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ขอมูลเบือ
้ งตนของผลิตภัณฑ

●

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

●

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

●

คุณสมบัติการเขาใชงาน

●

มุมมองผลิตภัณฑ

1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑที่ใหบริการมีคณ
ุ สมบัติดังนี้

2

HP LaserJet CM1415fn MFP

HP LaserJet CM1415fnw MFP

CE861A

CE862A

●

ี่ วามเร็วสูงสุด 12 หนาตอนาที (ppm) สําหรับขาวดํา และ
พิมพทค
8 ppm สําหรับสี

HP LaserJet CM1415fn MFP และ:

●

รองรับไดรเวอรเครื่องพิมพ PCL 5 และ PCL 6 และ
HP Postscript Level 3 Emulation

●

ถาด 1 บรรจุกระดาษไดสูงสุด 150 แผนหรือซองจดหมาย 10 ซอง

●

ถาดกระดาษออกบรรจุกระดาษไดถงึ 125 แผน

●

หนาจอสัมผัสสี

●

การพิมพสองดานดวยตนเอง

●

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

●

พอรตเครือขาย 10/100 Base-T

●

พอรต USB สําหรับพิมพเอกสารที่เครื่อง ดูและพิมพภาพถาย รวม
ถึงสแกนไปยังแฟลชไดรฟ USB

●

แฟกซ V.34

●

พอรตสายโทรศัพทและแฟกซแบบ RJ-11 สองพอรต

●

หนวยความจํา Random access memory (RAM) 128 MB

●

อุปกรณปอนกระดาษ 35 แผนรองรับกระดาษความยาว 356 มม.
และกวางตั้งแต 102 ถึง 215 มม.

●

เครื่องสแกนแบบแทนรองรับกระดาษขนาดยาวสุด 297 มม. และ
กวางสุด 215 มม.

●

ทําสําเนาสีดําไดถึง 12 หนาตอนาที และทําสําเนาสีได 8 หนาตอนาที

●

ความละเอียดสําเนา 300 จุดตอนิ้ว (dpi)

●

สแกนสีหรือขาวดําดวยความละเอียดมากถึง 1200 dpi

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ

●

เครือขายไรสายในตัว 802.11b/g/n

THWW

คุณลักษณะทางสิง่ แวดลอม
การพิมพสองดานดวยตนเอง

ประหยัดกระดาษดวยตัวเลือกการพิมพสองดานดวยตนเอง

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

ประหยัดกระดาษโดยการพิมพเอกสารสองหนาขึน
้ ไปแบบติดกันบนกระดาษแผนเดียว เขาถึงคุณสมบัตินผ
ี้ าน
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ทําสําเนาหลายหนาในหนึง่ แผน

ประหยัดกระดาษโดยทําสําเนาเอกสารสองหรือสี่หนาแบบติดกันบนกระดาษแผนเดียว

การรีไซเคิล

ลดปริมาณขยะโดยใชกระดาษรีไซเคิล
นําตลับหมึกพิมพกลับมาใชใหมโดยใชกระบวนการสงคืน HP

การประหยัดพลังงาน

THWW

ประหยัดพลังงานโดยเริ่มใชโหมดประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องพิมพ

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

3

คุณสมบัตก
ิ ารเขาใชงาน
เครื่องพิมพมีคณ
ุ สมบัติมากมายที่จะชวยเหลือผูใชที่มีปญหาการเขาใชงาน

4

●

คูมือผูใชแบบออนไลนที่ใชไดกับผูอานคูมือโดยใชโหมดขอความตัวอักษร

●

ติดตั้งและใสตลับหมึกพิมพไดดวยมือขางเดียว

●

เปดชองเปดและฝาทั้งหมดไดดวยมือเดียว

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ

THWW

มุมมองผลิตภัณฑ
ภาพดานหนา
1
2

3

9

4

5
8
7

THWW

6

1

ถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

2

ถาดกระดาษออกอุปกรณปอนกระดาษ

3

ฝาปดสแกนเนอร

4

แผงควบคุมหนาจอสัมผัสสี

5

ฝาดานหนา (สามารถเขาถึงตลับหมึกพิมพได)

6

พอรตแฟลชไดรฟ USB

7

่ ิดออก
ฝาปดดานหนาสําหรับนํากระดาษทีต

8

ถาดปอนกระดาษ (ถาด 1)

9

ถาดกระดาษออก

มุมมองผลิตภัณฑ

5

ภาพดานหลัง

1

2

4
3
1

พอรตอินเตอรเฟซ

2

สวิตชเปด/ปด

3

จุดเชื่อมตอสายไฟ

4

่ ด
ิ ออก
ฝาปดดานหลังสําหรับนํากระดาษทีต

พอรตอินเตอรเฟซ

1

2
3

1

6

พอรตแฟกซ

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ

THWW

2

พอรตเครือขาย

3

พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

ทีต
่ งั้ ของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน
ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูที่ดานหลังของเครื่อง

ลักษณะแผงควบคุม
1

1

THWW

2

3

4

10

5

9

6

8

7

หนาจอแบบสัมผัส

มุมมองผลิตภัณฑ

7

่ มตอกับเครือขายไรสาย เมื่อเชื่อม
ไฟสัญญาณไรสาย: แสดงการเปดใชงานเครือขายไรสาย ไฟสัญญาณกะพริบขณะเครื่องพิมพทําการเชือ
ตอแลว ไฟสัญญาณจะหยุดกะพริบและติดสวาง

2

้
หมายเหตุ: เฉพาะรุนไรสายเทานัน
3

ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาเครื่องพิมพพรอม

4

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงวาเครื่องพิมพเกิดปญหา

5

ปุมและไฟสัญญาณวิธีใช: เขาสูระบบวิธีใชทแ
ี่ ผงควบคุม

6

ปุมลูกศรขวาและไฟสัญญาณ: เลื่อนเคอเซอรไปดานขวา หรือยายภาพทีแ
่ สดงไปยังหนาจอถัดไป
หมายเหตุ: ปุมนีจ้ ะสวางขึน
้ เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณ
ุ สมบัตน
ิ ี้ไดเทานัน
้
ปุมและไฟสัญญาณยกเลิก: ลบการตั้งคา ยกเลิกงานปจจุบัน หรือออกจากหนาจอปจจุบัน

7

หมายเหตุ: ปุมนีจ้ ะสวางขึน
้ เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณ
ุ สมบัตน
ิ ี้ไดเทานัน
้
ปุมและไฟสัญญาณยอนกลับ: กลับไปยังหนาจอกอนหนานี้

8

ุ สมบัตน
ิ ี้ไดเทานัน
้
หมายเหตุ: ปุมนีจ้ ะสวางขึน
้ เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณ
ปุมลูกศรซายและไฟสัญญาณ: เลื่อนเคอเซอรไปดานซาย

9

หมายเหตุ: ปุมนีจ้ ะสวางขึน
้ เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณ
ุ สมบัตน
ิ ี้ไดเทานัน
้
10

8

ปุมและไฟสัญญาณหนาแรก: เขาสูหนาจอหลัก

บท 1 ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ
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ปุมบนหนาจอหลัก
หนาจอหลักจะใชในการเขาใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องพิมพ และแสดงสถานะของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ: คุณสมบัติในหนาจอหลักอาจตางกันไปตามการกําหนดคาเครื่องพิมพ และการออกแบบนี้รองรับเฉพาะบาง
ภาษาเทานั้น

1

2

3

5

4

6

10
1
2

3

9
ปุม การตั้งคา

7

: เขาสูเมนูหลัก

ปุมเครือขาย
ปุม ไรสาย

8

: เขาสูขอมูลและการตั้งคาเครือขาย จากหนาจอการตั้งคาเครือขาย คุณสามารถพิมพหนา สรุปเครือขาย ได
: เขาสูเมนูไรสาย และขอมูลสถานะไรสาย

หมายเหตุ: เฉพาะรุนไรสายเทานั้น
หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย ไอคอนนีจ้ ะเปลี่ยนเปนชุดแถบความแรงสัญญาณ
: แสดงขอมูลสถานะเครื่องพิมพ จากหนาจอสรุปสถานะ คุณสามารถพิมพหนา รายงานคาคอนฟเกอเรชัน ได

4

ปุม ขอมูล

5

ปุม อุปกรณสิ้นเปลือง
อุปกรณสิ้นเปลือง ได

6

สถานะเครื่องพิมพ

7

ปุม USB: เขาสูตวั เลือกแฟลชไดรฟ USB

8

ปุม สแกน: เขาสูคณ
ุ สมบัตส
ิ แกน

9

ิ ฟกซ
ปุม แฟกซ: เขาสูคุณสมบัตแ

10

ปุม สําเนา: เขาสูคุณสมบัติแฟกซทําสําเนา

: แสดงขอมูลเกีย่ วกับสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง จากหนาจอสรุปอุปกรณสิ้นเปลือง คุณสามารถพิมพหนา สถานะ

ระบบวิธใี ชทแ
ี่ ผงควบคุม
เครื่องพิมพจะมีระบบวิธีใชในตัวซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการใชหนาจอแตละหนาจอ ในการเปดระบบวิธีใช ใหแตะปุม วิธีใช
มุมขวาบนของหนาจอ

THWW

ที่

มุมมองผลิตภัณฑ

9

สําหรับบางหนาจอ วิธีใชจะเปดเมนูทั่วไปที่คณ
ุ สามารถคนหาหัวขอที่ตองการ คุณสามารถเบราสไปยังโครงสรางเมนูโดยแตะ
ที่ปุมในเมนู
หนาจอวิธีใชบางหนาจอมีแอนิเมชันแนะนําขั้นตอนตางๆ เชน การแกปญหากระดาษติด
สําหรับหนาจอที่มีการตัง้ คาสําหรับแตละงานไว วิธีใชจะแสดงหัวขอที่อธิบายถึงตัวเลือกในหนาจอนั้น
หากเครื่องพิมพแจงเตือนคุณเกี่ยวกับขอผิดพลาดหรือคําเตือน ใหแตะปุม วิธีใช
ขอความนี้ยังมีคําแนะนําที่ชวยในการแกปญหาดวย

10
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เพื่อเปดขอความที่อธิบายถึงปญหา
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เมนูของแผงควบคุม

●

เมนูการตั้งคา

●

เมนูฟงกชันที่กําหนดไว

11

เมนูการตัง้ คา
ในการเปดเมนูนี้ ใหแตะปุม การตั้งคา
●

รายงาน

●

แบบฟอรมดวน

●

การตัง้ คาแฟกซ

●

การตัง้ คาระบบ

●

บริการ

●

การตัง้ คาเครือขาย

เมนูยอยมีดังตอไปนี้:

เมนูรายงาน
รายการเมนู

คําอธิบาย

หนาตัวอยาง

พิมพหนาทีแ
่ สดงคุณภาพการพิมพ

โครงสรางเมนู

พิมพตารางเมนูแผงควบคุม

รายงานคาคอนฟเกอเรชัน

พิมพรายการการตัง้ คาของเครื่องพิมพ

สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

พิมพสถานะของตลับหมึกพิมพ รวมทัง้ ขอมูลตอไปนี:้

สรุปเครือขาย

12

●

เปอรเซ็นตโดยประมาณของอายุการใชงานทีเ่ หลืออยูของตลับหมึก

●

จํานวนหนาที่เหลือโดยประมาณ

●

หมายเลขชิน
้ สวนสําหรับตลับหมึกพิมพของ HP

●

่ ิมพไปแลว
จํานวนหนาทีพ

●

ขอมูลเกีย่ วกับการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพของ HP ใหมและการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพของ HP ที่ใชแลว

แสดงสถานะสําหรับ:
●

คาคอนฟเกอเรชันเครือขายของฮารดแวร

●

คุณสมบัตท
ิ รี่ องรับ

●

ขอมูล TCP/IP และ SNMP

●

สถิตเิ ครือขาย

●

้ )
การกําหนดคาเครือขายไรสาย (เฉพาะรุนไรสายเทานัน

หนาแสดงการใช

แสดงจํานวนหนาทีเ่ ครื่องไดทาํ การพิมพ, สงแฟกซ, ทําสําเนา และสแกน

รายการแบบอักษร PCL

พิมพรายการแบบอักษร PCL 5 ทีต
่ ิดตั้งทัง้ หมด

รายการแบบอักษร PS

พิมพรายการการแบบอักษร PS ทีต
่ ิดตั้งทั้งหมด

รายการแบบอักษร PCL6

พิมพรายการแบบอักษร PCL 6 ทีต
่ ิดตั้งทัง้ หมด

บันทึกการใชสี

ิ้ เปลืองสี
พิมพขอมูลเกี่ยวกับการใชอุปกรณสน

หนาบริการ

พิมพหนาบริการ

หนาการวินจิ ฉัย

พิมพขอมูลการวิเคราะหเกีย่ วกับการปรับเทียบและคุณภาพสี

หนาคุณภาพการพิมพ

่ วยแกปญหาคุณภาพการพิมพ
พิมพหนาทีช

บท 2 เมนูของแผงควบคุม
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เมนู แบบฟอรมดวน
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

กระดาษสมุดบันทึก

กฎการยอ

พิมพหนาที่มีเสนบรรทัด

กฎการขยาย
กฎยอย
กระดาษกราฟ

1/8 นิว้

พิมพหนาที่มีเสนกราฟ

5 มม.
รายการตรวจสอบ

พิมพหนาที่มีเสนบรรทัดพรอมกลองกาเครื่องหมาย

1-คอลัมน
2-คอลัมน

กระดาษโนตเพลง

แนวตั้ง

พิมพกระดาษทีม
่ ีเสนบรรทัดสําหรับเขียนโนตเพลง

แนวนอน

เมนูการตัง้ คาแฟกซ
ในตารางตอไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

ยูทลิ ิตก
ี้ ารตั้งคาแฟกซ

การตัง้ คาพืน
้ ฐาน

คําอธิบาย
เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสําหรับการกําหนดการตั้งคาแฟกซ ปฏิบัติตาม
คําแนะนําทีป
่ รากฏบนหนาจอและเลือกการตอบรับทีถ
่ ก
ู ตองสําหรับ
คําถามแตละขอ

เวลา/วันที่

(การตัง้ คาสําหรับรูป
แบบเวลา, เวลาปจจุบัน,
รูปแบบวันที่ และวันที่
ปจจุบัน)

่ องเครื่อง
ตัง้ คาเวลาและวันทีข

หัวแฟกซ

ุ
ปอนเบอรแฟกซคณ

ตัง้ คาขอมูลการระบุตัวตนทีจ่ ะสงยังเครื่องรับ

ปอนชื่อบริษัทคุณ
โหมดรับสาย

อัตโนมัต*ิ

ตัง้ คาปรเะเภทของโหมดการรับสาย มีตวั เลือกดังตอไปนี:้

ดวยตนเอง

●

อัตโนมัต:ิ เครื่องจะรับสายทีเ่ ขาโดยอัตโนมัติเมื่อครบจํานวนครั้ง
ของกริ่งตามที่กาํ หนดไว

●

ดวยตนเอง: ผูใชจะตองกดปุม เริ่มสงโทรสาร หรือใชเครื่อง
โทรศัพทสายพวงในการทําใหเครื่องพิมพรับสายเรียกเขานั้น

●

TAM: เครื่องตอบรับโทรศัพท (TAM) จะถูกติดตัง้ ทีพ
่ อรต
โทรศัพท Aux ของเครื่อง เครื่องจะไมรับสายเรียกเขาใดๆ แตจะ
ตรวจจับสัญญาณแฟกซหลังจากทีเ่ ครื่องตอบรับโทรศัพททําการ
รับสายแลว

