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สารบัญ

1 ควรทําอยางไร..........................................................................................3
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ควรทําอยางไร
เรียนรูวิธีการใช เครื่องพิมพ HP ของคุณ
•
•

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 36

ควรทําอยางไร

1

ควรทําอยางไร
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ควรทําอยางไร
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ควรทําอยางไร

2

ทําความรูจก
ั กับ เครือ
่ งพิมพ HP
•

ชิ้นสวนตางๆ

ชิน
้ สวนตางๆ

1 ปุมเปด
2 ถาดกระดาษ
3 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนเลื่อนของถาด)
4 ฝาปดดานหนา
5 ตลับหมึกพิมพ
ทําความรูจักกับ เครื่องพิมพ HP

6 บริเวณที่เขาถึงตลับหมึกพิมพ
7 พอรต USB
8 ฝาปดดานหลัง
9 การเชื่อมตอสายไฟ: ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

ชิ้นสวนตางๆ
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ทําความรูจักกับ เครื่องพิมพ HP
6

ทําความรูจักกับ เครื่องพิมพ HP

3

การพิมพ
เลือกงานพิมพเพื่อดําเนินการตอ
“การพิมพเอกสาร” ในหนา 7

“การพิมพภาพถาย” ในหนา 9

“การพิมพซองจดหมาย” ในหนา 12

“การพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ” ในหนา 13

“พิมพหนาเว็บ” ในหนา 19

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
•
“กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25

การพิมพเอกสาร
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเมือ
่ ทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ

การพิมพ

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก

การพิมพเอกสาร
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4.

หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
หมายเหตุ เมือ
่ พิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับกระดาษภาพ
ถายเฉพาะงานและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

5.

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานการพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มี
อยูบนแท็บตางๆ Advanced (ขั้นสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)
เคล็ดลับ คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพไดอยาง
งายดาย โดยการเลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งของงานพิมพที่กําหนดไว
แลวบนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภท
งานพิมพในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) การตั้ง
คาเริ่มตนสําหรับงานพิมพประเภทดังกลาวจะถูกกําหนดและสรุปไว
บนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจําเปน คุณ
สามารถปรับตั้งคาไดที่นี่และบันทึกการตั้งคาที่กําหนดเองไวเปน
ช็อตคัตการพิมพใหม ถาตองการบันทึกช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง
ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Save AS (บันทึกเปน) เมื่อตองการลบ
ช็อตคัตการพิมพ ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตนการพิมพ
6.

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
“กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25
•
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
•
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
•
“สรางช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง” ในหนา 22
•
“การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
•
“การหยุดงานปจจุบน
ั ” ในหนา 57

การพิมพ
8

การพิมพ

การพิมพภาพถาย
การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. นํากระดาษออกจากถาดกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยใหดาน
ที่จะพิมพคว่ําลง

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกประเภทกระดาษภาพ
ถายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ)
ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาด
กระดาษที่เหมาะสมในรายการ Size (ขนาด)
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวรของเครื่องจะ
แสดงสัญญาณเตือนและอนุญาตใหคุณเลือกประเภทหรือขนาดกระดาษที่
แตกตางจากเดิม
ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกคุณภาพการพิมพ
ระดับสูง อาทิ Best (ดีที่สุด) จากรายการแบบดึงลง Print Quality
(คุณภาพการพิมพ)
หมายเหตุ เพื่อใหไดความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Advanced
(ขั้นสูง) จากนั้นเลือก Enabled (เปดใชงาน) จากรายการแบบดึงลง
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การ
พิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 20
คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
การพิมพภาพถาย

การพิมพ

9.
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10. (เลือกได) หากคุณตองการพิมพภาพถายเปนสีขาวดํา ใหคลิกแท็บ Color

(สี) และเลือกกลองกาเครื่องหมาย Print in grayscale (พิมพเปนสีเทา)
จากรายการแบบดึงลง ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
•
High Quality: (คุณภาพสูง) ใชสีที่มีทั้งหมดเพื่อพิมพภาพถายของคุณ
เปนสีเทา ซึง่ ทําใหเกิดโทนสีเทาที่เรียบและเปนธรรมชาติ
•
Black Ink Only: (หมึกสีดําเทานั้น) ใชหมึกพิมพสีดําเพื่อพิมพภาพ
ถายของคุณเปนสีเทา โทนสีเทานี้จะถูกสรางขึ้นโดยรูปแบบจุดสีดํามาก
มาย ซึง่ อาจทําใหภาพเปนเม็ด
11. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
หมายเหตุ อยาทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึง่ ทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถาย
ควรเรียบกอนพิมพ
วิธก
ี ารพิมพรป
ู ภาพแบบไมมข
ี อบ
หมายเหตุ หากตองการพิมพภาพถายแบบไมมีขอบ ใหใชกระดาษภาพถาย
ขนาด 4 x 6 นิ้ว ที่มแ
ี ถบ 0.5 นิ้ว (10 x 15 ซม ที่มแ
ี ถบ 1.25 ซม) ภาพถาย
ทีพ
่ ิมพออกมาจะไมมข
ี อบสามดานและมีขอบเล็กนอยที่ดานลาง ซึง่ คุณ
สามารถตัดออกเพื่อใหภาพถายไมมข
ี อบ
2.

นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาด
คว่ํากระดาษภาพถายดานที่จะพิมพลงบนดานขวาของถาดกระดาษ

3.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)

1.
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4.
5.

6.
7.

8.

ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
ในรายการ Size (ขนาด) ใหคลิกขนาดของกระดาษภาพถายที่ใสในถาด
กระดาษ
ถาสามารถพิมพรูปภาพแบบไมมีขอบตามขนาดที่ระบุได กลองกาเครื่อง
หมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมีขอบ) จะถูกทําเครื่อง
หมายไว
ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More
(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
หมายเหตุ คุณไมสามารถพิมพภาพแบบไมมข
ี อบไดถาตั้งคาประเภท
กระดาษไวที่ Plain paper (กระดาษธรรมดา) หรือกระดาษประเภทอื่น
ที่ไมใชกระดาษภาพถาย

เลือกกลองกาเครื่องหมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมี
ขอบ) ถายังไมไดทําเครื่องหมาย
หากขนาดกระดาษแบบไมมีขอบและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม
ซอฟตแวรผลิตภัณฑจะแสดงการแสดงสัญญาณเตือนและใหคุณเลือก
กระดาษประเภทหรือขนาดอื่น
10. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)
ถาคุณพิมพบนกระดาษภาพถายที่มีแถบฉีก (tear-off tab) ใหฉีกแถบออก
เพื่อทําใหเอกสารไมมข
ี อบ
9.

หมายเหตุ อยาทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพ
ถายควรเรียบกอนพิมพ

การพิมพ

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
•
“การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 20
•
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
•
“สรางช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง” ในหนา 22

การพิมพภาพถาย
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•
•

“การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
“การหยุดงานปจจุบน
ั ” ในหนา 57

การพิมพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดอยางนอยหนึ่งซองลงในถาดกระดาษของ
เครื่องพิมพ HP โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย
หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย
การพิมพซองจดหมาย
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง ฝาซองควร
อยูทางดานซาย
3. ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวเลือกการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): Plain paper (กระดาษธรรมดา)
•
Size (ขนาด): ขนาดซองจดหมายที่ถูกตอง
7. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
5.

การพิมพ

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
•
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
12
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•
•
•

“สรางช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง” ในหนา 22
“การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
“การหยุดงานปจจุบน
ั ” ในหนา 57

การพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ
การพิมพแผนใส
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางแผนใสลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง และจัดใหหนาที่
เปนกระดาษกาวหงายขึ้น พรอมทั้งหันไปทางเครื่องพิมพ
3. คอยๆ ดันแผนใสเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทัง
่ แผนใสหยุด เพื่อที่กระดาษ
กาวจะไดไมติดกัน
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบแผนใส

เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
7. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิก
Presentation Printing (การพิมพการนําเสนองาน) และระบุการตั้งคา
การพิมพตอไปนี้:
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวเลือกแผนใส
ที่ถูกตอง
•
Paper Size (ขนาดกระดาษ): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง
8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
การพิมพโปสการด
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางบัตรลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง และหันขอบกระดาษ
ดานสั้นไปทางเครื่องพิมพ
3. ดันบัตรอวยพรเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทัง
่ บัตรอวยพรหยุด
การพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ
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5.

