอบชนิดของสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
192

การทดสอบชองเสียบบน
ผนัง, ลมเหลว 190

การทดสอบลมเหลว
188

การทดสอบสภาพสาย,
ลมเหลว 195
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การบล็อกหมายเลข 76
การยอขนาด 75
การลบจากหนวยความ
จํา 73

การสงตอ 74
การเชื่อมตอสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
191

การแกไขปญหา 187
การแกไขปญหาเคร่ือง
ตอบรับอัตโนมตัิ 205

ขนาดกระดาษ 75
ขอรับโทรสาร 73
ขอกําหนดรายละเอียด

230
ความคมชัด 68
ความละเอียด 66
ความเร็ว 85
คา 66
คาดีฟอลต 68
จํานวนครั้งของเสียงเรียก
เขากอนตอบรับ 82

ชนิดการโทร, การตั้ง
คา 84

ตอบรับอัตโนมัติ 81
ตัวเลือกการโทรซ้ํา 84
ทําใหสวางขึ้นหรือทําให
เขมขึ้น 68

ทําใหเขมขึ้นหรือทําให
สวางขึ้น 68

บันทึก, พิมพ 89
ประเภทการตั้งคา 100
พิมพซ้ํา 72
ภาพถาย 65
ระบบ PBX, การตั้งคา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 99

รับ 69

รับ, การแกไขปญหา
196, 201

รับดวยตนเอง 70
รายการโทรดวน, ตั้ง
คา 36

รายงาน 87
รายงานขอผิดพลาด 89
รายงานยืนยัน 88
วอยซเมล, การตั้งคา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 109

สาย ISDN, การตั้งคา
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 106

สายโทรศัพทส้ันเกิน
ไป 205

สายโทรสารแยกตางหาก
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 104

สง 58
สง, การแกไขปญหา

196, 199, 204
สงไปยังผูรับหลายคน

64
หนาจอการโทร 64
หัวกระดาษ 80
อินเทอรเน็ต, ผาน 85
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ,
การตั้งคา (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 119

เครื่องตอบรับโทรศัพท
และโมเด็ม, ใชรวม
กับ (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 120

เสียงเรียกเขาเฉพาะ,
เปลี่ยนรูปแบบ 82

โทรสารสํารอง 71
โมเด็ม และเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพท, ใชรวมกับ

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 120

โมเด็ม, ใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 111

โมเด็มและวอยซเมล, ใช
รวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 125

โมเด็มและสายสนทนา,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 114

โหมดตอบรับ 81
โหมดแกไขขอผิด
พลาด 69, 83

โทรสารดวยตนเอง
รับ 70

โทรสารสํารอง 71

บ
บัตร

ขนาดที่สนับสนุน 29
คําแนะนํา 26

บันทึก
คาเริ่มตน 20
โทรสารในหนวยความ
จํา 71

บันทึก, โทรสาร
พิมพ 89

บันทึกหมายเหตุ 11
บันทึกเหตุการณ 98

ป
ปญหาเกี่ยวกับการ
ปอนกระดาษ, การแกไข
ปญหา 176

ปุม Back (ยอนกลับ)
14, 16

ปุม Cancel (ยกเลิก)
15, 17

ดัชนี

255



ปุม Help (วิธีใช) 15, 16
ปุม OK (ตกลง) 14, 16
ปุม On (เปด) 15, 17
ปุม Redial (โทรซ้ํา) 17
ปุม Setup (ตั้งคา) 15, 16
ปุม speed dial (โทร
ดวน) 17

ปุม Start (เริ่ม) 15, 16
ปุม, แผงควบคุม 14, 16
ปุมกด, แผงควบคุมของ
เคร่ือง
ตําแหนง 14, 16

ปุมเปดใชงาน 15, 17
ปุมเลื่อนขวา 15, 16
ปุมเลื่อนซาย 14, 16
ปุมไรสาย 17
ปอนกระดาษหลายแผน,
การแกไขปญหา 177

โปสเตอรการตั้งคา 11

ผ
ผูดูแล

การตั้งคา 92
แผงควบคุมของเคร่ือง

การตั้งคา, เปล่ียน 20
การตั้งคาของผูดูแล
ระบบ 92

ขอความ 19
ตําแหนง 13
ทําสําเนาจาก 43
สแกนจาก 52
สงโทรสาร 58
เมนู 18

แผงควบคุมเครื่อง
ปุม 14, 16
สแกน 53
ไฟ 14, 16

แผงเขาสูเครื่องดานหลัง
ภาพแสดง 14

แผนใส
สําเนา 45

ฝ
ฝาครอบตลับหมึกพิมพ,
ตําแหนง 13

ฝาปดดานหลัง
เอากระดาษที่ติดออก

212
ฝาปดแครตลับหมึกพิมพ,
ตําแหนง 13

ฝายสนับสนุนทาง
โทรศัพท 220

ฝายสนับสนุนลูกคา
การสนับสนุนทาง
โทรศัพท 219

อิเล็กทรอนิกส 219
ฝายสนับสนุนลูกคาทาง
โทรศัพท 219

พ
พอดีกับหนา 47
พอรต, ขอกําหนดราย
ละเอียด 227

พิมพ
การตั้งคา 40
บันทึกการรับและสงโทร
สาร 89

ยกเลิก 41
รายการโทรดวน 39
รายงานทดสอบดวยตน
เอง 98

โทรสาร 72
พิมพซ้ํา

โทรสารจากหนวยความ
จํา 72

ฟ
ไฟ, แผงควบคุมเครือ่ง

14, 16

ไฟรวอลล, การแกไข
ปญหา 167

ไฟเขา, ตําแหนง 14

ภ
ภาพกราฟก

หมึกพิมพกระจายไม
ท่ัว 173

เสนหรือจุดหายไป 175
แตกตางจากการสแกน
ตนฉบับ 186

ไมสมบูรณบนงาน
สําเนา 181

ภาพถาย
การพิมพแบบไรขอบ
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