●

แฟกซ/โทร: เครื่องจะรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ และตรวจสอบ
วาสายดังกลาวเปนสายสนทนาหรือสายแฟกซ หากสายดังกลาว
เปนสายแฟกซ เครื่องจะดําเนินการกับสายนัน
้ ตามปกติ หากเปน
สายสนทนา เครื่องจะสรางเสียงกริ่งแบบสังเคราะหทส
ี่ ามารถ
ไดยินไดเพือ
่ แจงใหผใู ชทราบวามีสายเรียกเขาทีเ่ ปนสายสนทนา

TAM
แฟกซ/โทร

จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ

THWW

้ กอนแฟกซโมเด็มจะตอบรับ คา
ระบุจํานวนครั้งของเสียงกริ่งที่จะเกิดขึน
เริ่มตนคือ 5

เมนูการตั้งคา
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รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

เสียงกริ่งเฉพาะ

ทุกกริ่ง*

หากคุณมีบริการโทรศัพทแบบเสียงกริ่งเฉพาะ ใหใชรายการนี้เพื่อ
กําหนดคาการตอบสนองตอสายเรียกเขาของเครื่องพิมพ

หนึ่งครั้ง
สองครั้ง
สามครั้ง
สองครั้งและสามครั้ง

การตัง้ คาขัน
้ สูง

เลขหมายนําหนาการ
โทร

เปด

ความละเอียดแฟกซ

มาตรฐาน

ปด*

ละเอียด*
ละเอียดพิเศษ

●

ทุกกริ่ง: เครื่องจะตอบรับสายทีเ่ รียกเขามาในสายโทรศัพท

●

หนึง่ ครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายทีม
่ ีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังครั้ง
เดียว

●

่ ีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้ง
สองครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายทีม

●

สามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายทีม
่ ีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสาม
ครั้ง

●

สองครั้งและสามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายทีม
่ ีรูปแบบเสียงกริ่ง
แบบดังสองครั้งหรือสามครั้ง

ระบุหมายเลขนําหนาทีจ่ ะตองหมุนเมื่อทําการสงแฟกซจากเครื่อง หาก
คุณเปดคุณสมบัตน
ิ ี้ เครื่องพิมพจะแจงใหคุณปอนหมายเลข และจะระบุ
หมายเลขนัน
้ โดยอัตโนมัติทก
ุ ครั้งที่คณ
ุ สงแฟกซ
ตัง้ คาความละเอียดของเอกสารทีส
่ ง ภาพที่มค
ี วามละเอียดสูงจะมีจํานวน
จุดตอนิว้ (dpi) มากขึน
้ จึงใหรายละเอียดไดมากขึน
้ ดวย ภาพทีม
่ ีความ
ละเอียดต่ําจะมีจํานวนจุดตอนิว้ (dpi) นอยลง และแสดงรายละเอียดได
นอยกวา อยางไรก็ตาม ขนาดไฟลที่เล็กกวาและแฟกซจะใชเวลาในการ
สงนอยกวา

ภาพถาย
จางลง/เขมขึน
้
พอดีกับกระดาษ

ตัง้ คาความเขมของแฟกซขาออก
เปด*
ปด

ขนาดกระจก

Letter

่ ั้งคาไวของ
ยอขนาดแฟกซทไี่ ดรับซึ่งมีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษทีต
ถาด
ตัง้ คาขนาดกระดาษเริ่มตนสําหรับเอกสารที่สแกนจากเครื่องสแกนแบบ
แทน

A4
โหมดการหมุนเลขหมาย

โทน*

เลือกวาจะใหเครื่องใชระบบ Tone หรือ Pulse ในการหมุนหมายเลข

พัลส
โทรซ้ําถาไมวาง

เปด*

ตัง้ คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําหากสายไมวางหรือไม

ปด
โทรซ้ําหากไมรับสาย

เปด
ปด*

โทรซ้ําหากสื่อสารผิด

เปด*
ปด

ตรวจสัญญาณฯ

เปด
ปด*

รหัสคิดคาบริการ

เปด
ปด*

โทรศัพทพวง

เปด*
ปด
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ตัง้ คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําหรือไมหากหมายเลขแฟกซของผูรับ
ไมรับสาย
ตัง้ คาวาจะใหเครื่องพยายามโทรซ้ําไปยังหมายเลขแฟกซของผูรับหาก
เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารหรือไม
ตัง้ คาวาจะใหเครื่องตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขกอนการสงแฟกซ
หรือไม
เปดใชรหัสคิดคาบริการเมื่อตัง้ คาเปน เปด พรอมตจะปรากฏใน
ตําแหนงทีค
่ ุณสามารถปอนรหัสคิดคาบริการสําหรับแฟกซทส
ี่ งออก
ิ ี้ คุณสามารถกดปุมหมายเลข 1-2-3 ทีโ่ ทรศัพท
เมื่อเปดใชคุณสมบัตน
พวงเพื่อใหเครื่องตอบรับสายเรียกเขาทีเ่ ปนสายแฟกซได

THWW

รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

ประทับขอมูลบนแฟกซ

เปด

ตัง้ คาเครื่องเพื่อพิมพวันที่ เวลา หมายเลขโทรศัพทของผูสง และ
ุ หนา
หมายเลขหนาลงในแฟกซทก

ปด*
รับสวนตัว

เปด
ปด*

ยืนยันเบอรแฟกซ

เปด

ตัง้ คา รับสวนตัว เปน เปด เพือ
่ ตั้งรหัสผานเครื่องพิมพ หลังจากทีต
่ ั้งรหัส
ผานแลว เครื่องจะตัง้ คาตัวเลือกดังตอไปนี้:
●

เปด รับสวนตัว

●

แฟกซกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบออกจากหนวยความจํา

●

ตัง้ คา สงตอแฟกซ เปน ปด และไมสามารถเปลี่ยนได

●

แฟกซขาเขาทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา

ยืนยันหมายเลขแฟกซโดยการปอนหมายเลขแฟกซอีกครั้ง

ปด*
ใหพิมพโทรสารซ้ํา

เปด*
ปด

เวลาเสียงแฟกซ/โทรฯ

20

่ พิมพซ้ําภายหลัง
ตัง้ คาวาจะจัดเก็บแฟกซทไี่ ดรับในหนวยความจําเพือ
หรือไม
ตัง้ เวลาเปนวินาทีใหเครื่องหยุดการสงเสียงกริ่งของ แฟกซ/โทร ในการ
แจงใหผูใชทราบวามีสายเรียกเขาที่เปนสายสนทนา

30
40
70
ความเร็วแฟกซ

เร็ว(V.34)*

ตัง้ คาความเร็วในการสื่อสารดวยแฟกซทอ
ี่ นุญาต

ปานกลาง(V.17)
ชา(V.29)

เมนูการตัง้ คาระบบ
ในตารางตอไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

ภาษา

(รายการภาษาบนหนา
จอของแผงควบคุมที่
เลือกใชได)

การตัง้ คากระดาษ

ขนาดกระดาษเริ่มตน

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย
ตัง้ คาภาษาทีแ
่ ผงควบคุมใชแสดงขอความและรายงานเกีย่ วกับเครื่อง

Letter
A4

ตัง้ คาขนาดกระดาษสําหรับการพิมพรายงานภายใน แฟกซ หรืองาน
พิมพใดๆ ที่ไมไดระบุขนาดกระดาษ

Legal
ประเภทกระดาษเริ่มตน

รายการชนิดกระดาษที่
มีอยู

ตัง้ คาประเภทกระดาษสําหรับการพิมพรายงานภายใน แฟกซ หรืองาน
พิมพใดๆ ที่ไมไดระบุประเภทกระดาษ

ถาด 1

ประเภทกระดาษ

กําหนดคาประเภทและขนาดสําหรับถาด

ขนาดกระดาษ

THWW

เมนูการตั้งคา
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รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

ดําเนินการกระดาษหมด

รอตลอดไป*

ระบุวาจะใหเครื่องดําเนินการอยางไรเมื่องานพิมพตองการขนาดหรือ
ประเภทของกระดาษทีไ่ มมีอยู หรือเมื่อถาดไมมีกระดาษ

ยกเลิก
แทนที่

คุณภาพการพิมพ

การตั้งคาความดัง

การปรับเทียบสี

●

รอตลอดไป: เครื่องพิมพจะรอจนกวาคุณจะใสกระดาษที่ถก
ู ตอง

●

แทนที่: พิมพบนกระดาษทีม
่ ีขนาดตางออกไปหลังจากพนระยะ
เวลาที่ระบุ

●

ิ ลังจากทีพ
่ นระยะเวลาที่
ยกเลิก: ยกเลิกงานพิมพโดยอัตโนมัตห
ระบุ

●

หากคุณเลือกรายการ แทนที่ หรือ ยกเลิก แผงควบคุมจะแสดง
ขอความใหคุณระบุจํานวนวินาทีที่ตองการใหเครื่องรอ

ปรับเทียบเดี๋ยวนี้

ทําการปรับเทียบทัง้ ระบบ

ปรับเทียบเมื่อเปด
เครื่อง

●

ปรับเทียบเดี๋ยวนี:้ ทําการปรับเทียบทันที

●

ปรับเทียบเมื่อเปดเครื่อง: ระบุระยะเวลาทีเ่ ครื่องพิมพควรรอหลัง
จากคุณเปดเครื่องกอนจะปรับเทียบ

ความดังของเสียงเตือน

ตัง้ คาระดับความดังของเสียงของเครื่องพิมพ ตัวเลือกตอไปนีจ้ ะใชได
สําหรับการตัง้ คาระดับความดังของเสียง:

ความดังของเสียงกริ่ง
ความดังของปุมกด
ความดังของสาย
โทรศัพท

เวลา PowerSave

หนวงเวลาพักเครื่อง

ปด

●

ปด

●

เบา

●

ปานกลาง*

●

ดัง

ระบุระยะเวลาทีว่ า งกอนทีเ่ ครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน

1 นาที
15 นาที*
30 นาที
1 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
เวลา/วันที่

(การตั้งคาสําหรับรูป
แบบเวลา, เวลาปจจุบัน,
รูปแบบวันที่ และวันที่
ปจจุบัน)

ตัง้ คาเวลาและวันทีข
่ องเครื่อง

ความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ

เปด

ตัง้ คาคุณสมบัตค
ิ วามปลอดภัยของเครื่องพิมพ หากคุณเลือกการตัง้ คา
เปด คุณตองตั้งรหัสผาน

ขัน
้ ต่าํ มาก

ตลับหมึกสีดํา

ปด
หยุด/เปลี่ยน
พรอมต
ทําตอ*
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กําหนดการทํางานของเครื่องพิมพเมื่อตลับหมึกพิมพสีดาํ ถึงระดับทีเ่ หลือ
นอยมาก
●

หยุด/เปลี่ยน: เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาจะคุณจะเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ

●

พรอมต: เครื่องพิมพจะหยุดพิมพ และแจงใหคุณเปลี่ยนตลับหมึก
้ และดําเนินการพิมพตอได
พิมพ คุณสามารถรับขอความแจงนัน

●

ทําตอ: เครื่องพิมพจะเตือนใหคุณทราบวาตลับหมึกพิมพเหลือ
นอยมาก แตสามารถพิมพตอได

THWW

รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

ตลับหมึกสี

หยุด/เปลี่ยน

กําหนดการทํางานของเครื่องพิมพเมื่อตลับหมึกพิมพสีสีใดสีหนึง่ ถึง
ระดับทีเ่ หลือนอยมาก

พรอมต
ทําตอ
พิมพสีดํา*

●

หยุด/เปลี่ยน: เครื่องพิมพจะหยุดพิมพจนกวาจะคุณจะเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ

●

พรอมต: เครื่องพิมพจะหยุดพิมพ และแจงใหคุณเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ คุณสามารถรับขอความแจงนัน
้ และดําเนินการพิมพตอได

●

ทําตอ: เครื่องพิมพจะเตือนใหคุณทราบวาตลับหมึกพิมพเหลือ
นอยมาก แตสามารถพิมพตอได

●

พิมพสีดํา: เมื่อตลับหมึกสีใกลหมด เครื่องพิมพจะพิมพเปนสีขาว
ั จังหวะการทํางานของแฟกซ ในการ
ดําเทานัน
้ เพือ
่ ไมใหขด
กําหนดคาใหเครื่องพิมพพม
ิ พสแ
ี ละใชผงหมึกทีเ่ หลือในตลับหมึก
พิมพทเี่ หลือนอยมาก ใหทาํ ตามขัน
้ ตอนตอไปนี:้
1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหแตะปุม การตัง้ คา
แตะปุม การตัง้ คาระบบ

2.

แตะปุม ขัน
้ ต่าํ มาก และแตะปุม ตลับหมึกสี แตะปุม ทําตอ

และ

เมื่อคุณเลือกเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่เหลือนอยมาก การพิมพสีจะ
ทํางานตอโดยอัตโนมัติ
ขัน
้ ต่าํ ทีผ
่ ใู ชระบุ

สีดํา

พิมพเปอรเซ็นตของอายุใชงานที่เหลืออยูโดยประมาณเพือ
่ ให
เครื่องพิมพแจงเตือนวาตลับหมึกพิมพเหลือนอย

สีน้ําเงิน
สีแดง
สีเหลือง
แฟลชไดรฟ USB

เปด

เปดหรือปดการใชงานแฟลชไดรฟ USB

ปด
สีของสําเนา

เปด

เปดหรือปดการใชงานการทําสําเนาสี

ปด
แบบอักษร Courier

ปกติ

ตัง้ คาแบบอักษร Courier

เขม

เมนูบริการ
ในตารางตอไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
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รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

บันทึกบริการแฟกซ

ลางโทรสารทีบ
่ ันทึกไว

ลบแฟกซทั้งหมดในหนวยความจํา

ใชทดสอบแฟกซ

ทดสอบแฟกซเพือ
่ ตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเสียบอยูกบ
ั เตาเสียบถูกตอง
และมีสัญญาณในสายโทรศัพท จะมี
การพิมพรายงานการทดสอบแฟกซ
เพื่อแสดงผลการทํางาน

เมนูการตั้งคา
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รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

พิมพ T.30 Trace

เดี๋ยวนี้

พิมพหรือกําหนดเวลารายงานที่ใชแก
ปญหาการสงแฟกซ

ไมเคย*
หากมีขอผิดพลาด
เมื่อวางสาย
การแกไขขอผิดพลาด

เปด*
ปด

บันทึกบริการแฟกซ

โหมดการแกไขขอผิดพลาดจะทําให
เครื่องทีส
่ งสามารถสงขอมูลใหมได
หากตรวจสอบสัญญาณขอผิดพลาด
บันทึกการใชงานแฟกซจะพิมพ
รายการลาสุด 40 รายการในบันทึก
การใชแฟกซออกมา
ทําความสะอาดเครื่องพิมพเมื่อมี
คราบหรือรอยอื่นๆ ปรากฏบนงาน
พิมพ กระบวนการทําความสะอาดจะ
ขจัดฝุนผงและคราบผงหมึกสวนเกิน
ออกจากทางเดินของกระดาษ

หนาการทําความ
สะอาด

เมื่อเลือก เครื่องพิมพจะพรอมตให
คุณใสกระดาษธรรมดาขนาด Letter
หรือ A4 ในถาด 1 แตะปุม OK เพือ
่
เริ่มกระบวนการทําความสะอาด รอ
จนกวากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ
นําหนาทีพ
่ ม
ิ พแลวทิ้งไป
ความเร็ว USB