บท 3

4.

เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบบัตรอวยพร

เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวคลิก
Specialty Papers (กระดาษชนิดพิเศษ) จากนั้นเลือกประเภทการด
ที่ถูกตอง
•
Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ธรรมดา) หรือ Best
(ดีที่สุด)
•
Size (ขนาด): ขนาดการดที่ถูกตอง
7. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
5.

การพิมพปายฉลาก
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. คลี่ขอบแผนฉลากเพื่อแยกแผนฉลากออกจากกัน จากนั้นใหปรับตําแหนง
ขอบ
3. วางแผนฉลากลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่เปนฉลากลง
4. ดันแผนฉลากเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งแผนฉลากหยุด
5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบแผนฉลาก

เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
7. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
6.

การพิมพ
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ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิก General
Everyday Printing (การพิมพทั่วไปทุกวัน) และระบุการตั้งคาการพิมพ
ตอไปนี้:
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): กระดาษธรรมดา
•
Paper Size (ขนาดกระดาษ): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง
9. คลิก OK (ตกลง)
8.

การพิมพโบรชัวร
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษธรรมดาลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง
3. ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนกวากระดาษจะหยุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษ

เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ)
7. ระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
•
Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Best (ดีที่สุด)
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวเลือก
กระดาษอิงคเจ็ตของ HP ที่เหมาะสม
•
การวางแนวกระดาษ (Orientation): Portrait (แนวตั้ง) หรือ
Landscape (แนวนอน)
•
Size (ขนาด): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง
•
Two-sided printing (การพิมพสองหนา): Manual (ดวยตนเอง)
8. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ
การพิมพบต
ั รอวยพร
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. คลี่ขอบบัตรอวยพรเพื่อแยกบัตรอวยพรออกจากกัน จากนั้นใหปรับตําแหนง
ขอบ
การพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ
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5.

บท 3

วางบัตรอวยพรลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง
4. ดันบัตรอวยพรเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทัง
่ บัตรอวยพรหยุด
5. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบบัตรอวยพร
3.

เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
•
Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ธรรมดา)
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวเลือกประเภท
การดที่ถูกตอง
•
Size (ขนาด): ขนาดการดที่ถูกตอง
8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
6.
7.

การพิมพหนังสือ
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษธรรมดาลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง
3. ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนกวากระดาษจะหยุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษ

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

การพิมพ
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ในรายการแบบดึงลง Print On Both Sides (พิมพทั้งสองดาน) ใหเลือก
ตัวเลือกการเย็บเลมจากตัวเลือกตอไปนี้:
•
Left Edge Booklet (เย็บเลมขอบซาย)
•
Right Edge Booklet (เย็บเลมขอบขวา)
9. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)
10. เมื่อไดรับการแจงเตือน ใหใสกระดาษที่พิมพแลวลงในถาดปอนกระดาษอีก
ครั้ง ดังที่แสดงไวดานลาง
8.

11. คลิก Continue (ทําตอ) เพื่อทําการพิมพเปนรูปเลมใหเสร็จสิ้น

การพิมพโปสเตอร
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษธรรมดาลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะพิมพลง
3. ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนกวากระดาษจะหยุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษ

เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): กระดาษธรรมดา
•
Orientation (การวางแนวกระดาษ): Portrait (แนวตั้ง) หรือ
Landscape (แนวนอน)
•
Size (ขนาด): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง
การพิมพบนกระดาษชนิดพิเศษ

การพิมพ

5.
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บท 3

คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง) แลวคลิก Printer Features (คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ)
8. ในรายการดึงลง Poster Printing (การพิมพโปสเตอร) ใหเลือกจํานวน
แผนของโปสเตอร
9. คลิกปุม Select Tiles (เลือกแบบเรียงตอกัน)
10. ตรวจสอบวาจํานวนแผนที่เรียงตอกันที่เลือก ตรงกับจํานวนแผนของ
โปสเตอรหรือไม แลวคลิก OK (ตกลง)
7.

11. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพิมพวส
ั ดุพิมพทผ
ี่ นึกดวยเตารีด
1. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด
2. วางกระดาษสําหรับผนึกดวยเตารีดลงที่ดานขวาของถาด ควรคว่ําหนาที่จะ
พิมพลง

ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนกวากระดาษจะหยุด
4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษ
3.

การพิมพ
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เปดกลองโตตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ)
คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวระบุการตั้งคาการพิมพตอไปนี้:
•
Print quality (คุณภาพงานพิมพ): Normal (ธรรมดา) หรือ Best
(ดีที่สุด)
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): คลิก More (อื่นๆ) แลวคลิก
Specialty Papers (กระดาษชนิดพิเศษ) แลวคลิก Other
specialty paper (กระดาษชนิดพิเศษอื่นๆ)
•
Size (ขนาด): ขนาดกระดาษที่ถูกตอง
7. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง)
8. คลิก Printer Features (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) แลวตั้งคา Mirror
Image (ภาพกลับดาน) เปน On (เปด)
5.
6.

หมายเหตุ โปรแกรมวัสดุพิมพสําหรับผนึกดวยเตารีดบางโปรแกรมไม
ไดตองการใหคุณพิมพภาพกลับดาน
9.

เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
“กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25
•
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
•
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
•
“สรางช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง” ในหนา 22
•
“การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
•
“การหยุดงานปจจุบน
ั ” ในหนา 57

พิมพหนาเว็บ
ถาคุณใช Internet Explorer (6.0 หรือสูงกวา) หรือ Firefox (2.0 หรือสูง
กวา) สําหรับการเลือกดูเว็บ คุณสามารถใช การพิมพเว็บอัจฉริยะของ HP เพื่อให
ไดการพิมพหนาเว็บที่ทําไดงาย คาดการณได รวมถึงสามารถควบคุมไดวาคุณ
พิมพหนาเว็บ
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คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราวเซอรดวย เครื่องพิมพ HP ได

บท 3

ตองการพิมพสิ่งใดและพิมพอยางไร คุณสามารถเขาถึง การพิมพเว็บอัจฉริยะ
ของ HP จากแถบเครื่องมือใน Internet Explorer สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับ การพิมพเว็บอัจฉริยะของ HP โปรดดูที่ไฟลวิธีใชที่ใหมาพรอมกับเครื่อง
การพิมพหนาเว็บ
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในเว็บเบราวเซอรของคุณ คลิก Print (พิมพ)
เคล็ดลับ เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ใหเลือก HP Smart Web Printing บน
เมนู File (ไฟล) เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นเมือ
่ มีการเลือกไว
กรอบโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
4. ถาเว็บเบราวเซอรของคุณรองรับ ใหเลือกรายการตางๆ บนหนาเว็บที่คุณ
ตองการใสในงานพิมพ
ตัวอยางเชน Internet Explorer ใหคลิกแท็บ Options (ตัวเลือก) เพื่อ
เลือกตัวเลือก เชน As laid out on screen (ตามที่ปรากฏบนหนาจอ),
Only the selected frame (เฉพาะกรอบที่เลือก) และ Print all linked
documents (พิมพเอกสารเชื่อมโยงทั้งหมด)
5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อพิมพหนาเว็บ
เคล็ดลับ ถาตองการพิมพหนาเว็บใหถูกตอง คุณอาจจําเปนตองตั้งคาการวาง
แนวการพิมพของคุณใหเปน Landscape (แนวนอน)
หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
“กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 25
•
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
•
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22
•
“สรางช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง” ในหนา 22
•
“การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 24
•
“การหยุดงานปจจุบน
ั ” ในหนา 57

การพิมพโดยใชจาํ นวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจํานวน dpi สูงสุด เพื่อพิมพรูปภาพที่มีคุณภาพสูงและคมชัด

การพิมพ

เพื่อใหไดรับประโยชนสงู สุดจากโหมดจํานวน dpi สูงสุด ใหใชโหมดนี้ในการ
พิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอล เมื่อคุณเลือกการตั้งคาจํานวน dpi
สูงสุด ซอฟตแวรเครื่องพิมพจะแสดงจํานวนจุดตอนิ้ว (dpi) ที่เหมาะสมที่สุดที่
20