สูง*
เต็มที่

ความมวนนอยลง

เปด
ปด*

พิมพเก็บถาวร

เปด
ปด*

ตัง้ ความเร็ว USB ในการเชื่อมตอ
USB กับคอมพิวเตอร เมื่อตองการ
ใหเครื่องพิมพทํางานดวยความเร็วสูง
โดยปกติ เครื่องพิมพนน
ั้ ตองเปดใช
ความเร็วสูงไว และตองเชื่อมตอกับ
ตัวควบคุมโฮสต EHCI ซึ่งทํางาน
ดวยความเร็วสูงดวย รายการเมนูนี้
ไมมผ
ี ลตอความเร็วการทํางานของ
เครื่องพิมพในขณะนี้
เมื่องานทีพ
่ ิมพออกมางอเสมอๆ ตัว
เลือกนีจ้ ะตัง้ คาเครื่องพิมพใหทาํ งาน
ในโหมดทีล่ ดการโคงงอ
เมื่อพิมพหนาเอกสารทีจ่ ะจัดเก็บเปน
เวลานาน ตัวเลือกนีจ้ ะตัง้ คา
เครื่องพิมพใหทาํ งานในโหมดที่ลด
รอยเปอนและฝุนละอองจากผงหมึก

Firmware
Datecode

แสดงรหัสวันทีข
่ องเฟรมแวรปจจุบัน

เรียกคืนคาเริ่มตน

ตัง้ คาทีก
่ ําหนดเองทั้งหมดใหเปนคา
เริ่มตนจากโรงงาน

เมนูการตัง้ คาเครือขาย
ในตารางตอไปนี้ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
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รายการเมนู

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

เมนูไรสาย

ตัวชวยตัง้ คาเครือขายไรสาย

แนะนําขั้นตอนตางๆ ในการตัง้ คาเครื่องพิมพบนเครือขายไรสาย

การตั้งคาปองกัน Wi-Fi

หากเราเตอรไรสายของคุณไมรองรับคุณสมบัตินี้ ใหใชวิธีนใี้ นการตัง้ คา
เครื่องพิมพบนเครือขายแบบไรสาย วิธน
ี เี้ ปนวิธท
ี ี่งายทีส
่ ุด

รันทดสอบเครือขาย

ทดสอบเครือขายแบบไรสายและพิมพรายงานพรอมผลลัพธ

เปด/ปดคุณสมบัตไิ รสาย

เปดหรือปดคุณสมบัตเิ ครือขายแบบไรสาย

อัตโนมัต*ิ

อัตโนมัติ: เครื่องพิมพจะกําหนดการตัง้ คา TCP/IP ทัง้ หมดโดยอัตโนมัติผาน
DHCP, BootP หรือ AutoIP

คาคอนฟกTCP/IP

ดวยตนเอง

ดวยตนเอง: คุณสามารถกําหนดคา IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยเริ่ม
ตนดวยตนเอง แผงควบคุมจะแจงใหทานระบุคาสําหรับแอดเดรสแตละสวน หลัง
จากทีใ่ สแตละแอดเดรสเสร็จแลว เครื่องพิมพจะขอใหยน
ื ยันแอดเดรส กอนที่จะ
ยายไปยังแอดเดรสถัดไป หลังจากตั้งคาแอดเดรสทัง้ สามรายการ เครือขายจะ
เริ่มตนใชงานอีกครั้ง
ขามโดยอัตโนมัติ

เปด*
ปด

บริการของเครือขาย

IPv4

่ มตอกับ
เปดหรือปดการใชสายเคเบิลเครือขาย 10/100 มาตรฐาน เมื่อเครื่องเชือ
เครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง
เปดหรือปดโปรโตคอล IPv4 และ IPv6 ตามคาเริ่มตน โปรโตคอลทัง้ หมดถูก
เปดใช

IPv6
ความเร็วลิงค

อัตโนมัต*ิ

ตัง้ คาความเร็วลิงคดวยตนเองตามตองการ

10T Full

หลังจากทีต
่ ั้งความเร็วลิงคแลว เครื่องพิมพจะรีสตารทโดยอัตมัติ

10T Half
100TX Full
100TX Half
เรียกคืนคาเริ่มตน

THWW

รีเซ็ตการกําหนดคาเครือขายทัง้ หมดเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

เมนูการตั้งคา
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เมนูฟงกชน
ั ทีก
่ าํ หนดไว
เครื่องพิมพมีคณ
ุ สมบัติเมนูฟงกชันที่กําหนดไวสําหรับทําสําเนา แฟกซ สแกน และใชแฟลชไดรฟ USB ในการเปดเมนูเหลา
นี้ ใหแตะปุมสําหรับฟงกชันนั้นบนแผงควบคุม

เมนูทาํ สําเนา
ในการเปดเมนูนี้ ใหแตะปุม สําเนา และแตะปุม กําลังตั้งคา...
หมายเหตุ:

การตั้งคาที่คณ
ุ เปลี่ยนแปลงดวยเมนูนี้จะสิ้นสุดลงภายใน 2 นาทีหลังจากทําสําเนาสุดทายเสร็จสมบูรณ

รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย
ทําสําเนาทัง้ สองดานของบัตรประจํา
ตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอื่นๆ บน
ดานเดียวกันของกระดาษ

สําเนา ID
หมายเหตุ: สามารถใชรายการนี้
ไดจากหนาจอ สําเนา หลัก คุณไม
จําเปนตองแตะปุม กําลังตั้งคา...
เพื่อเขาใชงาน
จํานวนสําเนา

(1–99)

ระบุจํานวนสําเนา

ยอ/ขยาย

ตนฉบับ=100%

ระบุขนาดสําเนา

Legal เปน Letter=78%
Legal เปน A4=83%
A4 เปน Letter=94%
Letter เปน A4=97%
เต็มหนา=91%
พอดีกบ
ั กระดาษ
2 หนาตอแผน
4 หนาตอแผน
กําหนดเอง: 25-400%
จางลง/เขมขึ้น
ใชประโยชนสูงสุด

ระบุความคมชัดของสําเนา
อธิบายตนฉบับ

เลือกอัตโนมัติ
ผสม

ระบุประเภทเนื้อหาในเอกสาร
ตนฉบับเพือ
่ ใหสําเนาตรงกับ
่ ุด
ตนฉบับมากทีส

ขอความ
รูปภาพ
กระดาษ

ขนาดกระดาษ
ประเภทกระดาษ

ถายเอกสารหลายหนา

ปด
เปด

การเรียงลําดับหนา

เปด
ปด
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บท 2 เมนูของแผงควบคุม

ระบุขนาดและประเภทกระดาษ
สําเนา
เมื่อเปดคุณสมบัตน
ิ ี้ เครื่องพิมพ
จะแจงใหคณ
ุ วางเอกสารบนกระจก
ของสแกนเนอร หรือแจงใหทราบ
เมื่องานดําเนินการเสร็จสิ้น
ระบุวาตองการจัดเรียงหนางานทํา
สําเนาหรือไม

THWW

รายการเมนู

รายการเมนูยอย

โหมดราง

ปด

รายการเมนูยอย

ระบุวา ตองการใชคุณภาพการพิมพ
แบบรางในสําเนาหรือไม

เปด
การปรับภาพ

คําอธิบาย

ความสวาง

ปรับการตัง้ คาคุณภาพของภาพของ
สําเนา

ความคมชัด
ความคม
การลบพืน
้ หลัง
สมดุลสี
สีเทา
ตัง้ คาเปนคาเริ่มตนใหม

บันทึกการเปลี่ยนแปลงทีค
่ ุณทําใน
เมนูนเี้ ปนคาเริ่มตนใหม

เรียกคืนคาเริ่มตน

เรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงานของ
เมนูนี้

เมนูแฟกซ
ในการเปดเมนูนี้ ใหแตะปุม แฟกซ และแตะปุม เมนูแฟกซ
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

รายงานแฟกซ

การยืนยันแฟกซ

ทุกครั้งทีใ่ ชแฟกซ

ตัง้ คาวาเครื่องจะพิมพรายงานการ
ยืนยันหลังจากการสงหรือรับแฟกซ
สําเร็จหรือไม

เมื่อสงโทรสารเทานั้น
เมื่อรับโทรสารเทานั้น
ไมเคย*
รวมหนาแรก

เปด*
ปด

รายงานขอผิดพลาดแฟกซ

ทุกๆ ขอผิดพลาด*
เมื่อผิดพลาดขณะสง

ตัง้ คาวาเครื่องจะรวมภาพยอของ
หนาแรกของแฟกซในรายงานดวย
หรือไม
ตัง้ คาวาเครื่องจะพิมพรายงานหลัง
จากการสงหรือรับแฟกซลมเหลว
หรือไม

เมื่อผิดพลาดขณะรับ
ไมเคย
พิมพรายงานโทรลาสุด

บันทึกการใชงานแฟกซ

พิมพรายงานโดยละเอียดของการใช
งานแฟกซครั้งลาสุด ไมวาจะ
เปนการสงหรือรับแฟกซกต
็ าม
พิมพบันทึกเดีย๋ วนี้
พิมพบันทึกอัตโนมัติ

พิมพบันทึกเดีย๋ วนี:้ พิมพรายการ
ของแฟกซทม
ี่ ีการสงออกหรือไดรับ
โดยเครื่อง
พิมพบันทึกอัตโนมัต:ิ พิมพรายงาน
หลังการสงแฟกซทุกครั้งโดย
อัตโนมัติ

พิมพสมุดโทรศัพท

THWW

พิมพรายการโทรดวนทีต
่ ั้งไวใน
เครื่อง

เมนูฟงกชน
ั ที่กําหนดไว
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รายการเมนู

ตัวเลือกการสง

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

พิมพรายการแฟกซขยะ

พิมพรายการของหมายเลขโทรศัพท
ทีถ
่ ก
ู บล็อกจากการสงแฟกซมายัง
เครื่องนี้

พิมพรายงานคาบริการ

พิมพรายการของรหัสใบเรียกเก็บ
เงินที่มีการใชงานสําหรับแฟกซที่สง
ออก รายงานนีแ
้ สดงจํานวนโทรสาร
ทีส
่ งออกทีม
่ ีการเรียกเก็บเงินไปยัง
แตละรหัส รายการเมนูนจี้ ะปรากฏ
ุ สมบัติรหัส
ตอเมื่อมีการเปดใชคณ
ใบเรียกเก็บเงิน

พิมพรายงานแฟกซทั้งหมด

พิมพรายงานเกีย่ วกับแฟกซทงั้ หมด

สงแฟกซภายหลัง

ใหคุณสามารถสงแฟกซภายหลังได

สงแฟกซถงึ ผูรับหลายคน

สงแฟกซถงึ ผูรับหลายราย

สถานะงานโทรสาร

แสดงการสงแฟกซที่รอดําเนินการ
อยู และใหคณ
ุ สามารถยกเลิกการสง
แฟกซทรี่ อดําเนินการอยูได

ความละเอียดแฟกซ

มาตรฐาน
ละเอียด
ละเอียดพิเศษ
ภาพถาย

ตัวเลือกการรับ

พิมพโทรสารสวนตัว

โทรสารขยะที่ถก
ู บล็อค

เพิ่มเบอร

ลบหมายเลขทัง้ หมด
พิมพรายการแฟกซขยะ

เปด
ปด*

รับการเรียกเอกสาร

บท 2 เมนูของแผงควบคุม

 ความ
แกไขรายการแฟกซขอ
โฆษณา รายการแฟกซขอความ
โฆษณามีไดสูงสุด 30 หมายเลข
เมื่อเครื่องไดรับสายจากหมายเลข
แฟกซขอความโฆษณา เครื่องจะลบ
แฟกซที่เขามา นอกจากนี้ ยังล็อก
แฟกซขอความโฆษณาไวในล็อก
การใชงาน พรอมขอมูลเกีย่ วกับ
แอคเคาทงาน
พิมพแฟกซที่ไดรับซึ่งจัดเก็บไวใน
หนวยความจําทีม
่ ีอยู รายการนี้
สามารถใชไดเฉพาะเมื่อคุณเปด
คุณสมบัติ ใหพิมพโทรสารซ้ํา ใน
้
เมนู การตัง้ คาแฟกซ เทานัน

พิมพโทรสารซ้ํา

สงตอแฟกซ

ตัง้ คาความละเอียดของเอกสารทีส
่ ง
ภาพทีม
่ ีความละเอียดสูงจะมีจํานวน
จุดตอนิว้ (dpi) มากขึน
้ จึงใหราย
ละเอียดไดมากขึ้นดวย ภาพทีม
่ ี
ความละเอียดต่ําลงจะมีจํานวนจุด
ตอนิ้วนอยลงและใหรายละเอียด
นอยลง แตขนาดไฟลกจ็ ะเล็กลงดวย
เชนกัน
พิมพแฟกซที่ถก
ู จัดเก็บไวเมื่อเปด
ใชคณ
ุ สมบัตริ ับสวนตัว รายการเมนู
นีจ้ ะปรากฏตอเมื่อมีการเปดใช
คุณสมบัติรับสวนตัว เครื่องพิมพ
จะแจงใหปอนรหัสผานระบบ

ลบเบอร
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คําอธิบาย

ตัง้ คาเครื่องใหสงแฟกซทไี่ ดรับ
ทัง้ หมดตอไปทีเ่ ครื่องแฟกซอีก
เครื่องหนึ่ง
ชวยใหเครื่องสามารถเรียกเครื่อง
แฟกซอีกเครื่องหนึ่งทีเ่ ปดใชการสง
การเรียกเอกสารได

THWW

รายการเมนู

รายการเมนูยอย

Phone Book Setup

การตั้งคาบุคคล

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย
แกไขหมายเลขการโทรแบบเร็ว
และหมายเลขการโทรกลุมในสมุด
โทรศัพทของแฟกซ เครื่องสามารถ
รองรับรายชือ
่ สมุดโทรศัพทได 120
รายการ ซึ่งเปนไดทงั้ รายการแตละ
รายการหรือรายการกลุมก็ได

การตั้งคากลุม

ลบรายการ

ลบรายการในสมุดโทรศัพทรายการ
ใดรายการหนึง่

ลบรายการทั้งหมด

ลบรายการทัง้ หมดในสมุดโทรศัพท

พิมพรายงานตอนนี้

พิมพรายการโทรแตละรายการหรือ
รายการกลุมทั้งหมดทีอ
่ ยูในสมุด
โทรศัพท

เปลี่ยนการตั้งคา

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

เมนูสแกน
รายการเมนู

คําอธิบาย

สแกนไปยังไดรฟ USB

สแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารเปนไฟล .PDF หรือภาพ .JPEG ใน
แฟลชไดรฟ USB

แฟลชไดรฟ USB
รายการเมนู

คําอธิบาย

พิมพเอกสาร

พิมพเอกสารทีจ่ ัดเก็บในไดรฟ USB ใชปุมลูกศรเพือ
่ เลื่อนดูทั่วทัง้ เอกสาร
แตะชื่อเอกสารที่คณ
ุ ตองการพิมพ
แตะหนาจอสรุปเพื่อเปลี่ยนการตัง้ คา เชน จํานวนสําเนา ขนาดกระดาษ
หรือประเภทกระดาษ
แตะปุม พิมพ เมื่อคุณพรอมทีจ่ ะพิมพเอกสาร
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ดูและพิมพภาพถาย

ดูตวั อยางภาพถายในไดรฟ USB ใชปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูภาพถายตางๆ
่ ุณตองการพิมพ คุณสามารถ
แตะภาพตัวอยางของภาพถายแตละภาพทีค
ปรับการตัง้ คา และคุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงเปนการตัง้ คาเริ่มตน
ได เมื่อคุณพรอมทีจ่ ะพิมพภาพถาย ใหแตะปุม พิมพ

สแกนไปยังไดรฟ USB

สแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารเปนไฟล .PDF หรือภาพ .JPEG ใน
แฟลชไดรฟ USB

เมนูฟงกชน
ั ที่กําหนดไว

23

24

บท 2 เมนูของแผงควบคุม

THWW

3
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ซอฟตแวรสาํ หรับ Windows

●

ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows

●

ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows

●

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows

●

เปลี่ยนการตั้งคางานพิมพ

●

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows

●

การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

●

ยูทิลิตท
ี ี่สนับสนุนสําหรับ Windows

●

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตก
ิ ารอื่น
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ระบบปฏิบต
ั ิทส
ี่ นับสนุนสําหรับ Windows
เครื่องพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปนี้:
ี่ นะนํา
การติดตัง้ ซอฟตแวรทแ

เฉพาะไดรเวอรการพิมพและการสแกน

●

Windows XP (32 บิต, Service Pack 2)

●

Windows 2003 Server (32 บิต, Service Pack 3)

●

Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

●

Windows 2008 Server

●

Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)

ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพทส
ี่ นับสนุนสําหรับ Windows
●

HP PCL 6 (นี่คอ
ื ไดรเวอรเครื่องพิมพเริ่มตน)

●

HP Universal Print Driver สําหรับ Windows Postscript

●

HP Universal Print Driver สําหรับ PCL 5

ไดรเวอรเครื่องพิมพจะมีความชวยเหลือแบบออนไลน ซึ่งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสั่งพิมพทั่วไป รวมทั้งใหคําอธิบายเกี่ยว
กับปุม, กลองตัวเลือก และรายการแบบดรอปดาวนที่อยูในไดรเวอรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UPD ที่ www.hp.com/go/upd

การเลือกไดรเวอรเครือ
่ งพิมพทถ
ี่ ก
ู ตองสําหรับ Windows
ไดรเวอรเครื่องพิมพทําใหสามารถเขาใชคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องพิมพ และทําใหคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารกับ
เครื่องพิมพได (โดยใชภาษาเครื่องพิมพ) ดูขอมูลซอฟตแวรและภาษาเพิ่มเติมไดในหมายเหตุการติดตัง้ หรือไฟล Readme
ที่มีอยูในแผนซีดข
ี องเครื่องพิมพ
คําอธิบายไดรเวอร HP PCL 6
●

ติดตั้งจาก Add Printer wizard

●

โดยใหมาเปนไดรเวอรที่เปนคาเริ่มตน

●

เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานในระบบ Windows ที่สนับสนุนทั้งหมด

●

ความเร็ว คุณภาพการพิมพ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเครื่องพิมพสําหรับผูใชสวนใหญโดยรวมที่ดีที่สุด

●

พัฒนาขึ้นใหใชงานควบคูกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อใหมีความเร็วดีที่สุดในระบบ
Windows

●

อาจใชงานไมไดเต็มที่กับโปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอื่นและที่กําหนดเองที่ใชงานบน PCL 5

คําอธิบายไดรเวอร HP UPD PS
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●

พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/CM1410series

●

เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานกับโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือกับโปรแกรมซอฟตแวรที่เนนกราฟก

●

สนับสนุนการพิมพงานจากระบบที่ตองใช postscript emulation หรือสําหรับการสนับสนุนแบบอักษร postscript
flash

บท 3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

THWW

คําอธิบายไดรเวอร HP UPD PCL 5

THWW

●

พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/CM1410series

●

ใชงานรวมกันไดกับ PCL เวอรชันกอนหนาและเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

●

ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่นหรือที่กําหนดเอง

●

ออกแบบมาเพื่อใชงานในหนวยงานที่ใชระบบ Windows เพื่อใหมีไดรเวอรเดียวสําหรับใชงานกับเครื่องพิมพหลาย
รุน

●

ใชงานไดดเี มื่อสั่งพิมพไปยังเครื่องพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาที่ใช Windows

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows
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เปลีย่ นการตัง้ คางานพิมพ
เครือ
่ งมือสําหรับเปลี่ยนการตัง้ คา

วิธส
ี าํ หรับเปลีย่ นการตัง้ คา

ระยะเวลาการเปลีย่ น

ลําดับชัน
้ การเปลี่ยน

การตัง้ คาโปรแกรมซอฟตแวร

ในเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรม
ซอฟตแวร ใหคลิก Page Setup (การ
ตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําสั่งอื่นที่ใกล
เคียงกัน

การตั้งคาเหลานีจ้ ะสงผลตองานพิมพ
ปจจุบันเทานัน
้

การเปลี่ยนการตัง้ คาทีน
่ ี่จะแทนที่การตั้ง
คาที่เปลี่ยนแปลงจากทีอ
่ ื่นๆ

Printer Properties (คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ) ในโปรแกรมซอฟตแวร

ขัน
้ ตอนอาจแตกตางกันในโปรแกรม
ซอฟตแวรแตละโปรแกรม วิธน
ี ี้เปนวิธี
การทีใ่ ชทั่วไป

การตั้งคาเหลานี้สง ผลตอเซสชันปจจุบัน
ของโปรแกรมซอฟตแวร

การตัง้ คาทีเ่ ปลี่ยนที่นจี่ ะแทนทีก
่ ารตั้งคา
เริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพและการ
ตัง้ คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ

การตั้งคาเหลานีจ้ ะยังคงสงผลจนกวาจะ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

คุณสามารถแทนทีก
่ ารตัง้ คาเหลานี้โดย
เปลี่ยนการตัง้ คาในโปรแกรมซอฟตแวร

การตัง้ คาเริ่มตนของไดรเวอร
เครื่องพิมพ

1.

บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรม
ซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิก
Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ
Preferences (กําหนด
ลักษณะ)

3.

เปลี่ยนการตัง้ คาบนแถบใดๆ

1.

เปดรายการเครื่องพิมพบน
คอมพิวเตอร แลวเลือก
เครื่องพิมพนี้
หมายเหตุ: ขั้นตอนนีจ้ ะแตก
ตางกันในแตละระบบปฏิบัติการ

การตั้งคาเริ่มตนของเครื่องพิมพ
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2.

คลิก Printer (เครื่องพิมพ) จาก
นัน
้ คลิก Printing
Preferences (การกําหนด
ลักษณะการพิมพ)

3.

เปลี่ยนการตัง้ คาบนแถบใดๆ

เปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนของเครื่องพิมพ
บนแผงควบคุม หรือในซอฟตแวร
จัดการเครื่องพิมพทม
ี่ าพรอมกับ
เครื่องพิมพ

บท 3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows

หมายเหตุ: วิธีนเี้ ปนวิธีทจี่ ะเปลี่ยนการ
ตัง้ คาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ
สําหรับโปรแกรมซอฟตแวรทงั้ หมด

การตั้งคาเหลานีจ้ ะยังคงสงผลจนกวาจะ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

คุณสามารถแทนทีก
่ ารตัง้ คาเหลานี้โดย
ทําการเปลี่ยนแปลงดวยเครื่องมืออื่น
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การเปลีย่ นแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสาํ หรับ Windows
การเปลีย่ นการตัง้ คางานพิมพทต
ี่ องการพิมพทงั้ หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร
1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ใชเปนสวนใหญ

การเปลีย่ นการตัง้ คาเริม
่ ตนสําหรับงานพิมพทงั้ หมด
1.

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เริม
่ ตน): คลิก
Start (เริ่ม) แลวคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Classic Start):
คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภทของ Hardware
and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ)
Windows 7: คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเครื่องพิมพ)

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก Printing Preferences (กําหนดลักษณะการพิมพ)

การเปลีย่ นการกําหนดคาของเครือ
่ ง
1.

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เริม
่ ตน): คลิก
Start (เริ่ม) แลวคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Classic Start):
คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นในประเภทของ Hardware
and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เครื่องพิมพ)
Windows 7: คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเครื่องพิมพ)

THWW

2.

คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ Printer properties (คุณสมบัตเิ ครื่องพิมพ)

3.

คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows
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การลบซอฟตแวรสาํ หรับ Windows
Windows XP
1.

คลิก Start (เริ่ม) แลวคลิก Programs (โปรแกรม)

2.

คลิก HP แลวคลิกชื่อเครื่องพิมพ

3.

คลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อลบซอฟตแวร

Windows Vista และ Windows 7
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1.

คลิก Start (เริ่ม) แลวคลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)

2.

คลิก HP แลวคลิกชื่อเครื่องพิมพ

3.

คลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อลบซอฟตแวร

บท 3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows
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ยูทลิ ต
ิ ท
ี ส
ี่ นับสนุนสําหรับ Windows
●

HP Web Jetadmin

●

HP Embedded Web Server

●

HP ToolboxFX

สวนประกอบและยูทิลต
ิ อ
ี น
ื่ ๆ ของ Windows
●

โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตัง้ ระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

●

การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน

●

HP LaserJet Scan

●

PC Fax Send

ซอฟตแวรสาํ หรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่

THWW

ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร

ซอฟตแวร

UNIX

่ ดาวนโหลด
สําหรับเครือขาย HP-UX และ Solaris ใหไปที่ www.hp.com/support/net_printing เพือ
ตัวติดตัง้ เครื่องพิมพ HP Jetdirect สําหรับ UNIX

Linux

ดูขอมูลไดที่ www.hp.com/go/linuxprinting

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows
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บท 3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows
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4
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ใชอป
ุ กรณรวมกับ Mac

●

ซอฟตแวรสําหรับ Mac

●

พิมพดวย Mac

●

แฟกซดวย Mac

●

สแกนดวยดวย Mac

33

ซอฟตแวรสาํ หรับ Mac
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารทีส
่ นับสนุนสําหรับ Mac
เครื่องพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Mac ตอไปนี้:
●

Mac OS X 10.5, 10.6 และรุนที่สูงกวา

หมายเหตุ: สําหรับ Mac OS X 10.5 และรุนที่สูงกวา สนับสนุน PPC และ Intel® Core™ Processor Mac สําหรับ
Mac OS X 10.6 จะรองรับ Intel Core Processor Mac

ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพทส
ี่ นับสนุนสําหรับ Mac
โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร HP LaserJet มีไฟล PostScript® Printer Description (PPD) และ Printer Dialog
Extensions (PDEs) สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอร Mac OS X ไฟล PPD และ PDE ของเครื่องพิมพ HP ซึ่งใชรวม
กับไดรเวอรเครื่องพิมพ Apple PostScript ในตัวจะชวยใหคณ
ุ ใชงานการพิมพไดอยางครบถวน และเขาใชงานคุณสมบัติ
เฉพาะของเครื่องพิมพ HP ได

ติดตัง้ ซอฟตแวรสาํ หรับระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Mac
ติดตั้งซอฟตแวรสาํ หรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร Mac ทีเ่ ชื่อมตอโดยตรงกับเครือ
่ งพิมพ
เครื่องพิมพนี้สนับสนุนการเชื่อมตอ USB 2.0 ใชสายเคเบิล USB แบบ A-to-B HP แนะนําใหใชสายเคเบิลไมยาวเกินกวา
2 เมตร
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1.

เชือ
่ มตอสายเคเบิล USB เขากับเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร

2.

ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3.

คลิกไอคอนโปรแกรมติดตั้ง HP จากนั้นทําตามคําแนะนําที่บนหนาจอ

4.

บนหนาจอขอแสดงความยินดี ใหคลิกปุม OK (ตกลง)

5.

พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตัง้ ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง
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ติดตั้งซอฟตแวรสาํ หรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร Mac ในระบบเครือขายแบบใชสาย
กําหนดคา IP แอดเดรส
1.

เชือ
่ มตอสายเคเบิลเครือขายกับเครื่องพิมพและกับเครือขาย

2.

โปรดรอเปนเวลา 60 วินาที กอนดําเนินการตอ ระหวางนี้ เครือขายจะจดจําเครื่องพิมพ และกําหนด IP แอดเดรส หรือ
ชือ
่ โฮสตสําหรับเครื่องพิมพ

3.

เมื่ออยูที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม การตัง้ คา

4.

แตะเมนู รายงาน และแตะปุม รายงานคาคอนฟเกอเรชัน เพื่อพิมพรายงานคาคอนฟเกอเรชัน

5.

ดู IP แอดเดรสที่รายงานคาคอนฟเกอเรชัน
LASERJET PROFESSIONAL CM1410 COLOR MFP SERIES

ติดตัง้ ซอฟตแวร
1.

ออกจากโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร

2.

ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3.

คลิกไอคอนโปรแกรมติดตั้ง HP จากนั้นทําตามคําแนะนําที่บนหนาจอ

4.

บนหนาจอขอแสดงความยินดี ใหคลิกปุม OK (ตกลง)

5.

พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตัง้ ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

ติดตั้งซอฟตแวรสาํ หรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร Mac ในระบบเครือขายแบบไรสาย
กอนการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดเชื่อมตอเครือขายดวยสายเคเบิลเครือขาย
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หากเราเตอรไรสายไมสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) ใหขอรับการตั้งการเครือขายเราเตอรไรสายจากผูดูแล
ระบบของคุณ หรือทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
●

ขอรับชื่อเครือขายไรสายหรือชุดตัวระบุบริการ (SSID)

●

กําหนดรหัสผานรักษาความปลอดภัยหรือคียการเขารหัสสําหรับเครือขายไรสาย

เชือ
่ มตอเครือ
่ งพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใช WPS
ี ี้เปนวิธท
ี ี่งายที่สุดในการตั้งคาเครื่องพิมพบน
หากเราเตอรไรสายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) วิธน
เครือขายไรสาย
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม ไรสาย

2.

แตะปุม เมนูไรสาย และแตะปุม การตั้งคาปองกัน Wi-Fi

3.

ใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้เพื่อตั้งคา:
●

ปุมกด: เลือกตัวเลือก ปุมกด แลวทําตามคําแนะนําที่แสดงบนแผงควบคุม การสรางการเชื่อมตอไรสายจะใชเวลา
สองสามนาที

●

PIN: เลือกตัวเลือก สราง PIN แลวทําตามคําแนะนําที่แสดงบนแผงควบคุม เครื่องพิมพจะสราง PIN ที่ไมซ้ํากัน
ซึ่งคุณตองพิมพลงในหนาจอการตัง้ คาของเราเตอรไรสาย การสรางการเชื่อมตอไรสายจะใชเวลาสองสามนาที

หมายเหตุ: หากวิธีนี้ไมสําเร็จ โปรดลองใช ตัวชวยตั้งคาเครือขายไรสาย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ หรือใชวิธีการ
เชื่อมตอสายเคเบิล USB
เชือ
่ มตอเครือ
่ งพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใชตวั ชวยตัง้ คาเครือขายไรสาย
หากเราเตอรไรสายของคุณไมสนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) คุณสามารถใชวิธน
ี ี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพบน
เครือขายไรสาย
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม ไรสาย

2.

แตะปุม เมนูไรสาย และแตะปุม ตัวชวยตัง้ คาเครือขายไรสาย

3.

เครื่องจะสแกนหาเครือขายไรสายที่มีอยู และแสดงรายการชื่อเครือขาย (SSID) เลือก SSID ของเราเตอรไรสายของ
คุณจากรายการ หากมีอยู หาก SSID ของเราเตอรไรสายของคุณไมอยูในรายการ ใหแตะปุม ปอน SSID เมื่อมี
ขอความขอประเภทการรักษาความปลอดภัยเครือขาย ใหเลือกตัวเลือกที่เราเตอรไรสายของคุณใช แผงปุมกดจะเปด
ขึน
้ บนจอแสดงผลบนแผงควบคุม

4.

หากเราเตอรไรสายของคุณใชการรักษาความปลอดภัย WPA ใหพิมพรหัสวลีบนแผงปุมกด
หากเราเตอรไรสายของคุณใชการรักษาความปลอดภัย WEP ใหพิมพคียบนแผงปุมกด

5.
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แตะปุม OK และรอขณะเครื่องสรางการเชือ
่ มตอกับเราเตอรไรสาย การสรางการเชื่อมตอไรสายจะใชเวลาสองสาม
นาที
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เชือ
่ มตอเครือ
่ งพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบิล USB
หากเราเตอรไรสายของคุณไมสนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) ใหใชวิธน
ี ี้ในการตั้งคาเครื่องพิมพบนเครือขาย
ไรสาย การใชสายเคเบิล USB เพื่อสงการตั้งคาทําใหการตัง้ คาการเชื่อมตอไรสายทําไดงายขึ้น หลังจากตั้งคาเสร็จสมบูรณ
คุณสามารถถอดสายเคเบิล USB และใชการเชื่อมตอไรสาย
1.