การพิมพ

เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ HP จะพิมพได การพิมพในโหมดจํานวน dpi ใชงาน
ไดกับประเภทกระดาษตอไปนี้เทานั้น
•
HP Premium Plus Photo Paper
•
HP Premium Photo Paper
•
HP Advanced Photo Paper
•
Photo Hagaki
การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการตั้งคาแบบ
อื่นๆ และจําเปนตองใชพื้นที่ดิสกจํานวนมาก
วิธีการพิมพในโหมด dpi สูงสุด
1. ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
5. คลิกแท็บ Advanced (ขั้นสูง)
6. ในพื้นที่ Features (คุณสมบัติ) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย Enable
maximum dpi setting (เปดใชงานการตั้งคา dpi สูงสุด)
7. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
8. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More
(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
9. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหคลิก
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
หมายเหตุ หากตองการทราบวาเครื่องจะพิมพดวยจํานวน dpi เทาใด
ขึ้นอยูกับการตั้งคาชนิดกระดาษและคุณภาพกระดาษที่คุณเลือก ใหคลิก
Resolution (ความละเอียด)
10. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

การพิมพ

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 22

การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด
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การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ
ซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพจะแสดงความละเอียดของการพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว
(dpi) dpi จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของกระดาษและคุณภาพการพิมพที่เลือก
ไวในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
4. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
5. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ
กระดาษที่จะปอน
6. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคา
คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมสําหรับงานของทาน
7. คลิกปุม Resolution (ความละเอียด) เพื่อเรียกดูความละเอียดการพิมพใน
แบบ dpi สําหรับชนิดกระดาษและคุณภาพกระดาษที่คุณเลือกไว

สรางช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง
ใชช็อตคัตการพิมพเพื่อพิมพดวยการตั้งคาการพิมพที่ใชบอย ซอฟตแวร
เครื่องพิมพมช
ี ็อตคัตการพิมพที่ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพที่เหมาะ
สมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือ
สรางช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานที่ใชกันทั่วไปก็ได
ใชแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) สําหรับงานพิมพตอไปนี:้
•
•

การพิมพ
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การพิมพ

General Everyday Printing (การพิมพประจําวันทั่วไป): พิมพเอกสาร
อยางเร็ว
Paper-saving Printing (การพิมพแบบประหยัดกระดาษ) : พิมพ
เอกสารสองดานโดยใหมงี านหลายหนาอยูบนกระดาษแผนเดียวเพื่อลด
ปริมาณการใชกระดาษ

•
•
•

Photo Printing-With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมี
ขอบ): พิมพภาพถายแบบมีขอบสีขาวลอมรอบ
Fast/Economical printing (การพิมพแบบเร็ว/ประหยัด): เปนการ
สรางงานพิมพแบบรางที่รวดเร็ว
Presentation printing (การพิมพการนําเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

การสรางช็อตคัตการพิมพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ
พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น
6. แกไขคาการพิมพใหเปนคาที่คุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
7. คลิก Save as (บันทึกเปน) และพิมพชื่อสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม
แลวคลิก Save (บันทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะเพิ่มเขาในรายการ

การพิมพ

การลบช็อตคัตการพิมพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ
พิมพที่คุณตองการลบ
6. คลิก Delete (ลบ)
ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ

สรางช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง
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หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได

การตัง้ คาดีฟอลตการพิมพ
หากมีคาที่ทานใชในการพิมพบอย ทานอาจตองการตั้งคาพิมพนั้นเปนคาดีฟอลต
เพื่อจะใหเปนคาอัตโนมัติเมื่อทานเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน
การเปลีย่ นการตัง้ คาการพิมพคาเริม
่ ตน
1. ในศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) ใหชี้ไปที่
Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer
Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)
2. เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

การพิมพ
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ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

4

คุณสามารถใสกระดาษที่มีขนาดและประเภทตางๆ ลงใน เครื่องพิมพ HP ได
เชน กระดาษ Letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28

กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมีเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ
กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวี างจําหนาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมภ
ิ าค
ของคุณ
HP Advanced Photo Paper
กระดาษภาพถายที่มค
ี วามหนาชนิดนี้มค
ี ุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
โดยไมมีรองรอยทิ้งไว โดยสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได
งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจากราน
โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4 8.5 x 11 นิ้ว 10 x 15 ซม (มีหรือไม
มีแท็บ) 13 x 18 ซม ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันหรือผิวมันเล็ก
นอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษเหลานี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหได
เอกสารที่คงทนนานกวาเดิม
HP Everyday Photo Paper
ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบ
มาสําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มี
คุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมือ
่ คุณใชกระดาษ
นี้กับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มลี ักษณะผิวแบบกึ่งมัน และมีหลาย
ขนาด รวมทั้งขนาด A4 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม (มีหรือไมมแ
ี ถบ)
กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหไดภาพถายที่คงทนนาน
กวาเดิม
HP Brochure Paper หรือ HP Superior Inkjet Paper
กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสําหรับการ
ใชงานสองดาน เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทําสําเนาที่ใกลเคียงกับภาพหรือภาพ
กราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณีย
ภัณฑและปฏิทิน
กระดาษทีแ
่ นะนําสําหรับการพิมพ
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HP Premium Presentation Paper หรือ HP Professional Paper
กระดาษเหลานี้คือกระดาษที่มน
ี ้ําหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะ
สําหรับงานนําเสนอ โครงรางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ํา
หนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ
HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มค
ี วามคมชัดสูง มีความ
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่
ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และใหสีสันสดใส
HP Printing Paper
HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึง่ จะสรางเอกสารที่มีความคมชัด
มากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนาใดๆ
ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขม
มากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อให
ไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม
HP Office Paper
HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสาร
ราง บันทึกชวยจํา และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok
ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้
เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม
HP Iron-On Transfer
HP Iron-on Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธี
การแกปญหาที่เหมาะสําหรับการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล
HP Premium Inkjet Transparency Film
HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมีสีคม
ชัดและนาประทับใจกวาเดิม แผนใสนี้งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยัง
แหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน
HP Photo Value Pack
HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมึกของแทจาก HP และ HP
Advanced Photo Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมือ
อาชีพในราคาที่คุณจายไดดวย เครื่องพิมพ HP ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก
HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวม
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ColorLok
HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวา
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเชื่อถือและคุณภาพงานพิมพ
และจะทําใหไดเอกสารที่มค
ี วามคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดําที่เขมมากขึ้น และแหง
เร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มโี ลโก ColorLok ที่มีทั้ง
ขนาดและน้ําหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมือ
่ เขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น
หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

กระดาษทีแ
่ นะนําสําหรับการพิมพ
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กันเพื่อใหภาพถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่ครั้ง เหมาะ
สําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมาก
เพื่อแจกจาย

บท 4

การวางวัสดุพม
ิ พ
ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

1.

เลือกขนาดของกระดาษเพื่อดําเนินการตอ
การใสกระดาษขนาดเล็ก
a. เตรียมถาด
เลื่อนสลักกําหนดความกวางของกระดาษไปทางซาย
นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ
b. ใสกระดาษ
ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของ
กระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง
เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใส
กระดาษโดยใหแถบนั้นอยูใ กลตัวทาน
เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบ
กระดาษ

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
a. เตรียมถาด
เลื่อนสลักกําหนดความกวางของกระดาษไปทางซาย
นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ
b. ใสกระดาษ
ใสปกกระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขา
ไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง
เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบ
กระดาษ
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2.