ใสซีดีซอฟตแวรไวในถาดซีดข
ี องคอมพิวเตอร

2.

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ เมื่อมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wireless network
(เชือ
่ มตอผานเครือขายแบบไรสาย) เชื่อมตอสายเคเบิล USB เขากับเครื่องพิมพเมื่อมีขอความแจง
ขอควรระวัง:

หามเชือ
่ มตอสายเคเบิล USB จนกวาซอฟตแวรการติดตัง้ จะแจงใหทราบ

3.

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหพิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบวาเครื่องพิมพมีชื่อ SSID

4.

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหถอดสายเคเบิล USB

การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Mac
คุณตองมีสิทธิ์ของผูดูแลระบบจึงจะลบซอฟตแวรได
1.

ยกเลิกการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร

2.

เปด Applications ( แอปพลิเคชัน)

3.

เลือก Hewlett Packard

4.

เลือก HP Uninstaller (โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งของ HP)

5.

เลือกเครื่องพิมพจากรายการอุปกรณแลวคลิกปุม Uninstall (ยกเลิกการติดตั้ง)

6.

หลังจากยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอรแลวลบขอมูลใน Trash (ถังขยะ)

การเปลีย่ นแปลงการตัง้ คาไดรเวอรเครือ
่ งพิมพสาํ หรับ Mac
การเปลีย่ นการตัง้ คางานพิมพทต
ี่ องการพิมพ
ทัง้ หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้ คาเริม
่ ตนสําหรับงานพิมพ
ทัง้ หมด

การเปลีย่ นการกําหนดคาของเครื่อง

1.

ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม Print (พิมพ)

1.

ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม Print (พิมพ)

Mac OS X 10.5 และ 10.6

2.

การเปลี่ยนแปลงคาทีค
่ ณ
ุ ตองการในเมนู
ตางๆ

2.

การเปลี่ยนแปลงคาทีค
่ ุณตองการในเมนู
ตางๆ

1.

3.

ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุม
Save As... (บันทึกเปน...) และพิมพชอ
ื่
ของคาลวงหนา

จากเมนู Apple
เลือกเมนู System
Preferences (การตัง้ คาระบบ) จากนัน
้
คลิกไอคอน Print & Fax (พิมพและ
โทรสาร)

2.

เลือกเครื่องพิมพทอ
ี่ ยูดานซายของหนาตาง

3.

คลิกปุม Options & Supplies (ตัว
เลือกและอุปกรณสน
ิ้ เปลือง)

4.

คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

5.

กําหนดคาตัวเลือกทีต
่ ิดตัง้

การตัง้ คาเหลานีจ้ ะถูกบันทึกไวในเมนู Presets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี้ คุณตอง
ุ ครั้งที่คณ
ุ
เลือกตัวเลือกคาลวงหนาทีบ
่ ันทึกไวทก
เปดโปรแกรมและพิมพงาน

ซอฟตแวรสาํ หรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร Mac
HP Utility สําหรับ Mac
ใช HP Utility เพื่อตั้งคาคุณลักษณะตางๆ ของเครื่องพิมพที่ไมมีอยูในไดรเวอรเครื่องพิมพ

THWW

ซอฟตแวรสําหรับ Mac

37

คุณสามารถใช HP Utility เมื่อเครื่องพิมพของคุณใชสาย USB (USB: Universal Serial Bus) หรือเชื่อมตอกับเครือ
ขายที่ใช TCP/IP
เปด HP Utility
▲

คลิก HP Utility จากด็อค
-หรือจาก Applications (แอปพลิเคชัน) คลิก Hewlett Packard แลวคลิก HP Utility

คุณสมบัติ HP Utility
ใชซอฟตแวร HP Utility สําหรับการดําเนินการตอไปนี้:
●

รับขอมูลเกี่ยวกับสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

●

รับขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ เชน เวอรชน
ั ของเฟรมแวร และหมายเลขผลิตภัณฑ

●

พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

●

รับขอมูลเครือขายและเปด HP Embedded Web Server สําหรับเครื่องพิมพที่เชือ
่ มตอกับเครือขาย IP

●

กําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาด

●

สงไฟลและแบบอักษรจากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องพิมพ

●

อัปเดตเฟรมแวรเครื่องพิมพ

●

แสดงหนาการใชสี

●

กําหนดการตั้งคาแฟกซพื้นฐาน

ยูทลิ ิตท
ี ส
ี่ นับสนุนสําหรับ Mac
HP Embedded Web Server
เครื่องพิมพนี้มีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซึ่งจะใหการเขาใชงานขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องพิมพและเครือขาย
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พิมพดวย Mac
ยกเลิกงานพิมพดวย Mac
1.

หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: การกดปุม ยกเลิก จะลบงานที่เครื่องพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การ
กดปุม ยกเลิก จะลบงานที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
2.

และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือคิวการพิมพได
●

โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึน
้ ชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
ยกเลิกงานพิมพได

●

คิวการพิมพของ Mac: เปดคิวการพิมพโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพในด็อค ไฮไลทงานพิมพ และ
คลิก Delete

เปลีย่ นขนาดและประเภทกระดาษโดยใช Mac
1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้ คาหนา)

3.

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลิกปุม OK

4.

เปดเมนู Finishing (การตกแตง)

5.

เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวัสดุพม
ิ พ)

6.

คลิกปุม Print (พิมพ)

การปรับขนาดเอกสารหรือพิมพในขนาดกระดาษแบบกําหนดเองดวย Mac
Mac OS X 10.5 และ 10.6

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

ใชวิธีใดวิธห
ี นึง่ ตอไปนี้

2.

คลิกปุม Page Setup (การตัง้ คาหนา)

3.

เลือกเครื่องพิมพ จากนัน
้ เลือกการตั้งคาทีถ
่ ก
ู ตองสําหรับตัวเลือก Paper Size (ขนาด
กระดาษ) และ Orientation (การวางแนวกระดาษ)

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

3.

ในสวน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกชอง Scale to fit
paper size (ปรับใหพอดีกบ
ั ขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพดวย Mac
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพื่อบันทึกการตัง้ คาไดรเวอรเครื่องพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคานั้นใหมได
สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

THWW

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

พิมพดวย Mac
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3.

เลือกการตั้งคาการพิมพทค
ี่ ุณตองการบันทึกเพื่อกลับมาใชใหม

4.

ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกตัวเลือก Save As... (บันทึกเปน...) แลวพิมพชื่อสําหรับคาลวงหนา

5.

คลิกปุม OK

ใชคาลวงหนาสําหรับพิมพ
1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

3.

ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาการพิมพ

หมายเหตุ:

ในการใชการตั้งคาเริ่มตนของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

การพิมพหนาปกดวย Mac
1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

3.

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

4.

ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) เลือกขอความที่คุณตองการพิมพบนหนาปก
หมายเหตุ: ในการพิมพหนาปกแบบไมมีขอความใดๆ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover
Page Type (ประเภทใบปะหนา)

การใชลายน้าํ ดวย Mac
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1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เปดเมนู Watermarks (ลายน้ํา)

3.

จากเมนู Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายน้ําที่จะใช เลือกตัวเลือก Watermark (ลายน้ํา) เพื่อพิมพขอความ
กึ่งโปรงแสง เลือกตัวเลือก Overlay (การซอน) เพื่อพิมพขอความที่ไมโปรงแสง

4.

จากเมนู Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายน้ําลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทานั้น

5.

จากเมนู Text (ขอความ) ใหเลือกขอความมาตรฐานหนึ่งขอความ หรือเลือกตัวเลือก Custom (กําหนดเอง) แลว
พิมพขอความใหมลงในชอง

6.

เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาที่เหลือ

บท 4 ใชอุปกรณรวมกับ Mac
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การการพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวดวย Mac

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

3.

เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

4.

จากเมนู Pages per Sheet (หนาตอแผน) ใหเลือกจํานวนหนาที่คุณตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4, 6, 9 หรือ
16)

5.

ในสวน Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ใหเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6.

จากเมนู Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

การพิมพบนหนากระดาษทัง้ สองดาน (การพิมพงานสองดาน) ดวย Mac
1.

ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาดใดถาดหนึ่งเพื่อใหเพียงพอกับงานพิมพ

2.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

3.

เปดเมนู Finishing (การตกแตง) และคลิกแถบ Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง) หรือเปดเมนู
Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

4.

คลิกชอง Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง) แลวเลือกตัวเลือกการเขาเลม

5.

คลิกปุม Print (พิมพ) ทําตามคําแนะนําในหนาตางปอปอัปที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร กอนที่จะใสปก
กระดาษกลับเขาไปในถาด 1 เพื่อพิมพดานที่สอง

6.

ไปที่เครื่องพิมพ แลวหยิบกระดาษเปลาที่อยูในถาด 1 ออก

7.

ใสปกกระดาษที่พิมพแลวโดยคว่ําหนากระดาษในถาด 1

8.

หากขอความปรากฏขึ้น ใหแตะปุมที่เหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดําเนินการตอ

การตัง้ คาตัวเลือกสีดวย Mac
ใชเมนู Color Options (ตัวเลือกสี) หรือเมนู Color/Quality Options (ตัวเลือกสี/คุณภาพ) เพื่อควบคุมการอานคาสี
และการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร

THWW

1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เลือกไดรเวอร

พิมพดวย Mac
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3.

เปดเมนู Color Options (ตัวเลือกสี) หรือเมนู Color/Quality Options (ตัวเลือกสี/คุณภาพ)

4.

เปดเมนู Advanced (ขัน
้ สูง) หรือเลือกแถบที่เหมาะสม

5.

ปรับคาตางๆ ในแตละสวนใหกับขอความ กราฟก และภาพถายดวยตนเอง

การใชเมนู Services (การบริการ) ดวย Mac
หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย ใหใชเมนู Services (การบริการ) เพื่อรับขอมูลเครื่องพิมพและสถานะของอุปกรณ
สิ้นเปลือง
1.

บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

เปดเมนู Services (บริการ)

3.

ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว และดําเนินการบํารุงรักษา ใหปฏิบัติดังนี้

4.
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a.

่ งพิมพ)
เลือกแถบ Device Maintenance (บํารุงรักษาเครือ

b.

เลือกการดําเนินการจากรายการแบบดรอปดาวน

c.

คลิกปุม Launch (เขาใช)

ในการไปที่เว็บไซตการสนับสนุนตางๆ สําหรับเครื่องพิมพนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
a.

เลือกแถบ Services on the Web (บริการในเว็บ)

b.

เลือกตัวเลือกจากเมนู

c.

คลิกปุม Go! (ไป!)

บท 4 ใชอุปกรณรวมกับ Mac
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แฟกซดวย Mac
ในการสงแฟกซโดยพิมพไปยังไดรเวอรแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

เปดเอกสารที่คุณตองการสงแฟกซ

2.

คลิกที่เมนู File แลวคลิกที่ Print

3.

ในเมนูปอปอัป Printer (เครื่องพิมพ) ใหเลือกคิวงานพิมพแฟกซที่คุณตองการใช

4.

ในฟลด Copies (สําเนา) ใหปรับจํานวนสําเนาหากจําเปน

5.

ในเมนูปอปอัป Paper Size (ขนาดกระดาษ) ใหปรับขนาดกระดาษหากจําเปน

6.

ในบริเวณ Fax Information (ขอมูลแฟกซ) ใหปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหนึ่งคน
หมายเหตุ: หากคุณตองการใสหมายเลขนําหนา ใหปอนในฟลด Dialing Prefix (หมายเลขนําหนา)

7.

THWW

คลิก Fax (แฟกซ)

แฟกซดวย Mac
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สแกนดวยดวย Mac
ใชซอฟตแวร HP Scan เพื่อสแกนภาพไปยังคอมพิวเตอร Mac
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

เปดโฟลเดอร Applications (แอปพลิเคชัน) แลวคลิก Hewlett-Packard ดับเบิลคลิก HP Scan

3.

เปดเมนู HP Scan แลวคลิก Preferences (กําหนดลักษณะ) จากเมนูปอปอัป Scanner (สแกนเนอร) ใหเลือก
เครื่องพิมพนี้จากรายการ แลวคลิก Continue (ดําเนินการตอ)

4.

ในการใชการตั้งคาลวงหนามาตรฐาน ซึ่งใหผลเปนที่พอใจสําหรับภาพและขอความ ใหคลิกปุม Scan (สแกน)
ในการใชการตั้งคาลวงหนาที่ดีที่สุดสําหรับเอกสารขอความ ใหเลือกการตั้งคาลวงหนาจากเมนูปอปอัป Scanning
Presets (คาลวงหนาสําหรับการสแกน) ในการปรับการตั้งคา ใหคลิกปุม Edit (แกไข) เมื่อคุณพรอมที่จะสแกน ให
คลิกปุม Scan (สแกน)

5.

ในการสแกนหนาอื่นเพิ่มเติม ใหวางหนาถัดไปแลวคลิก Scan (สแกน) คลิก Append to List (เพิ่มในรายการ)
เพื่อเพิ่มหนาใหมไปยังรายการปจจุบัน ทําซ้ําจนกวาคุณจะสแกนไดทุกหนา

6.

คลิกปุม Save (บันทึก) แลวเลือกโฟลเดอรบนคอมพิวเตอรที่คณ
ุ ตองการบันทึกไฟล
หมายเหตุ: ในการพิมพภาพที่สแกน ใหคลิกปุม Print (พิมพ)
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บท 4 ใชอุปกรณรวมกับ Mac
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เชือ
่ มตออุปกรณ

●

ระบบปฏิบัติการเครือขายที่สนับสนุน

●

การเชื่อมตอดวย USB

●

การเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
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ระบบปฏิบต
ั ิการเครือขายทีส
่ นับสนุน
●

Windows 7

●

Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

●

Windows XP (32 บิต Service Pack 2)

●

Windows Server 2003 (Service Pack 3)

●

Windows Server 2008 (32 บิต และ 64 บิต)

●

Mac OS X v10.5 และ v10.6

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครือ
่ งพิมพรวมกัน
HP ไมสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เนื่องคุณลักษณะนี้เปนฟงกชันของระบบปฏิบัตก
ิ าร
Microsoft ไมใชไดรเวอรของเครื่องพิมพ HP โปรดเขาสู Microsoft ที่ www.microsoft.com

การเชื่อมตอดวย USB
เครื่องพิมพนี้สนับสนุนการเชื่อมตอ USB 2.0 ใชสายเคเบิล USB แบบ A-to-B HP แนะนําใหใชสายเคเบิลไมยาวเกินกวา
2 เมตร
ขอควรระวัง: หามเชื่อมตอสายเคเบิล USB จนกวาซอฟตแวรการติดตั้งจะแจงใหคุณเชือ
่ มตอ

การติดตัง้ จากแผนซีดี
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1.

ออกจากโปรแกรมที่เปดทั้งหมดในคอมพิวเตอร

2.

ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

3.

เมื่อมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Directly connect to this computer using a USB cable (เชือ
่ มตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรนี้โดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB) แลวคลิกปุม Next (ถัดไป)

4.

เมื่อซอฟตแวรแจง ใหคุณเชือ
่ มตอสายเคเบิล USB กับเครื่องพิมพและคอมพิวเตอร

5.

เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง คลิกปุม Finish (เสร็จสิ้น)

บท 5 เชื่อมตออุปกรณ
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6.

บนหนาจอ More Options (ตัวเลือกอื่น) คุณสามารถติดตั้งซอฟตแวรเพิ่มเติม หรือคลิกปุม Finish (เสร็จสิ้น)

7.

พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตัง้ ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

การเชื่อมตอดวย USB
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การเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
โปรโตคอลเครือขายทีใ่ ชได
ในการเชื่อมตออุปกรณที่มีเครือขายเขากับเครือขาย คุณตองมีเครือขายที่ใชโปรโตคอลใดโปรโตคอลหนึ่งดังตอไปนี้
●

TCP/IP (IPv4 หรือ IPv6)

●

พอรต 9100

●

LPR

●

DHCP

●

AutoIP

●

SNMP

●

Bonjour

●

SLP

●

WSD

●

NBNS

●

LLMNR

ติดตัง้ เครือ
่ งพิมพในเครือขายแบบใชสาย
กําหนดคา IP แอดเดรส
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1.

เชือ
่ มตอสายเคเบิลเครือขายกับเครื่องพิมพและกับเครือขาย

2.

โปรดรอเปนเวลา 60 วินาที กอนดําเนินการตอ ระหวางนี้ เครือขายจะจดจําเครื่องพิมพ และกําหนด IP แอดเดรส หรือ
ชือ
่ โฮสตสําหรับเครื่องพิมพ

3.

เมื่ออยูที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม การตัง้ คา

4.

แตะเมนู รายงาน และแตะปุม รายงานคาคอนฟเกอเรชัน เพื่อพิมพรายงานคาคอนฟเกอเรชัน

บท 5 เชื่อมตออุปกรณ

THWW

5.

ดู IP แอดเดรสที่รายงานคาคอนฟเกอเรชัน
LASERJET PROFESSIONAL CM1410 COLOR MFP SERIES

ติดตั้งซอฟตแวร
1.

ออกจากโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร

2.

ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3.

ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําบนหนาจอ

4.

เมื่อมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wired network (เชือ
่ มตอผานเครือขายแบบใชสาย)
แลวคลิกปุม Next (ถัดไป)

5.

จากรายชือ
่ เครื่องพิมพที่มีอยู ใหเลือกเครื่องพิมพที่มี IP แอดเดรสที่ถูกตอง

6.

คลิกปุม Finish (เสร็จสิ้น)

7.

บนหนาจอ More Options (ตัวเลือกอื่น) คุณสามารถติดตั้งซอฟตแวรเพิ่มเติม หรือคลิกปุม Finish (เสร็จสิ้น)

8.

พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพื่อตรวจสอบวาไดติดตัง้ ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

ติดตัง้ เครือ
่ งพิมพในเครือขายไรสาย
กอนการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดเชื่อมตอเครือขายดวยสายเคเบิลเครือขาย
หากเราเตอรไรสายไมสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) ใหขอรับการตั้งการเครือขายเราเตอรไรสายจากผูดูแล
ระบบของคุณ หรือทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
●

ขอรับชื่อเครือขายไรสายหรือชุดตัวระบุบริการ (SSID)

●

กําหนดรหัสผานรักษาความปลอดภัยหรือคียการเขารหัสสําหรับเครือขายไรสาย

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใช WPS
หากเราเตอรไรสายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) วิธน
ี ี้เปนวิธท
ี ี่งายที่สุดในการตั้งคาเครื่องพิมพบน
เครือขายไรสาย

THWW

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม ไรสาย

2.

แตะปุม เมนูไรสาย และแตะปุม การตั้งคาปองกัน Wi-Fi

3.

ใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้เพื่อตั้งคา:
●

ปุมกด: เลือกตัวเลือก ปุมกด แลวทําตามคําแนะนําที่แสดงบนแผงควบคุม การสรางการเชื่อมตอไรสายจะใชเวลา
สองสามนาที

●

PIN: เลือกตัวเลือก สราง PIN แลวทําตามคําแนะนําที่แสดงบนแผงควบคุม เครื่องพิมพจะสราง PIN ที่ไมซ้ํากัน
ซึ่งคุณตองพิมพลงในหนาจอการตั้งคาของเราเตอรไรสาย การสรางการเชื่อมตอไรสายจะใชเวลาสองสามนาที

การเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
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หมายเหตุ: หากวิธีนี้ไมสําเร็จ โปรดลองใช ตัวชวยตั้งคาเครือขายไรสาย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ หรือใชวิธีการ
เชื่อมตอสายเคเบิล USB

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใชตวั ชวยตัง้ คาเครือขายไรสาย
หากเราเตอรไรสายของคุณไมสนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) คุณสามารถใชวิธน
ี ี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพบน
เครือขายไรสาย
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม ไรสาย

2.

แตะปุม เมนูไรสาย และแตะปุม ตัวชวยตัง้ คาเครือขายไรสาย

3.

เครื่องจะสแกนหาเครือขายไรสายที่มีอยู และแสดงรายการชื่อเครือขาย (SSID) เลือก SSID ของเราเตอรไรสายของ
คุณจากรายการ หากมีอยู หาก SSID ของเราเตอรไรสายของคุณไมอยูในรายการ ใหแตะปุม ปอน SSID เมื่อมี
ขอความขอประเภทการรักษาความปลอดภัยเครือขาย ใหเลือกตัวเลือกที่เราเตอรไรสายของคุณใช แผงปุมกดจะเปด
ขึน
้ บนจอแสดงผลบนแผงควบคุม

4.

หากเราเตอรไรสายของคุณใชการรักษาความปลอดภัย WPA ใหพิมพรหัสวลีบนแผงปุมกด
หากเราเตอรไรสายของคุณใชการรักษาความปลอดภัย WEP ใหพิมพคียบนแผงปุมกด

5.

แตะปุม OK และรอขณะเครื่องสรางการเชือ
่ มตอกับเราเตอรไรสาย การสรางการเชื่อมตอไรสายจะใชเวลาสองสาม
นาที

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบิล USB
หากเราเตอรไรสายของคุณไมสนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) ใหใชวิธน
ี ี้ในการตั้งคาเครื่องพิมพบนเครือขาย
ไรสาย การใชสายเคเบิล USB เพื่อสงการตั้งคาทําใหการตัง้ คาการเชื่อมตอไรสายทําไดงายขึ้น หลังจากตั้งคาเสร็จสมบูรณ
คุณสามารถถอดสายเคเบิล USB และใชการเชื่อมตอไรสาย
1.

ใสซีดีซอฟตแวรไวในถาดซีดข
ี องคอมพิวเตอร

2.

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ เมื่อมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wireless network
(เชือ
่ มตอผานเครือขายแบบไรสาย) เชื่อมตอสายเคเบิล USB เขากับเครื่องพิมพเมื่อมีขอความแจง
ขอควรระวัง:

หามเชือ
่ มตอสายเคเบิล USB จนกวาซอฟตแวรการติดตั้งจะแจงใหทราบ

3.

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหพิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบวาเครื่องพิมพมีชื่อ SSID

4.

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหถอดสายเคเบิล USB

ติดตั้งซอฟตแวรสาํ หรับอุปกรณไรสายทีอ
่ ยูบนเครือขายในขณะนี้
หากเครื่องพิมพมี IP แอดเดรสบนเครือขายไรสายและคุณตองการติดตัง้ ซอฟตแวรเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอร ใหทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
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1.

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหพิมพหนาการกําหนดคาเพื่อรับ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ

2.

ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3.

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

4.

เมื่อมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wireless network (เชือ
่ มตอผานเครือขายแบบไร
สาย) แลวคลิกปุม Next (ถัดไป)

5.

จากรายชือ
่ เครื่องพิมพที่มีอยู ใหเลือกเครื่องพิมพที่มี IP แอดเดรสที่ถูกตอง

บท 5 เชื่อมตออุปกรณ
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ยกเลิกการเชือ
่ มตอจากเครือขายแบบไรสาย
หากคุณตองการยกเลิกการเชื่อมตอเครื่องพิมพจากเครือขายไรสาย คุณสามารถปดการทํางานไรสายในเครื่องพิมพได
และแตะปุม เมนูไรสาย

1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหแตะปุม ไรสาย

2.

แตะปุม เปด/ปดคุณสมบัติไรสาย และแตะปุม ปด

3.

ในการยืนยันวาชุดไรสายถูกปดแลว ใหพิมพหนา สรุปเครือขาย จากเมนู รายงาน แลวตรวจสอบวารายการคุณสมบัติ
ไรสายปดใชงาน

ลดคลืน
่ รบกวนบนเครือขายไรสาย
เคล็ดลับตอไปนี้สามารถลดคลื่นรบกวนเครือขายไรสายได:
●

วางอุปกรณไรสายใหหางจากวัตถุโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บเอกสารและอุปกรณที่มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาอื่น เชน
ไมโครเวฟและโทรศัพทไรสาย วัตถุเหลานั้นสามารถรบกวนสัญญาณวิทยุได

●

วางอุปกรณไรสายใหหางจากสิ่งกอสรางขนาดใหญและสิ่งกอสรางอื่นๆ วัตถุเหลานี้สามารถดูดซับคลื่นวิทยุและทําให
สัญญาณออนลง

●

วางเราเตอรไรสายในตําแหนงกึ่งกลางที่อุปกรณไรสายในเครือขายสามารถมองเห็นได

การตัง้ คาเครือขายแบบไรสายขัน
้ สูง
โหมดการสื่อสารไรสาย
คุณสามารถใชหนึ่งโหมดจากสองโหมดของการสื่อสารไรสาย: โครงสรางพื้นฐานหรือเฉพาะกิจ

THWW

การเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
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เครือขายไรสายแบบโครงสรางพื้น
ฐาน (แนะนํา)

เครื่องพิมพสื่อสารกับอุปกรณอื่นบนเครือขายผานเราเตอรไรสาย

เครือขายไรสายเฉพาะกิจ

เครื่องพิมพสื่อสารโดยตรงกับอุปกรณไรสายอื่นโดยไมใชเราเตอรไรสาย

อุปกรณทงั้ หมดบนเครือขายเฉพาะกิจตองมีดงั นี้:
●

มีระบบ 802.11b/g

●

มี SSID เหมือนกัน

●

มีซับเน็ตและชองเหมือนกัน

●

ตัง้ คาการรักษาความปลอดภัย 802.11b/g เหมือนกัน

การรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย
เพื่อใหแยกแยะเครือขายไรสายของคุณจากเครือขายไรสายอื่นไดงาย ใหใชชื่อเครือขาย (SSID) ที่ไมซ้ํากับผูอื่นสําหรับเรา
เตอรไรสายของคุณ เราเตอรไรสายของคุณอาจมีชื่อเครือขายเริ่มตน ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนชือ
่ ผูผลิต สําหรับขอมูลวิธีเปลี่ยน
ชื่อเครือขาย โปรดดูเอกสารที่แนบมากับเราเตอรไรสาย
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บท 5 เชื่อมตออุปกรณ
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ในการปองกันไมใหผูอื่นเขาถึงเครือขายของคุณ ใหเปดใชการเขารหัสขอมูล WPA หรือ WEP
●

Wired Equivalent Privacy (WEP): WEP คือกลไกการรักษาความปลอดภัยดั้งเดิมตามมาตรฐาน 802.11 โดย
สรางคียที่ไมซ้ํากับผูอื่นที่มีอักขระเลขฐาน 16 หรือตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งผูใชอื่นตองระบุกอนที่พวกเขาจะเขาถึงเครือ
ขายของคุณ

●

Wi-Fi Protected Access (WPA): WPA ใช Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) เพื่อเขารหัสและ
ตรวจสอบ 802.1X ซึ่งเปนการแกไขขอบกพรองของ WEP โดยสรางรหัสวลีที่ไมซ้ํากับผูอื่นผสมกันระหวางตัวอักษร
และตัวเลข ซึ่งผูใชอื่นตองระบุกอนที่พวกเขาจะเขาถึงเครือขายของคุณ

●

WPA2 มีมาตรฐานการเขารหัสขั้นสูง (AES) และมีการปรับปรุงจาก WPA

เชือ
่ มตอเครือ
่ งพิมพกบ
ั เครือขายไรสายเฉพาะกิจ
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพไรสายกับคอมพิวเตอรโดยใชการติดตั้งแบบ peer-to-peer (เฉพาะกิจ)
1.

ตรวจดูวาเครื่องพิมพไมไดเชื่อมตอกับเครือขายดวยสายเคเบิลอีเธอรเน็ต

2.

เปดเครื่องพิมพ แลวเปดการทํางานไรสาย

3.

ตรวจดูวาเครื่องพิมพใชการตัง้ คาเครือขายไรสายเริ่มตนจากโรงงาน

4.

เปดการทํางานไรสายของเครื่องพิมพอีกครั้ง

5.

พิมพหนา สรุปเครือขาย แลวคนหาชื่อเครือขายไรสาย (SSID) เปดเมนู รายงาน แลวเลือกตัวเลือก สรุปเครือขาย

6.

รีเฟรชรายการเครือขายไรสายของคอมพิวเตอร แลวคลิกชื่อเครือขายไรสาย (SSID) ของเครื่องพิมพ และเชื่อมตอ

7.

หลังจากเวลาผานไปหลายนาที ใหพิมพหนาการกําหนดคา แลวคนหาแอดเดรส IP ของอุปกรณ

8.

บนคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีของเครื่องพิมพ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อติดตั้งซอฟตแวร เมื่อมีขอความแจง
ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wireless network (เชือ
่ มตอผานเครือขายแบบไรสาย)

กําหนดคาเครือขาย IP
ดูหรือเปลีย่ นการตั้งคาเครือขาย
ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อดูหรือเปลี่ยนการกําหนดคา IP
1.

พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส
●

ถาคุณใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตวั เลขเทานั้น ซึ่งมีรูปแบบดังนี้:
xxx.xxx.xxx.xxx

●

ถาคุณใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยทั้งอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซึ่งมีรูปแบบคลายดังนี้:
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
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2.

ในการเปด HP Embedded Web Server ใหปอน IP แอดเดรส (IPv4) ของเครื่องพิมพลงในบรรทัดแอดเดรสของ
เว็บเบราเซอร สําหรับ IPv6 ใหใชขั้นตอนที่กําหนดโดยเว็บเบราเซอรเพื่อปอน IPv6 แอดเดรส

3.

คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพื่อดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาไดตามตองการ

การเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
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ตัง้ หรือเปลีย่ นรหัสผานเครื่องพิมพ
ใช HP Embedded Web Server ในการตั้งคารหัสผานหรือเปลี่ยนรหัสผานที่มีอยูของเครื่องพิมพบนเครือขาย
1.

พิมพ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร คลิกแถบ Networking (เครือขาย) แลว
คลิกลิงค Security (การรักษาความปลอดภัย)
หมายเหตุ: ถาไดตั้งรหัสผานไวแลวกอนหนานี้ ระบบจะแจงใหคณ
ุ พิมพรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิกปุม Apply
(ใช)

2.

ใหพิมพรหัสผานใหมในชอง New Password (รหัสผานใหม) และในชอง Verify password (ตรวจสอบรหัส
ผาน)

3.

ที่ดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม Apply (ใช) เพื่อบันทึกรหัสผาน

กําหนดคาพารามิเตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม
ใชเมนูแผงควบคุมเพื่อตั้งคาแอดเดรส IPv4, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยเริ่มตนดวยตนเอง
1.

แตะปุม การตั้งคา

2.

เลื่อนและแตะเมนู การตัง้ คาเครือขาย

3.

แตะเมนู คาคอนฟกTCP/IP และแตะปุม ดวยตนเอง

4.

ใชแผงปุมกดตัวเลขเพื่อปอน IP แอดเดรส แลวแตะปุม OK แตะปุม ใช เพื่อยืนยัน

5.

ใชแผงปุมกดตัวเลขเพื่อปอนซับเน็ตมาสก แลวแตะปุม OK แตะปุม ใช เพื่อยืนยัน

6.