ดูภาพเคลือ
่ นไหวของหัวขอนี้

การวางวัสดุพิมพ
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การใสซองจดหมาย
a. เตรียมถาด
เลื่อนสลักกําหนดความกวางของกระดาษไปทางซาย
นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ
b. การใสซองจดหมาย
ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองลงในถาดกระดาษ โดยวางใหชิด
ดานขวาสุด ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น
เลื่อนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด
เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

บท 4
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การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
•
•
•
•
•
•
•

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
การสั่งซือ
้ ผลิตภัณฑหมึกพิมพ
การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
การใชโหมดสํารองหมึก
ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกไดอยางงายๆ เพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับ
หมึกเมือ
่ ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณ
ในตลับหมึก
หมายเหตุ ถาคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมึกพิมพที่เคยใชในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น
หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดยประมาณ
เพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับ
หมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอม เพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวา
คุณภาพงานพิมพจะแยลง
หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซงึ่ มีอยูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมผลิตภัณฑและตลับหมึกสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก
ซึง่ เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึก
ทีเ่ หลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
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บท 5

วิธก
ี ารตรวจสอบระดับหมึกพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวชี้ไปที่
Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)
หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมือเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติ
การพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวคลิกปุม Printer
Services (การบริการเครื่องพิมพ)
2.
การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) ปรากฎขึ้น
คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
ระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะปรากฏขึ้น

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
“การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 32

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ
สําหรับรายการหมายเลขตลับหมึกพิมพ ใหใชซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
เครื่องพิมพ HP เพื่อคนหาหมายเลขการสั่งซือ
้ ใหม
คนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพ
1. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวชี้ไปที่
Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)
หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมือเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติ
การพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบัติ) แลวคลิกปุม Printer
Services (การบริการเครื่องพิมพ)
Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฎขึ้นมา
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Level (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
ระดับหมึกโดยประมาณของตลับหมึกพิมพจะแสดงขึ้นมา ใชเมนูที่ดานลาง
เพื่อเลือก Cartridge details (รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ)
หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ เครื่องพิมพ HP ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมภ
ิ าคของ
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คุณ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

การสัง่ ซือ
้ ตลับบรรจุหมึกจากหนาจอเดสกทอ
็ ปของคุณ
▲ หากตองการทราบวาอุปกรณใชสิ้นเปลืองใดของ HP ที่ทํางานกับ
คอมพิวเตอรของคุณได ใหสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองออนไลน หรือสราง
รายการชอปปงที่พิมพได เปด HP Solution Center (ศูนยบริการ
โซลูชันของ HP) และเลือกคุณสมบัติการชอปปงออนไลน
ขอมูลตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอปปงแบบออนไลนยังจะปรากฏบน
ขอความแจงเตือนหมึกพิมพดวย นอกจากนี้ คุณยังสามารถอานขอมูลตลับ
หมึกพิมพและสั่งซื้อออนไลนไดโดยการไปยัง www.hp.com/buy/
supplies
หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการ
ในทุกประเทศ/ภูมภ
ิ าค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/
ภูมภ
ิ าคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลืองและพิมพรายการ
เพื่อไวอางอิงไดเมือ
่ ซื้อจากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ
หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
“การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง” ในหนา 33

การเลือกตลับหมึกพิมพทถ
ี่ ูกตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพ HP ของ
แทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําให
คุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง
หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
“การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 32

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
ถาหนาที่พิมพออกมามีสีจางหรือมีริ้วหมึก แสดงวาตลับหมึกพิมพอาจมีระดับ
หมึกต่ํา หรืออาจตองทําความสะอาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตรวจ
สอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ” ในหนา 31
การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/ภูมิภาค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมภ
ิ าคของคุณ
คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชสน
ิ้ เปลืองและพิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมือ
่ ซื้อ
จากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

บท 5

ถาระดับหมึกในตลับหมึกพิมพไมไดมรี ะดับต่ํา ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
โดยอัตโนมัติ
ถาเอกสารของคุณยังมีสีจางหลังจากทําความสะอาด ใหทําความสะอาดหนา
สัมผัสตลับหมึกพิมพดวยตนเอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง” ในหนา 34
ขอควรระวัง ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพเฉพาะเมือ
่ จําเปนเทานั้น หากทํา
ความสะอาดโดยไมจําเปน จะทําใหเปลืองหมึกและตลับหมึกพิมพมีอายุการ
ใชงานสั้นลง

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ
1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก
Settings (การตั้งคา) ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ)
ใหคลิก Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)
2. คลิก Clean the Print Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ)
3. คลิก Clean (ทําความสะอาด) และปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําบนหนาจอ

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
คุณควร “การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ” ในหนา 33 กอน
พยายามทําความสะอาดแถบตลับหมึกพิมพบนตลับหมึกพิมพที่มีปญหา
ทานตองมีวัสดุอุปกรณตอไปนี้:
•

ผายางแหง ผานุมที่ไมมีสวนผสมของสําลี หรือวัสดุนุมใดๆ ที่จะไมขาดหรือมี
เสนใยหลุดออกมา
เคล็ดลับ แผนกรองกาแฟไมมเี สนใยและเหมาะสําหรับการทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ

•

น้ํากลั่น น้ํากรอง หรือน้ําดื่ม (น้ําประปาอาจมีสารปนเปอนที่ทําใหตลับหมึก
พิมพเสียหายได)
ขอควรระวัง หามใชน้ํายาทําความสะอาดแทนพิมพหรือแอลกอฮอลทํา
ความสะอาดแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ น้ํายาเหลานั้นอาจทําให
ตลับหมึกพิมพหรือเครื่องเสียหาย
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การทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1. เปดเครื่อง แลวเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
แครตลับหมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง
2. รอจนกระทั่งแครตลับหมึกพิมพไมทํางานและเงียบลง จากนั้นจึงถอดปลั๊กไฟ
ออกจากดานหลังของเครื่อง
3. คอยๆ กดตลับหมึกพิมพลงเพื่อปลดออก แลวจึงดึงตลับหมึกพิมพออกจาก
ชองใสในลักษณะเขาหาตัว
หมายเหตุ หามนําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพรอมกันทั้งสองตลับให
นําตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องเพื่อทําความสะอาดทีละตลับ อยาทิ้งตลับ
หมึกพิมพไวนอกเครื่อง เครื่องพิมพ HP นานเกิน 30 นาที
ตรวจสอบหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพวามีหมึกหรือเศษผงเกาะอยูหรือไม
ชุบผายางแหงหรือผาที่ไมมส
ี วนผสมของสําลีลงในน้ํากลั่น และบีบผาให
เปยกหมาดๆ
6. จับดานขางของตลับหมึกพิมพ
7. ทําความสะอาดเฉพาะหนาสัมผัสสีทองแดง รอประมาณสิบนาทีเพื่อใหตลับ
หมึกพิมพแหง
5.

1 หนาสัมผัสสีทองแดง
2 หัวฉีดหมึก (หามทําความสะอาด)
8.

จับตลับหมึกพิมพโดยหันดานที่มีโลโก HP ขึ้นดานบน และใสตลับหมึกพิมพ
กลับลงไปในชอง ตองแนใจวาคุณดันตลับหมึกพิมพเขาไปจนล็อคเขาที่ดี

การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
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4.

บท 5

ทําเชนเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพอีกตลับหนึ่ง หากจําเปน
10. คอยๆ ปดฝาตลับหมึกพิมพและเสียบปลั๊กไฟเขาไปดานหลังของเครื่อง
9.
การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

การเปลีย่ นตลับหมึกพิมพ
วิธเี ปลีย่ นตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบวาผลิตภัณฑเปดเครื่องอยู
2. ถอดตลับหมึกพิมพ
a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพื่อคลายตลับหมึกพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส
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ใสตลับหมึกพิมพอันใหม
a. นําตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

3.

b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

c. จัดไอคอนที่มีรูปและสีเหมือนกัน แลวจึงใสตลับหมึกพิมพลงในชองใส

จนกระทั่งล็อกเขาที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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บท 5

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

4.

ดูภาพเคลื่อนไหวของหัวขอนี้

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
“การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง” ในหนา 33
•
“การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 32

การใชโหมดสํารองหมึก
ใชโหมดสํารองหมึกเพื่อให เครื่องพิมพ HP ทํางานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหนึ่ง
ตลับเทานั้น โหมดสํารองหมึกจะเริ่มทํางานเมือ
่ มีตลับหมึกพิมพถูกถอดออกจาก
แครตลับหมึกพิมพ ในโหมดสํารองหมึก เครื่องจะสามารถพิมพงานจาก
คอมพิวเตอรเทานั้น
หมายเหตุ เมื่อ เครื่องพิมพ HP ทํางานในโหมดสํารองหมึก จะมีขอความ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอ หากมีขอความปรากฏขึ้น และมีการติดตั้งตลับหมึก
พิมพสองตลับในเครื่อง ใหตรวจสอบวาไดดึงเทปพลาสติกสําหรับปองกันออก
จากตลับหมึกพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมีเทปพลาสติกปดบังแถบหนา
สัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามีการติดตั้ง
ตลับหมึกพิมพแลว

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมื่อตลับบรรจุหมึกถูกใช
กับอุปกรณการพิมพของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุม
ผลิตภัณฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท
หรือทําใหเสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่
หมึก HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันที่สิ้นสุด
การรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบุ
ไว
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การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสาร
ประกอบที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
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การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
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การแกไขปญหา
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•