ใชแผงปุมกดตัวเลขเพื่อปอนเกตเวยเริ่มตน แลวแตะปุม OK แตะปุม ใช เพื่อยืนยัน

การตัง้ คาความเร็วในการเชือ
่ มตอและการพิมพสองดาน
หมายเหตุ:

ขอมูลนี้ใชกับเครือขาย Ethernet เทานั้น ไมสามารถใชไดกับเครือขายแบบไรสาย

ความเร็วลิงคและโหมดการติดตอสื่อสารของเซิรฟเวอรการพิมพจะตองตรงกับฮับเครือขาย ในกรณีสวนใหญ ใหปลอย
เครื่องพิมพไวในโหมดอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงการตัง้ คาความเร็วในการเชื่อมตอและ Duplex ที่ไมถูกตอง อาจทําให
เครื่องพิมพไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณเครือขายอื่นได หากคุณจําเปนตองทําการเปลี่ยนแปลง ใหใชแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ
หมายเหตุ: การตัง้ คาตองตรงกับอุปกรณบนระบบเครือขายที่คุณตองการเชื่อมตอ (ฮับของเครือขาย สวิตช เกตเวย รูตเตอร
หรือคอมพิวเตอร)
หมายเหตุ: การเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้จะทําใหเครื่องพิมพปด แลวเปดใหม ทําการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเครื่องพิมพไม
ไดทํางานอะไรเทานั้น
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1.

แตะปุม การตั้งคา

2.

เลื่อนและแตะเมนู การตัง้ คาเครือขาย

3.

แตะเมนู ความเร็วลิงค

4.

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ตอไปนี้:
การตัง้ คา

คําอธิบาย

อัตโนมัติ

เซิรฟเวอรการพิมพจะกําหนดคาโดยอัตโนมัติสําหรับความเร็วลิงคและโหมดการติดตอสูงสุดที่
อนุญาตใหใชบนเครือขาย

บท 5 เชื่อมตออุปกรณ

THWW

5.

THWW

การตัง้ คา

คําอธิบาย

10T Half

10 เมกะไบตตอวินาที (Mbps), half-duplex operation

10T Full

10 Mbps, full-duplex operation

100TX Half

100 Mbps, half-duplex operation

100TX Full

100 Mbps, full-duplex operation

แตะปุม OK เครื่องพิมพจะปดแลวเปดใหม

การเชื่อมตอเขาสูเครือขาย
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บท 5 เชื่อมตออุปกรณ

THWW

6

THWW

กระดาษและวัสดุพิมพ

●

ทําความเขาใจการใชกระดาษ

●

เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ

●

ขนาดกระดาษที่รองรับ

●

ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

●

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

●

การใสกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

●

กําหนดคาถาด
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ทําความเขาใจการใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้สนับสนุนกระดาษที่หลากหลายและวัสดุพิมพอื่นๆ ตามคําแนะนําในคูมือผูใชนี้ กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรง
ตามคําแนะนํานี้อาจใหคุณภาพการพิมพต่ํา กระดาษติดเพิ่มขึ้น และเครื่องพิมพเกิดสึกหรอกอนเวลาอันควร
เพื่อใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ที่ออกแบบมาเพื่อใชกับเครื่องพิมพเลเซอรหรือ
ใชงานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนํา
ใหใชกระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดหรือยี่หออื่น เนื่องจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได
อาจเปนไปไดที่กระดาษจะเปนไปตามขอกําหนดในคูมือนี้ แตยงั ไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซึ่งอาจเกิดจากการ
จัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น หรือตัวแปรอื่นๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได
ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard

คําแนะนําสําหรับกระดาษพิเศษ
เครื่องพิมพนี้สนับสนุนการพิมพบนกระดาษพิเศษ ใชคําแนะนําตอไปนี้เพื่อใหไดผลลัพธที่พึงพอใจ เมื่อใชกระดาษพิเศษ
หรือวัสดุพิมพพิเศษ ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาประเภท และขนาดในไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
ขอควรระวัง: เครื่องพิมพ HP LaserJet ใชฟวเซอรทําหนาที่ยึดอนุภาคของผงหมึกแหงบนกระดาษเปนจุดที่มีความ
แมนยํามาก HP Laser Paper ไดรับการออกแบบมาใหทนตอความรอนสูง การใชกระดาษอิงคเจ็ตอาจทําใหเครื่องพิมพ
เกิดความเสียหายได
ควร

ซองจดหมาย

●

วางจดหมายใหเรียบเสมอกัน

●

●

ใชซองจดหมายทีร่ อยตอของซองยาวไป
จนถึงมุมของซองจดหมาย

หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ติด
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

●

ใชแถบกาวที่ลอกออกไดทผ
ี่ านการอนุมัติ
ใหใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอร

หามใชซองจดหมายที่มีทห
ี่ นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบ
่ ุรองและเคลือบ

●

หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดุสังเคราะห
อื่น

●

●

ใชเฉพาะฉลากทีด
่ านหลังไมมีสิ่งใดติดอยู
เทานัน
้

●

หามใชฉลากทีย่ นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

●

ใชฉลากทีเ่ รียบแบน

●

หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

●

ใชฉลากทัง้ แผน

●

ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ ดรับการรับรองสําหรับ
ใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอรสีเทานั้น

●

หามใชวัสดุพม
ิ พประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนุมัติใหใชกับเครื่องพิมพเลเซอร

●

วางแผนใสบนพื้นผิวทีเ่ รียบหลังจากนํา
ออกจากเครื่องพิมพ

แบบฟอรมทีม
่ ีหัวจดหมายและทีม
่ ีการพิมพมา
กอนแลว

●

ใชเฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ
่ นุมัติใหใชกบ
ั เครื่องพิมพเลเซอร
เทานัน
้

●

หามใชกระดาษหัวจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา

●

ใชเฉพาะกระดาษหนาทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หใช
กับเครื่องพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเรื่องน้ําหนักสําหรับ
ผลิตภัณฑนเี้ ทานั้น

●

หามใชกระดาษทีห
่ นักกวาทีร่ ะบุไวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ
่ นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี้ เวนแตกระดาษนั้นจะเปนกระ
ดาษของ HP ทีไ่ ดรับอนุมัติใหใชกบ
ั
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ

●

ใชเฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หใชกบ
ั เครื่องพิมพ
เลเซอรเทานั้น

●

หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ทีอ
่ อกแบบมาใหใชกบ
ั ผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต

ฉลาก

แผนใส
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ไมควร

ชนิดวัสดุพม
ิ พ

บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ
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เปลีย่ นไดรเวอรเครือ
่ งพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ
หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนการตัง้ คาหนาในโปรแกรมซอฟตแวร การตั้งคาเหลานั้นจะแทนที่การตั้งคาใดๆ ในไดรเวอร
เครื่องพิมพ
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

5.

เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ

6.

คลิกปุม ตกลง

ขนาดกระดาษทีร่ องรับ
หมายเหตุ: หากตองการใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษที่เหมาะสมในไดรเวอรพิมพกอนที่
จะทําการพิมพ
ตาราง 6-1 ขนาดกระดาษทีใ่ ชได

1

ขนาด

ขนาด

Letter

216 x 279 มม.

Legal

216 x 356 มม.

A4

210 x 297 มม.

Executive

184 x 267 มม.

A5

148 x 210 มม.

A6

105 x 148 มม.

B5 (JIS)

182 x 257 มม.

16k

197 x 273 มม.

16k

195 x 270 มม.

16k

184 x 260 มม.

8.5 x 13

216 x 330 มม.

4 x 61

107 x 152 มม.

5 x 81

127 x 203 มม.

10 x 15 ซม.1

100 x 150 มม.

กําหนดเอง

ต่ําสุด—76 x127 มม. สูงสุด—216 x 356 มม.

สนับสนุนขนาดเหลานี้โดยใชขนาดทีก
่ ําหนดเอง

ตาราง 6-2 ซองจดหมายและโปสการดทีร่ องรับ
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ขนาด

ขนาด

Envelope #10

105 x 241 มม.

เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ
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ตาราง 6-2 ซองจดหมายและโปสการดทีร่ องรับ (ตอ)
ขนาด

ขนาด

Envelope DL

110 x 220 มม.

Envelope C5

162 x 229 มม.

Envelope B5

176 x 250 มม.

Envelope Monarch

98 x 191 มม.

โปสการดญี่ปุน

100 x 148 มม.

Postcard (JIS)
Double Japan Postcard Rotated

148 x 200 มม.

Double Postcard (JIS)

ประเภทกระดาษทีร่ องรับและความจุของถาด
ประเภทกระดาษ

น้าํ หนัก

ความจุ1

การวางแนวกระดาษ

ประจําวัน:

< กระดาษบอนด 96 g/m2

ไมเกิน 150 แผน

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

กระดาษบอนด 96-130 g/m2

ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิ้ว)

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

กระดาษบอนด 131-175 g/m2

ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิ้ว)

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

กระดาษบอนด 176-220 g/m2

ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม.
(0.6 นิ้ว)

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยใหขอบดาน
บนอยูดานหลังของถาด

●

ธรรมดา

●

กระดาษบาง

●

กระดาษบอนด

●

กระดาษรีไซเคิล

การนําเสนอ:
●

กระดาษดาน, น้ําหนักปานกลาง

●

กระดาษมัน, น้ําหนักปานกลาง

โบรชัวร:
●

กระดาษดาน

●

กระดาษผิวมัน

●

กระดาษพับสาม

ภาพถาย/ปก
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●

กระดาษปกดาน

●

กระดาษปกมัน

●

กระดาษภาพถายดาน

●

กระดาษภาพถายมัน

●

การดมัน

บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ
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ประเภทกระดาษ

น้าํ หนัก

อื่นๆ:
●

แผนใสเลเซอรสี

●

ฉลาก

●

กระดาษหัวจดหมาย

●

ซองจดหมาย

●

ซองจดหมายหนัก

●

กระดาษแบบฟอรม

●

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

●

กระดาษสี

●

กระดาษหยาบ

●

กระดาษเนือ
้ หยาบ
1

ความจุ1

การวางแนวกระดาษ

สูงสุด 50 แผน หรือซองจดหมาย 10
ซอง

ดานทีจ่ ะพิมพหงายขึ้น โดยใชขอบดาน
บนไปทางดานหลังของถาด หรือดาน
ตราไปรษณียไปทางดานหลังของถาด

ความจุอาจตางกันไปตามน้าํ หนักและความหนาของกระดาษ และเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
หมายเหตุ: เมื่อตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง อยาคลี่
กระดาษออก วิธน
ี ี้จะชวยลดปญหากระดาษติด โดยจะปองกันไมใหกระดาษหลายแผนถูกดึงเขาเครื่องพิมพพรอมกัน
1.

เปดถาด 1

THWW

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
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2.

เลื่อนเปดตัวกั้นกระดาษ

3.

หากคุณใสกระดาษขนาด Letter ใหบีบคานสีฟาและ
เลื่อนเปดตัวกั้นกระดาษดานหนาจนสุด
หมายเหตุ: เมื่อใสกระดาษขนาด Legal ถาดจะขยาย
จากทางดานหนาของเครื่องประมาณ 51 มม.

4.
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ึ้ และใหขอบดานบนอยูดาน
หงายหนาดานที่จะพิมพขน
หลังของถาด

บท 6 กระดาษและวัสดุพิมพ
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5.

ปรับตัวกั้นใหอยูชิดกับกระดาษ

6.

ปดถาด 1
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ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
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การใสกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ
อุปกรณปอนกระดาษบรรจุกระดาษ 60-90 g/m2 ไดถึง 35 แผน
หมายเหตุ: เมื่อตองการเติมกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง อยาคลี่
กระดาษออก วิธน
ี ี้จะชวยลดปญหากระดาษติด โดยจะปองกันไมใหกระดาษหลายแผนถูกดึงเขาเครื่องพิมพพรอมกัน
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเครื่องพิมพ อยาใสเอกสารตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบน้ํายาลบคํา
ผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงในอุปกรณ
ปอนกระดาษ
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1.

ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายขึ้น

2.

ปรับตัวกั้นใหอยูชิดกับกระดาษ
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กําหนดคาถาด
การกําหนดคาถาดในเครื่องพิมพจะเปลี่ยนการตั้งคาความรอนและความเร็ว เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดท
ี ี่สุดสําหรับ
ประเภทกระดาษที่คณ
ุ ใช หากคุณใชกระดาษพิเศษสําหรับงานพิมพทั้งหมดหรือสวนใหญบนเครื่องพิมพ ใหเปลี่ยนการตัง้ คา
เริ่มตนนี้บนเครื่องพิมพ
ตารางตอไปนี้แสดงวิธีที่คณ
ุ สามารถใชการตั้งคาถาดใหเหมาะกับความตองการดานการพิมพของคุณ
การใชกระดาษ

่ งพิมพ
กําหนดคาเครือ

พิมพ

บางครั้ง อาจใชกระดาษพิเศษ เชน กระดาษทีม
่ ี
น้าํ หนักมาก หรือกระดาษหัวจดหมายจากถาดที่
ปกติจะใสกระดาษธรรมดา

●

ใสกระดาษพิเศษในถาด 1

จากกลองโตตอบการพิมพโปรแกรมซอฟตแวร
ใหเลือกประเภทกระดาษที่ตรงกับกระดาษทีใ่ ส
ในถาดกอนสงงานพิมพ

ใชกระดาษพิเศษบอย เชน กระดาษทีม
่ ีน้ําหนัก
มาก หรือกระดาษหัวจดหมายจากถาดหนึง่

●

ใสกระดาษพิเศษในถาด 1 และกําหนดคา
ถาดสําหรับประเภทกระดาษนัน
้

จากกลองโตตอบการพิมพโปรแกรมซอฟตแวร
ใหเลือกประเภทกระดาษที่ตรงกับกระดาษทีใ่ ส
ในถาดกอนสงงานพิมพ

กําหนดคาถาด
1.

ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว

2.

ทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

3.

THWW

●

แผงควบคุม: เปดเมนู การตั้งคาระบบ แลวเปดเมนู การตั้งคากระดาษ เลือกถาดที่คุณตองการกําหนดคา

●

เว็บเซิรฟเวอรในตัว: คลิกแถบ Settings (การตัง้ คา) แลวคลิก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) ใน
บานหนาตางดานซาย

เปลี่ยนการตั้งคาถาดที่ตองการ แลวกดปุม OK หรือคลิกปุม Apply (ใช)

กําหนดคาถาด
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งานพิมพ

●

ยกเลิกงานพิมพ

●

งานพิมพพื้นฐานโดยใช Windows

●

งานพิมพอื่นๆ โดยใช Windows

●

การพิมพที่เครื่องดวย USB
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ยกเลิกงานพิมพ
1.

หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: การกดปุม ยกเลิก จะลบงานที่เครื่องพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การ
กดปุม ยกเลิก จะลบงานที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
2.
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และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือคิวการพิมพได
●

โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึน
้ ชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
ยกเลิกงานพิมพได

●

คิวการพิมพของ Windows: หากมีงานพิมพกําลังรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือ
ที่เก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพในที่ดงั กลาว

บท 7 งานพิมพ

◦

Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลิก เริม
่ คลิก การตัง้ คา แลวคลิก เครื่องพิมพ
และโทรสาร ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพื่อเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คณ
ุ ตองการยกเลิก
และคลิก ยกเลิก

◦

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

◦

Windows 7: คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเครื่องพิมพ)
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพื่อเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก
Cancel (ยกเลิก)
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งานพิมพพน
ื้ ฐานโดยใช Windows
วิธีเปดกลองโตตอบการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรสามารถทําไดหลายวิธี ขั้นตอนตางๆ ที่ดําเนินการมีอยูในวิธีการทั่วไป
โปรแกรมซอฟตแวรบางโปรแกรมไมมีเมนู File (ไฟล) ดูเอกสารของโปรแกรมซอฟตแวรเพื่อศึกษาวิธีเปดกลองโตตอบ
การพิมพ

เปดไดรเวอรเครือ
่ งพิมพโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา
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งานพิมพพื้นฐานโดยใช Windows
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ขอความชวยเหลือเกีย่ วกับตัวเลือกการพิมพโดยใช Windows
1.