ฝายสนับสนุนของ HP
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง
การแกไขปญหาเบือ
้ งตนเกี่ยวกับการพิมพ
ขอผิดพลาด

ฝายสนับสนุนของ HP
•
•
•

ขั้นตอนการสนับสนุน
การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

หากทานประสบปญหา ใหทาํ ตามขัน
้ ตอนตอไปนี้
1. อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/
support ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคา
ของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขาถึงไดรวดเร็วที่สุดเมื่อตอง
การทราบขอมูลปจจุบันของผลิตภัณฑและเมือ
่ ตองการความชวยเหลือจากผู
เชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้
•
เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวด
เร็ว
•
โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภัณฑ
•
ผลิตภัณฑที่มีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ
ปญหาทั่วๆไป
•
การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP
พรอมใหบริการเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมใน
การใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภูมภ
ิ าค และภาษา

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา
ฝายสนับสนุนของ HP
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ขัน
้ ตอนการสนับสนุน

บท 6

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
การโทรศัพทติดตอ
หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ
เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก) หากตองการตรวจสอบระยะ
เวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปที่
www.hp.com/support โดยมีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท
การโทรศัพทตด
ิ ตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอไปนี้ไวใหพรอม
•
•
•
•

การแกไขปญหา

ชื่อผลิตภัณฑ (HP Deskjet D1600 series)
หมายเลขผลิตภัณฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
ขอความที่ปรากฏเมือ
่ มีปญหาเกิดขึ้น
ตอบคําถามเหลานี้
◦
เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦
คุณสามารถทําใหเกิดขึ้นไดอีกหรือไม
◦
คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวง
ที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม
◦
มีเหตุการณอื่นเกิดขึ้นกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มีการ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)

หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และ
ขอมูลคาโทรศัพท โปรดดูที่ www.hp.com/support
หลังจากสิน
้ สุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรบ
ั ความชวยเหลือจาก
HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซต
สนับสนุนแบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทน
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จําหนายของ HP หรือติดตอทีห
่ มายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/
พื้นที่ของทานเพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการรับประกันอืน
่ ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ เครื่องพิมพ HP จะตองเสียคาใช
จายเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมภ
ิ าคและภาษา
ของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพื่อดูขอมูลในการให
บริการเพิ่มเติม

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตัง้
สวนนี้ประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบือ
้ งตนเกีย่ วกับการติดตั้งผลิตภัณฑ
มีปญหาหลายอยางเกิดขึ้นเมือ
่ ตอผลิตภัณฑเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย
USB กอนติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart ลงในเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณ
เชื่อมตอผลิตภัณฑเขากับเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดตั้งซอฟตแวร
จะปรากฏขอความแจงเตือน คุณตองปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

ขอควรระวัง อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดตั้งซอฟตแวรจะแจงเตือน
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•

เปดเครื่องไมติด
หลังจากติดตั้งเสร็จแลว เครื่องไมพิมพงาน
หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น
ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

เปดเครือ
่ งไมตด
ิ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพื่อแกไขกรณีที่เกิดขึ้น วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
การแกไขปญหาเกีย่ วกับการติดตั้ง
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การแกปญหาเบือ
้ งตนสําหรับปญหาทัว่ ไปเรือ
่ งการติดตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดตั้งซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดตั้งไว)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง” ในหนา 47
3. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
4. ปดเครื่อง รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเครื่อง
5. ติดตั้งซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

บท 6

ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
•
•

การแกไข 1: ตรวจสอบวาไดตอสายไฟแลว
การแกไข 2: กดปุม เปด ชาลง

การแกไข 1: ตรวจสอบวาไดตอสายไฟแลว
วิธแ
ี กไข:
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครื่องและอะแดปเตอรอยาง
แนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับ ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊ก
พวง

1 การเชื่อมตอสายไฟ
2 สายไฟและอะแดปเตอร
•
การแกไขปญหา

•

•

ถาคุณใชปลั๊กพวง ใหตรวจดูวาเปดสวิตชอยู หรือลองเสียบปลั๊กเครื่อง
เขากับเตารับโดยตรง
ตรวจสอบเตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมีปญหาเกิดขึ้นกับเตารับ
หากเสียบเครื่องเขากับเตารับที่มีสวิตชเปด/ปด โปรดตรวจสอบใหแนใจ
วาไดเปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมี
ปญหา

สาเหตุ: เครื่องเชื่อมตอเขากับสายไฟไมถูกตอง
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: กดปุม เปด ชาลง
วิธแ
ี กไข: เครื่องอาจไมตอบสนองหากคุณกดปุม เปด เร็วเกินไป กดปุม
เปด หนึ่งครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพื่อใหเครื่องเปด หากคุณกดปุม เปด อีก
ครั้งในชวงเวลานี้ คุณอาจปดเครื่องไป
ขอควรระวัง ถาเครื่องยังคงไมทํางาน อาจเปนไปไดวามีความผิดปกติ
เกี่ยวกับกลไก ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเตารับ
ติดตอศูนยบริการของ HP เพื่อขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support เมือ
่ เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/
ภูมภ
ิ าคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อขอทราบขอมูล
ในการโทรติดตอศูนยบริการดานเทคนิค
สาเหตุ:

คุณกดปุม เปด เร็วเกินไป

หลังจากติดตัง้ เสร็จแลว เครือ
่ งไมพม
ิ พงาน
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพื่อแกไขกรณีที่เกิดขึ้น วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
•
•

ขั้นตอนที่ 1: กดปุม เปด เพื่อเปดผลิตภัณฑ
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งผลิตภัณฑของคุณเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอร

ขัน
้ ตอนที่ 1: กดปุม เปด เพื่อเปดผลิตภัณฑ
วิธแ
ี กไข: ดูปม
ุ เปด ที่อยูบนเครื่อง ถาไฟไมติดสวาง แสดงวาเครื่องปดอยู
ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครือ
่ งและเสียบเขากับปลั๊กไฟ
แนนดีแลว กดปุม เปด เพื่อเปดเครื่อง
สาเหตุ:

อาจยังไมไดเปดผลิตภัณฑ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไขปญหาเกีย่ วกับการติดตั้ง
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•

บท 6

ขัน
้ ตอนที่ 2: ตั้งผลิตภัณฑของคุณเปนเครือ
่ งพิมพคาเริม
่ ตน
วิธแ
ี กไข: ใชเครื่องมือระบบบนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อเปลี่ยนใหเครื่อง
เปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน
ผูใช Windows Vista
ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิกที่ Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก
Control Panel (แผงควบคุม)
2. คลิก Printers (เครื่องพิมพ)
3. คลิกขวาที่ไอคอน เครื่องพิมพ HP แลวคลิก Set as default
printer (ตั้งเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน)
1.

ผูใช Windows XP
1. ที่ทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) แลวคลิก Printers
and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
2. คลิกขวาที่ไอคอน เครื่องพิมพ HP แลวคลิก Set as Default
Printer (ตั้งเปนเครื่องพิมพดีฟอลต)
ผูใช Windows 2000
1. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่มตน) แลวเลือก
Settings (การตั้งคา) จากนันใหคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
2. คลิกขวาที่ไอคอน เครื่องพิมพ HP แลวคลิก Set as Default
Printer (ตั้งเปนเครื่องพิมพดีฟอลต)
สาเหตุ: คุณสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพคาเริ่มตน แตเครื่องนี้ไมใช
เครื่องพิมพคาเริ่มตน
การแกไขปญหา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

ขัน
้ ตอนที่ 3: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภัณฑกบ
ั คอมพิวเตอร
วิธแ
ี กไข:

ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอร

สาเหตุ: ผลิตภัณฑและคอมพิวเตอรไมไดมีการสื่อสารถึงกัน
หนาจอลงทะเบียนไมปรากฏขึ้น
วิธแ
ี กไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบียน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Deskjet
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D1600 series แลัวคลิก Product Registration (การลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ)
สาเหตุ:

หนาจอลงทะเบียนไมเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ

ถอนการติดตัง้ และติดตัง้ ซอฟตแวรใหมอก
ี ครัง้

การถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหม
1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม), Settings (การตั้ง
คา), Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค Control Panel (แผงควบ
คุม))
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก
Uninstall a program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม))
3. เลือก HP Photosmart All-in-One Driver Software (ซอฟตแวร
ไดรเวอร HP Photosmart All-in-One) แลวคลิก Change/Remove
(เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
ปฏิบต
ั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. ปลดการเชื่อมตอเครื่องออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตอเครื่องกอนที่จะรีสตารท
คอมพิวเตอร อยาเชื่อมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดตั้ง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบูรณ

การแกไขปญหาเกีย่ วกับการติดตั้ง
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หากการติดตั้งของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดตั้งซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจจําเปนตอง
ถอนการติดตั้งแลวติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแคลบไฟลแอ็พพลิเคชัน
เครื่องพิมพ HP ออกจากคอมพิวเตอรของคุณเทานั้น โปรดตรวจสอบวาลบไฟล
ตางๆ อยางถูกตองโดยใชยูทิลิตี้ถอนการติดตั้งที่มีใหเมื่อติดตั้งซอฟตแวรที่มา
พรอมกับ เครื่องพิมพ HP

บท 6

6.

ใสแผนซีดีรอมลงในไดรฟซด
ี ีรอมของคอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงาน
โปรแกรมการติดตั้ง
หมายเหตุ หากโปรแกรมติดตั้งไมปรากฏ ใหหาไฟล setup.exe จาก
ไดรฟซด
ี ีรอม แลวดับเบิลคลิก
หมายเหตุ หากคุณไมมีซีดีการติดตั้งแลว คุณสามารถดาวนโหลด
ซอฟตแวรไดจาก www.hp.com/support

7.

ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําบนหนาจอ รวมถึงคําแนะนําที่มีใหในเอกสารประกอบ
ที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ

เมื่อการติดตั้งซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
การแกไขปญหา

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพื่อแกไขกรณีที่เกิดขึ้น วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
•
•
•
•
•
•

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจสอบกระดาษ
การตรวจสอบผลิตภัณฑ
การตรวจสอบการตั้งคาเครื่องพิมพ
รีเซ็ตเครื่อง
ติดตอศูนยบริการของ HP

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ลองแกไขดังนี้
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•
•

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบระดับหมึก

ขัน
้ ตอนที่ 1: ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบวาตลับบรรจุหมึกของคุณเปนตลับบรรจุหมึก HP ของ
แทหรือไม
HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง
หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน
หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:
www.hp.com/go/anticounterfeit
สาเหตุ:

มีการใชตลับบรรจุหมึกที่ไมใชของ HP

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

ขัน
้ ตอนที่ 2: ตรวจสอบระดับหมึก
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึก

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมึก
สํารองใหพรอม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ” ในหนา 31
สาเหตุ:

ตลับบรรจุหมึกอาจมีหมึกไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่ วกับการพิมพ
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วิธแ
ี กไข:

บท 6

ตรวจสอบกระดาษ
ลองแกไขดังนี้
•
•

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษประเภทเดียวกันเทานั้น
ขั้นตอนที่ 2: ใสปกกระดาษใหถูกตอง

ขัน
้ ตอนที่ 1: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษประเภทเดียวกันเทานัน
้
วิธแ
ี กไข:

ปอนกระดาษเพียงครั้งละประเภทเทานั้น

สาเหตุ: มีกระดาษมากกวาหนึ่งประเภทในถาดกระดาษ
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

ขัน
้ ตอนที่ 2: ใสปกกระดาษใหถก
ู ตอง
วิธแ
ี กไข: นําปกกระดาษออกจากถาดกระดาษ แลวใสกระดาษเขาไปใหม
จากนั้นเลือ
่ นตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดขอบกระดาษ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 28
สาเหตุ: ตัวปรับความกวางกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

การตรวจสอบผลิตภัณฑ
ลองแกไขดังนี้
•
การแกไขปญหา

•

การแกไข 1: การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
การแกไข 2: การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ

การแกไข 1: การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
วิธแ
ี กไข: การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มี
คุณภาพสูง
การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยใชซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน
กระดาษ
2. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP หคลิก Settings (การตั้งคา)
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3.

ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ใหคลิก Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)
หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมือเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties
(คุณสมบัติการพิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบัติ)
แลวคลิก Printer Services (การบริการเครื่องพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฏขึ้น
4. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
5. คลิก Align the Print Cartridges (การปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ)
6. คลิก Align (ปรับตําแหนง) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
เครื่องพิมพ HP จะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ และ
ปรับตั้งเครื่องพิมพ นําหนาทดสอบนั้นมาเวียนใชใหม หรือทิ้งไป
สาเหตุ:

ตองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
วิธแ
ี กไข:

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดย
อัตโนมัติ” ในหนา 33
จําเปนตองทําความสะอาดหัวพนหมึก

การแกไขปญหา

สาเหตุ:

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การตรวจสอบการตัง้ คาเครือ
่ งพิมพ
ลองแกไขดังนี้
•
•
•

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบระยะขอบเครื่องพิมพ

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่ วกับการพิมพ
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บท 6

ขัน
้ ตอนที่ 1: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
•
ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพวามีการตั้งคาสีถูกตองหรือไม
ตัวอยางเชน ตรวจสอบวามีการตั้งคาเอกสารใหพิมพเปนโทนสีเทาหรือ
ไม หรือ ตรวจสอบเพื่อดูวาถามีการตั้งคาสีขั้นสูง เชน ความอิ่มตัวของสี
ความสวาง หรือโทนสี มีการตั้งคาใหปรับการแสดงผลของสี
•
ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาตั้งคาตรงกับ
ประเภทของกระดาษที่ใสในผลิตภัณฑ
คุณอาจจําเปนตองเลือกการตั้งคาคุณภาพงานพิมพใหต่ําลง หากมีสีซม
ึ
เขาหากัน หรือมิฉะนั้น ใหเลือกการตั้งคาใหสูงขึ้นหากคุณกําลังพิมพ
ภาพถายคุณภาพสูง จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษภาพถาย
เชน HP Advanced Photo Paper ลงในถาดกระดาษ
หมายเหตุ สีบนหนาจอคอมพิวเตอรบางเครื่องอาจแตกตางจากสีบน
หนากระดาษที่พิมพออกมา ในกรณีนี้ ไมใชความผิดปกติของผลิตภัณฑ
การตั้งคาการพิมพ หรือตลับบรรจุหมึก ไมจําเปนตองทําการแกไขปญหา
ใดๆ
สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพถูกตั้งไวไมถูกตอง
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

ขัน
้ ตอนที่ 2: ตรวจสอบการตัง้ คาขนาดกระดาษ

การแกไขปญหา

วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบวาคุณไดเลือกการตั้งคาขนาดกระดาษที่ถูกตอง
สําหรับงานของคุณแลว ตรวจสอบวาคุณไดใสกระดาษขนาดที่ถูกตองใน
ถาดกระดาษแลว
สาเหตุ: การตั้งคาขนาดกระดาษอาจไมถูกตองสําหรับโปรเจ็กตที่กําลัง
พิมพ
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

ขัน
้ ตอนที่ 3: ตรวจสอบระยะขอบเครือ
่ งพิมพ
วิธแ
ี กไข:
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ตรวจสอบระยะขอบของเครื่องพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การ
พิมพของเครื่อง
การตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ดูภาพตัวอยางงานพิมพกอนที่จะสงไปยังเครื่อง
ในแอพพลิเคชันซอฟตแวรสวนใหญ ใหคลิกเมนู File (แฟม) แลวคลิก
Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)
2. ตรวจสอบระยะขอบ
เครื่องจะใชระยะขอบทีค
่ ุณกําหนดไวในแอพพลิเคชันซอฟตแวร จน
กวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นต่ําที่เครื่องรองรับได สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาระยะขอบใน
แอพพลิคเคชันซอฟตแวรของคุณ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอม
กับซอฟตแวร
3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของคุณ
สาเหตุ:

ระยะขอบที่กําหนดไวในแอพพลิเคชันซอฟตแวรไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

รีเซ็ตเครือ
่ ง
วิธแ
ี กไข: ปดเครื่อง แลวถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขาที่ แลวจึงกด
ปุม เปด เพื่อเปดเครื่อง
สาเหตุ:

เครื่องมีขอผิดพลาด
การแกไขปญหา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

ติดตอศูนยบริการของ HP
วิธแ
ี กไข:

ติดตอศูนยบริการของ HP เพื่อขอรับบริการ

ไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ:

ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับผลิตภัณฑนี้

การแกไขปญหาเบื้องตนเกีย่ วกับการพิมพ
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บท 6

ขอผิดพลาด
สวนนี้ประกอบดวยขอความเกี่ยวกับผลิตภัณฑของคุณโดยแยกเปนหมวดหมูดัง
นี้
ไฟกะพริบ

•

ไฟกะพริบ
ไฟแสดงสถานะบนเครื่องจะกะพริบเปนจังหวะตางๆ ที่แปลกไปเพื่อแจงใหทราบ
ถึงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น โปรดอานตารางตอไปนี้เพื่อแกไขปญหาขอผิดพลาด
โดยดูจากไฟดวงที่กะพริบและจังหวะการกะพริบของไฟนั้นบนเครื่อง
ไฟ เปด

ขอความทีแ
่ สดงบนหนาจอ

การแกปญหา

ปด

Product Disconnected! (ผลิตภัณฑ
ขาดการเชื่อมตอ)

กดปุม เปด เพื่อเปดเครื่อง

กะพริบปกติ

Your product is ready. (เครื่อง
พรอมใชงาน)

ผลิตภัณฑกําลังประมวลผลงานอยู รอจน
เครื่องทํางานเสร็จ

กะพริบเร็ว

The printer is out of paper.
(เครื่องพิมพไมมีกระดาษ)

เครื่องไมมีกระดาษ

Paper jam (กระดาษติด)

เครื่องมีกระดาษติดอยู

There is a paper jam (or
misfeed). (มีกระดาษติดอยู (หรือปอน
กระดาษผิด))Clear the jam and
press the On button on the
printer. (ใหนํากระดาษทีต
่ ิดออกและกด
ปุม เปด บนเครื่องพิมพ)

นํากระดาษติดอยูออก แลวกดปุม เปด

Cover open (ฝาครอบเปดอยู)

ฝาปดดานหนาเปดอยู

The cover is open. (ฝาครอบเปด
อยู)

ปดฝาปดดานหนา

Cartridge(s) Missing (ตลับหมึก
พิมพขาดหายไป)

ไมพบตลับหมึกพิมพหรือใสตลับหมึกพิมพ
ไมเขาที่

The following cartridge appears
to be missing, not detected, or
incorrectly installed: Tricolor
(ตลับหมึกพิมพตอ
 ไปนี้ขาดหายไป ตรวจ
ไมพบ หรือไดรับการติดตั้งไมถก
ู ตอง:
สามสี)

ติดตัง้ หรือนําออก และใสตลับหมึกพิมพอีก
ครั้ง

กะพริบเร็ว

การแกไขปญหา

กะพริบเร็ว

หรือ
The following cartridge appears
to be missing, not detected, or
incorrectly installed: Black (ตลับ
หมึกพิมพตอไปนี้ขาดหายไป ตรวจไม
พบ หรือไดรับการติดตั้งไมถก
ู ตอง: สีดํา)
หรือ
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ใสกระดาษแลวกด เปด

ตลับหมึกพิมพสามสีหรือสีดําอาจติดตั้งผิด
ชอง
ถอดตลับหมึกพิมพสามสีหรือสีดําและใส
่ ูกตอง
กลับเขาไปใหมในชองทีถ
ไมไดนําเทปออกจากตลับหมึกพิมพหนึ่ง
หรือสองตลับ
นําตลับหมึกพิมพออก ดึงเทปออก และใส
ตลับหมึกพิมพอีกครั้ง

(ทําตอ)
ขอความทีแ
่ สดงบนหนาจอ

การแกปญหา

The following cartridge appears
to be missing, not detected, or
incorrectly installed:
Tricolor (ตลับหมึกพิมพตอไปนี้ขาด
หายไป ตรวจไมพบ หรือไดรับการติดตั้ง
ไมถูกตอง: สามสี)
สีดาํ
Low on Ink (หมึกพิมพเหลือนอย)

ตลับหมึกพิมพมีปริมาณหมึกนอย

Tricolor (สามสี)
HP recommends you have a
replacement available to install
when print quality is no longer
acceptable. (HP แนะนําวาคุณได
เตรียมตลับหมึกพิมพสํารองไวใหพรอม
สําหรับการติดตัง้ เมื่อไมสามารถยอมรับ
คุณภาพการพิมพไดอีก)
Click "Help" for more
information. (คลิก "วิธีใช" สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม)
หรือ
The following cartridge is low on
ink: (ตลับหมึกพิมพตอไปนี้มีหมึกเหลือ
นอย:)
ขาวดํา
HP recommends you have a
replacement available to install
when print quality is no longer
acceptable. (HP แนะนําวาคุณได
เตรียมตลับหมึกพิมพสํารองไวใหพรอม
สําหรับการติดตัง้ เมื่อไมสามารถยอมรับ
คุณภาพการพิมพไดอีก)
Click "Help" for more
information. (คลิก "วิธีใช" สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม)
Ink Alert (การเตือนหมึก)
The following cartridge has
been sufficiently depleted to
cause poor print quality: (ตลับ
หมึกพิมพตอไปนี้เหลือหมึกไมเพียงพอ
อาจทําใหคุณภาพการพิมพไมสมบูรณ:)

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหนึ่งหรือสองตลับเมื่อ
คุณภาพการพิมพแย

Tricolor (สามสี)
HP recommends you have a
replacement available to install
when print quality is no longer
acceptable. (HP แนะนําวาคุณได
เตรียมตลับหมึกพิมพสํารองไวใหพรอม
สําหรับการติดตัง้ เมื่อไมสามารถยอมรับ
คุณภาพการพิมพไดอีก)
หรือ

ขอผิดพลาด
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ไฟ เปด

บท 6
(ทําตอ)
ไฟ เปด

ขอความทีแ
่ สดงบนหนาจอ

การแกปญหา

The following cartridge has
been sufficiently depleted to
cause poor print quality: (ตลับ
หมึกพิมพตอไปนี้เหลือหมึกไมเพียงพอ
อาจทําใหคุณภาพการพิมพไมสมบูรณ:)
Black (สีดํา)
HP recommends you have a
replacement available to install
when print quality is no longer
acceptable. (HP แนะนําวาคุณได
เตรียมตลับหมึกพิมพสํารองไวใหพรอม
สําหรับการติดตั้ง เมื่อไมสามารถยอมรับ
คุณภาพการพิมพไดอีก)
กะพริบเร็ว

Single Ink Cartridge Mode (โหมด
ตลับหมึกพิมพเดียว)
Note: Your printer may come
with one ink cartridge. (หมายเหตุ:
เครื่องพิมพของคุณอาจมีหมึกพิมพตลับ
เดียว)
In this single cartridge mode,
the printer may print more
slowly, and printed colors may
differ from those you would see
with all of the cartridges. (ใน
โหมดหมึกพิมพตลับเดียวนี้ เครื่องพิมพ
อาจพิมพชาลง และสีทพ
ี่ ิมพอาจตางไป
จากสีทค
ี่ ุณจะเห็นในตลับหมึกทั้งหมด)

กะพริบเร็ว

Cartridge(s) Problem (ปญหาของ
ตลับหมึกพิมพ)
At least one of the cartridges
has a problem. Click “Help” for
more information. (ตลับหมึกพิมพมี
ปญหาอยางนอยหนึ่งตลับ คลิก "วิธีใช"
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

การแกไขปญหา
กะพริบเร็ว

ใสตลับหมึกพิมพสามสีเขาไปใหม หรือพิมพ
ในโหมดสํารองหมึกพิมพดวยหมึกพิมพสีดํา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การใช
โหมดสํารองหมึก” ในหนา 38
ใสตลับหมึกพิมพสีดําเขาไปใหม หรือพิมพ
ในโหมดสํารองหมึกพิมพดวยหมึกพิมพสาม
สี สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การใช
โหมดสํารองหมึก” ในหนา 38

ตลับหมึกพิมพอาจเสีย
1.
2.
3.

นําตลับหมึกพิมพสีดําออก
ปดฝาครอบ
หากไฟ เปด ยังกะพริบอยู ใหเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพสามสี หากไฟ เปด ไม
กะพริบ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา

The cartridge cradle cannot
move. Please turn device power
off. Check device for a paper jam
or other obstruction. (ไมสามารถ
เลื่อนชองใสตลับหมึกโปรดปดการทํางาน
ของอุปกรณ ตรวจสอบอุปกรณวามี
กระดาษติดหรือมีสงิ่ กีดขวางอื่นๆ หรือ
ไม)

แครตลับหมึกพิมพติดขัด

ไมระบุ

เครื่องเกิดขอผิดพลาดรายแรง

เปดฝาปดดานหนา และดูวามีสงิ่ ใดติดอยู
หรือไม

1.
2.
3.
4.

ปดเครื่องพิมพ
ดึงสายไฟออก
รอสักครู จากนั้นเสียบสายไฟกลับเขา
ที่
เปดเครื่อง

หากยังมีปญหาอยู โปรดติดตอฝายสนับสนุน
HP
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การหยุดงานปจจุบน
ั
หากตองการหยุดงานพิมพจาก เครือ
่ งพิมพ HP
▲ กดปุม On (เปด) บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไมหยุดพิมพงาน ใหกดปุม
เปด อีกครั้ง
ซึง่ อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกการพิมพ

ั
การหยุดงานปจจุบน

7

การหยุดงานปจจุบน
ั
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การหยุดงานปจจุบน
ั
58

การหยุดงานปจจุบน
ั

ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ เครื่องพิมพ HP มีอยูใน สวน
นี้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ เครื่องพิมพ HP
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
หมายเหตุ
•
ลักษณะเฉพาะ
•
โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
•
ประกาศขอบังคับ

หมายเหตุ
การแจ้งเตือนโดยบริษัท Hewlett-Packard
ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
สงวนสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามทำซ้ำ, แก้ไขปรับปรุง หรือแปลวัสดุเหล่านี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Hewlett-Packard
ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เฉพาะการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP
ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น หากไม่มีการระบุไว้ในที่นี้
ให้ถือว่าจะต้องดำเนินการขอรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือบทความ หรือการตกหล่นที่มีอยู่ในที่นี้
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Windows, Windows 2000, และ Windows XP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation
Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
Intel และ Pentium เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ เครื่องพิมพ HP มีอยูในหัวขอนี้ สําหรับขอกําหนด
เฉพาะที่สมบูรณของผลิตภัณฑ โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภัณฑที่ www.hp.com/
support.
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกําหนดเกีย่ วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัตก
ิ ารในอนาคต โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support
ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
•
ชวงอุณหภูมิขณะทํางานที่แนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
•
ระดับอุณหภูมิขณะทํางานที่สามารถใชได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
•
ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน 28 ºC จุดน้ําคางสูงสุด
•
ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –40 ºC ถึง 60 ºC (–
40 ºF ถึง 140 ºF)

ลักษณะเฉพาะ
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บท 8

•
•

ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง เครื่องพิมพ
HP อาจมีขอผิดพลาดบาง
HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตรเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึน
้ จากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ขอมูลทางเทคนิค

ความจุของถาดกระดาษ
กระดาษธรรมดา สูงสุด 80 แผน
ขนาดกระดาษ
หากตองการทราบรายการขนาดสื่อที่รองรับทั้งหมด โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
น้าํ หนักกระดาษ
กระดาษ Letter: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)
กระดาษ Legal: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)
ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)
บัตร: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดสําหรับบัตรดัชนี)
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 75 ปอนดสําหรับบัตรดัชนี)
ความละเอียดในการพิมพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูที่ซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ”
ในหนา 22
จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ
โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ
ขอมูลเกีย่ วกับเสียง
ในกรณีที่คุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปที่ www.hp.com/support

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพือ
่ อนุรก
ั ษสงิ่ แวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอย
ที่สุดในขณะที่ยงั รักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่องมือพื้นฐาน ชิ้น
สวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยีย่ มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดที่
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
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เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
การใชกระดาษ
พลาสติก
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
โครงการรีไซเคิล
โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
การใชไฟฟา
Disposal of waste equipment by users in private households in the
European Union
สารเคมี

เคล็ดลับในการรักษาสิง่ แวดลอม
HP มุงมั่นชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวย
การจัดทําเคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางนี้เพื่อชวยใหคุณใสใจในวิธีการ
ประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิดจากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะในผลิตภัณฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต HP Eco Solutions สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
คุณสมบัตก
ิ ารรักษาสิ่งแวดลอมในผลิตภัณฑของคุณ
•
การพิมพเว็บอัจฉริยะ: อินเทอรเฟส HP Smart Web Printing ประกอบดวยหนา
ตาง Clip Book (คลิปบุค) และ Edit Clips (แกไขคลิป) ที่ซึ่งคุณสามารถจัด
เก็บ จัดระเบียบ หรือพิมพคลิปที่คุณหามาไดจากเว็บ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“พิมพหนาเว็บ” ในหนา 19
•
ขอมูลดานการประหยัดพลังงาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ
ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑนี้ โปรดดู “การใชไฟฟา” ในหนา 62
•
วัสดุรไี ซเคิล: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยีย่ มชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ชิ้นสวนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพื่อใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยในการใชวส
ั ดุ
คุณสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ที่
โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

61

ขอมูลทางเทคนิค

•

บท 8

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิล
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HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถึงพันธมิตรที่มีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรีไซเคิลวัสดุสาํ หรับ HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชไฟฟา
จะสามารถประหยัดการใชพลังงานไดมากเมื่อเลือกโหมดสลีป ซึ่งเปนการชวยสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงิ?โดยไมทําใหประสิทธิภาพการทํางานของ
ผลิตภัณฑลดลงแตอยางใด หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY
STAR® สําหรับผลิตภัณฑนี้ โปรดดูที่แผนขอมูลผลิตภัณฑหรือแผนขอกําหนดเฉพาะ
ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติครบถวนยังปรากฏรายชื่ออยูที่ www.hp.com/go/
energystar
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Dansk

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Nederlands

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product
hebt aangeschaft.

Eesti

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult.
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme
ostsite.

Suomi

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös,
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen
jälleenmyyjältä.

Ελληνικά

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Magyar

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata,
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik.
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Latviski

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces,
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Lietuviškai

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade,
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili,
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini,
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar
kasserade produkter för återvinning.
Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, чепродуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите
оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране
на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, чеда не застрашава човешкото
здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за
събиране на отпадъци или смагазина, от който сте закупили продукта

Română

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que
adquiriu o produto.
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English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Česky

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt
zakoupili.

Português

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la
tienda donde adquirió el producto.

Slovenčina

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza,
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Slovenščina

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Svenska

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Български

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Polski

Disposal of waste equipment by users in private households in
the European Union

Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi
responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi aechipamentelor electronice.
Colectarea şi reciclarea separată aechipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care
protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu
serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
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HP ยึดมั่นในการใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพื่อ
ใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบียบของสภาและคณะมนตรียโุ รปหมาย
เลข 1907/2006 (REACH - Regulation EC No 1907/2006 of the European
Parliament and the Council) สามารถอานรายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑ
นี้ไดที่: www.hp.com/go/reach

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง เครื่องพิมพ HP มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
•
FCC statement
•
Notice to users in Korea
•
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
•
Notice to users in Japan about the power cord
•
HP Deskjet D1600 series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SNPRB-0921-03 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุน
ตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet D1600 series อื่นๆ) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (CH358 และอื่นๆ)
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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.

•
•
•
•

ขอมูลทางเทคนิค

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 reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:
Reorient the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:
Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501
Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

ประกาศขอบังคับ
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Notice to users in Japan about the power cord
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HP Deskjet D1600 series declaration of conformity
DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1
Supplier’s Name:

Hewlett-Packard Company

Supplier’s Address:

60, Alexandra Terrace, # 07-01 The Comtech, Singapore 118502

ขอมูลทางเทคนิค

DoC#: SNPRB-0921-03-A

declares, that the product
Product Name:

HP Deskjet D1600 Series

Regulatory Model Number:1)

SNPRB-0921-03

Product Options:

All

conforms to the following Product Specifications and Regulations:
SAFETY:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001 +A11:2004
EN 60825-1 1994+A1:2002+A2: 2001

EMC:

CISPR 22:2005 / EN55022:2006 Class B
CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 + A2:2003 Class B
IEC 61000-3-2: 2000 +A1:2001 +A2:2004 / EN 61000-3-2: 2000 +A2:2005
IEC 61000-3-3:1994 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1: 2001
FCC CFR 47, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B

Supplementary Information:
1. For regulatory purposes, these products are assigned a Regulatory model number. This number should
not be confused with the product name or the product number(s).
2. The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the
EMC Directive 2004/108/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 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.
4. The product was tested in a typical configuration.

Singapore
22 September 2008
Local contact for regulatory topics only:
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany www.hp.com/go/certification
USA :

Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

ประกาศขอบังคับ
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