คลิกปุม วิธใี ช เพื่อเปดวิธีใชแบบออนไลน

เปลีย่ นจํานวนสําเนางานพิมพโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวเลือกจํานวนสําเนา

บันทึกการตัง้ คาการพิมพทก
ี่ าํ หนดเองเพือ
่ ใชอก
ี ครัง้ กับ Windows
ใชชอ
็ ตคัทสําหรับการพิมพกบ
ั Windows
1.
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ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

บท 7 งานพิมพ
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2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ ช็อตคัทสําหรับการพิมพ

4.

เลือกช็อตคัทใดช็อตคัทหนึ่ง แลวคลิกปุม ตกลง
หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกช็อตคัท การตั้งคาที่เกี่ยวของ
จะเปลี่ยนในแถบอื่นในไดรเวอรเครื่องพิมพ
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งานพิมพพื้นฐานโดยใช Windows
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สรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ
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1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ ช็อตคัทสําหรับการพิมพ

บท 7 งานพิมพ
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4.

เลือกช็อตคัทที่มีอยูเปนตนแบบ
หมายเหตุ: เลือกช็อตคัทกอนปรับการตั้งคาทางดาน
ขวาของหนาจอเสมอ หากปรับการตั้งคาแลวเลือก
ช็อตคัท หรือหากเลือกช็อตคัทอื่น การปรับเปลี่ยน
ทั้งหมดของคุณจะหายไป

5.

เลือกตัวเลือกการพิมพของช็อตคัทใหม
หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพบนแถบ
นี้หรือแถบอื่นในไดรเวอรเครื่องพิมพ หลังจากเลือกตัว
เลือกบนแถบอื่น ใหยอนกลับไปที่แถบ ช็อตคัทสําหรับ
การพิมพ กอนดําเนินการขัน
้ ตอนถัดไป
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งานพิมพพื้นฐานโดยใช Windows
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6.

คลิกปุม บันทึกเปน

7.

พิมพชอ
ื่ สําหรับช็อตคัท แลวคลิกปุม ตกลง

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพโดยใช Windows
เลือกขนาดกระดาษโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษทีก
่ าํ หนดเองโดยใช Windows
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1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

คลิกปุม กําหนดเอง

5.

พิมพชื่อสําหรับขนาดที่กําหนดเองและระบุขนาด
●

ดานกวางคือขอบดานสั้นของกระดาษ

●

ดานยาวคือขอบดานยาวของกระดาษ

บท 7 งานพิมพ
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หมายเหตุ: ใสกระดาษโดยใหขอบดานสั้นเขาไปในถาดกอนเสมอ
6.

คลิกปุม ตกลง จากนั้นคลิดปุม ตกลง บนแถบ กระดาษ/คุณภาพ ขนาดกระดาษที่กําหนดเองจะปรากฏในรายการขนาด
กระดาษในครั้งถัดไปที่เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ

เลือกประเภทกระดาษโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัวเลือก อื่นๆ...

5.

ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:

6.

ขยายประเภทของประเภทกระดาษที่อธิบายกระดาษของคุณไดดท
ี ี่สุด และคลิกประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช

เลือกถาดกระดาษโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

เลือกถาดจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ

พิมพทงั้ สองดาน (การพิมพสองดาน) โดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

THWW

งานพิมพพื้นฐานโดยใช Windows
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2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

เลือกชองทําเครื่องหมาย พิมพบนกระดาษทัง้ สองดาน
(ดวยตนเอง) คลิกปุม ตกลง เพื่อพิมพดานแรกของงาน

บท 7 งานพิมพ
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5.

นําปกกระดาษที่พิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก
แลวใสลงในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพแลวคว่ําลง โดยไม
ตองเปลี่ยนการวางแนว

6.

บนแผงควบคุม ใหแตะปุม OK เพื่อพิมพดานที่สองของ
งาน

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

THWW

งานพิมพพื้นฐานโดยใช Windows
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3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวน
หนาตอแผน

5.

เลือกตัวเลือก พิมพขอบหนา ลําดับหนา และ การวาง
แนวกระดาษ ที่ถูกตอง

บท 7 งานพิมพ
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เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

THWW

งานพิมพพื้นฐานโดยใช Windows
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3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

ในสวน การวางแนวกระดาษ เลือกตัวเลือก แนวตัง้ หรือ
แนวนอน
หากตองการพิมพภาพในหนากระดาษแบบคว่ําลง ให
เลือกตัวเลือก หมุน 180 องศา

เลือกตัวเลือกสีโดยใช Windows

80

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ สี

4.

คลิกชองทําเครื่องหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก

5.

ในสวน ตัวเลือกสี คลิกตัวเลือก ดวยตนเอง แลวคลิกปุม การตัง้ คา

6.

ปรับการตั้งคาทั่วไปสําหรับการควบคุมขอบ และการตั้งคาสําหรับขอความ กราฟก และภาพถาย

บท 7 งานพิมพ
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งานพิมพอน
ื่ ๆ โดยใช Windows
พิมพขอความสีเปนสีดาํ (โทนสีเทา) โดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ ขัน
้ สูง

4.

ขยายสวน ตัวเลือกเอกสาร

5.

ขยายสวน คุณสมบัตเิ ครือ
่ งพิมพ

6.

ในรายการดรอปดาวน พิมพขอความทัง้ หมดเปนสีดาํ เลือกตัวเลือก ใชงาน

พิมพลงบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอรมโดยใช Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

THWW

งานพิมพอื่นๆ โดยใช Windows
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3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัว
เลือก อืน
่ ๆ...

5.

ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:

บท 7 งานพิมพ
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6.

ขยายรายการตัวเลือก อืน
่ ๆ

7.

เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คณ
ุ กําลังใช แลว
คลิกปุม ตกลง

พิมพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรือแผนใส
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

THWW

งานพิมพอื่นๆ โดยใช Windows
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2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัว
เลือก อืน
่ ๆ...

บท 7 งานพิมพ
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5.

ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:

6.

ขยายหมวดหมูของประเภทกระดาษที่ระบุกระดาษของ
คุณไดดีที่สุด
หมายเหตุ: ฉลากและแผนใสอยูในรายการตัวเลือก
อื่นๆ

7.

เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คณ
ุ กําลังใช แลว
คลิกปุม ตกลง

THWW

งานพิมพอื่นๆ โดยใช Windows
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พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่นโดยใช Windows

86

1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

บท 7 งานพิมพ
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4.

ในสวน หนาพิเศษ คลิกตัวเลือก พิมพหนาบนกระดาษ
อื่น แลวคลิกปุม การตัง้ คา

5.

ในสวน หนาในเอกสาร เลือกตัวเลือก แรก หรือ สุดทาย

6.

เลือกตัวเลือกที่ถูกตองจากรายการดรอปดาวน แหลง
กระดาษ และ ประเภทกระดาษ คลิกปุม เพิม
่

THWW

งานพิมพอื่นๆ โดยใช Windows
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7.

หากคุณกําลังพิมพทั้งหนาแรกและหนาสุดทายบน
กระดาษชนิดอื่น ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 และ 6 และเลือก
ตัวเลือกสําหรับหนาอื่น

8.

คลิกปุม ตกลง

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ
1.

88

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

บท 7 งานพิมพ
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2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ ลักษณะ

4.

เลือกตัวเลือก พิมพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากราย
การดรอปดาวน

THWW

งานพิมพอื่นๆ โดยใช Windows
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การเพิม
่ ลายน้าํ ในเอกสารดวย Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ ลักษณะ

4.

เลือกลายน้ําจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา
หรือหากตองการเพิ่มลายน้ําใหมในรายการ ใหคลิกปุม แกไข ระบุการตัง้ คาสําหรับลายน้ํา แลวคลิกปุม ตกลง

5.

้ มิฉะนั้น เครื่องจะพิมพลายน้ําบน
ในการพิมพลายน้ําในหนาแรกเทานั้น ใหเลือกชองทําเครื่องหมาย หนาแรกเทานัน
หนาแตละหนา

จัดทําหนังสือเลมเล็กโดยใช Windows
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1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

บท 7 งานพิมพ
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3.

คลิกแถบ ตกแตง

4.

เลือกชองทําเครื่องหมาย พิมพบนกระดาษทัง้ สองดาน
(ดวยตนเอง)

5.

ในรายการดรอปดาวน รูปแบบหนังสือเลมเล็ก ใหคลิก
ตัวเลือก การเย็บขอบดานซาย หรือ การเย็บขอบดาน
ขวา ตัวเลือก จํานวนหนาตอแผน จะเปลี่ยนเปน 2 หนา
ตอแผนโดยอัตโนมัติ

THWW

งานพิมพอื่นๆ โดยใช Windows
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6.

นําปกกระดาษที่พิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก
แลวใสลงในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพแลวคว่ําลง โดยไม
ตองเปลี่ยนการวางแนว

7.

บนแผงควบคุม ใหแตะปุม OK เพื่อพิมพดานที่สองของ
งาน

บท 7 งานพิมพ
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การพิมพที่เครือ
่ งดวย USB
เครื่องพิมพนี้มีคุณสมบัติการพิมพจากแฟลชไดรฟ USB คุณจึงสามารถพิมพไฟลอยางรวดเร็วโดยไมจําเปนตองสงจาก
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพยอมรับอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB มาตรฐานในพอรต USB ที่ดานหนาของเครื่องพิมพ คุณ
สามารถพิมพไฟลประเภทตอไปนี้ได:
●

.PDF

●

.JPEG

1.

เสียบไดรฟ USB เขากับพอรต USB ที่ดานหนาของ
เครื่องพิมพ

2.

เมนู แฟลชไดรฟ USB จะเปดขึ้น แตะปุมลูกศรเพื่อ
เลื่อนดูตัวเลือกตางๆ
●

พิมพเอกสาร

●

ดูและพิมพภาพถาย

●

สแกนไปยังไดรฟ USB

3.

ในการพิมพเอกสาร ใหแตะหนาจอ พิมพเอกสาร และ
แตะชื่อของโฟลเดอรในไดรฟ USB ที่จัดเก็บเอกสาร
้ คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้ง
เมื่อหนาจอสรุปเปดขึน
คาได แตะปุม พิมพ เพื่อพิมพเอกสาร

4.

ในการพิมพภาพถาย ใหแตะหนาจอ ดูและพิมพภาพถาย
และแตะภาพตัวอยางของภาพถายแตละภาพที่คุณ
้
ตองการพิมพ แตะปุม เสร็จสิ้น เมื่อหนาจอสรุปเปดขึน
คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งคาได แตะปุม พิมพ เพื่อ
พิมพภาพถาย

5.

นํางานที่พิมพแลวจากถาดกระดาษออก และถอดไดรฟ
USB

THWW

การพิมพที่เครื่องดวย USB
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บท 7 งานพิมพ

THWW

8

THWW

สี

●

ปรับสี

●

การใชตัวเลือก HP EasyColor สําหรับ Windows

●

การเทียบสี
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ปรับสี
จัดการสีโดยเปลี่ยนการตัง้ คาในแถบ สี ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

เปลีย่ นชุดรูปแบบสีสาํ หรับงานพิมพ
1.

บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก
Print (พิมพ)

2.

คลิก Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ Preferences
(กําหนดลักษณะ)

3.

คลิกแถบ สี

4.

เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน ชุดรูปแบบสี
●

คาเริม
่ ตน (sRGB): ชุดรูปแบบนี้จะตั้งคา
เครื่องพิมพเพื่อพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณ
ดั้งเดิม เมื่อใชชุดรูปแบบนี้ ใหจัดการสีในโปรแกรม
ซอฟตแวรหรือในระบบปฏิบัตก
ิ ารสําหรับการแสดง
สีที่ถูกตอง

●

สีสดใส (sRGB): เครื่องพิมพจะเพิ่มความอิ่มตัว
ของสีในระดับกลาง ใชชุดรูปแบบนี้เมื่อพิมพ
กราฟกดานธุรกิจ

●

ภาพถาย (sRGB): เครื่องพิมพจะแปลงสี RGB
ราวกับวาถูกพิมพเปนภาพถายโดยใชมินิแล็บแบบ
ดิจิตอล ซึ่งเครื่องพิมพจะใหสีที่คมชัดมากกวาแตก
ตางกับชุดรูปแบบคาเริ่มตน (sRBG) ใชชุดรูป
แบบนี้สําหรับพิมพภาพถาย

●

Photo (Adobe RGB 1998): ใชชุดรูปแบบนี้
สําหรับภาพถายดิจิตอลที่ใชสี AdobeRGB แทนที่
จะใช sRGB ปดการจัดการสีในโปรแกรม
ซอฟตแวรเมื่อใชชุดรูปแบบนี้

●

ไมมี: ไมใชชุดรูปแบบสี

เปลีย่ นตัวเลือกสี
เปลี่ยนการตั้งคาตัวเลือกสีสําหรับงานพิมพปจจุบันจากแถบสีของไดรเวอรเครื่องพิมพ
1.

บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3.

คลิกแถบ สี

4.

คลิกที่ อัตโนมัติ หรือการตั้งคา ดวยตนเอง
●

การตั้งคา อัตโนมัต:ิ เลือกการตั้งคานี้สําหรับงานพิมพสีสวนใหญ

●

การตั้งคา ดวยตนเอง: เลือกการตัง้ คานี้เพื่อปรับการตัง้ คาสีใหแยกจากการตั้งคาอื่น
หมายเหตุ: เปลี่ยนการตัง้ คาสีดวยตนเองทําใหมีผลกระทบตองานพิมพ HP แนะนําใหผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผู
เปลี่ยนการตั้งคากราฟกสี
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5.

คลิกตัวเลือก พิมพในโทนสีเทา เพื่อพิมพเอกสารสีเปนสีดําและเฉดสีเทา ใชตวั เลือกนี้เพื่อพิมพเอกสารสีสําหรับการ
โทรสารหรือถายเอกสาร คุณสามารถใชตวั เลือกนี้เพื่อพิมพสําเนาฉบับรางหรือเพื่อประหยัดหมึกสี

6.

คลิกปุม ตกลง

ตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเอง
ใชตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเองเพื่อปรับคาตัวเลือก สีเทา, ฮาลฟโทน และ การควบคุมขอบ สําหรับขอความ กราฟก และ
ภาพถาย
ตาราง 8-1 ตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเอง
รายละเอียดการตัง้ คา

ตัวเลือกการตัง้ คา

การควบคุมขอบ

●

ปด ไมมีการเกลี่ยสีและฮาลฟโทนแบบปรับคาได

การตัง้ คา การควบคุมขอบ กําหนดการแสดงสีของขอบ การ
ควบคุมขอบมีสองสวนประกอบ: ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดและ
การเกลี่ยสี ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดเพิ่มความคมชัดของขอบ
สวนการเกลี่ยสีจะชวยลดปญหาความผิดพลาดในการทับกันของ
สี ดวยการเกลี่ยใหขอบขององคประกอบในภาพทีอ
่ ยูติดกัน
เหลื่อมทับกันเล็กนอย

●

จาง ตัง้ คาการเกลี่ยสีทรี่ ะดับนอยที่สุด เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

●

ปกติ ตัง้ คาการเกลี่ยสีทรี่ ะดับปานกลาง เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

●

สูงสุด เปนการตั้งคาการเกลี่ยสีระดับสูงสุด เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

●

ี ึ้นสําหรับพื้นที่การพิมพขนาดใหญทเี่ ต็มไปดวยรูปทึบ
เรียบ ใหงานพิมพที่ดข
และปรับภาพถายใหมีสีเรียบเนียนขึ้น เลือกตัวเลือกนี้เมื่อพื้นทีท
่ ี่สม่ําเสมอและ
ราบเรียบมีความสําคัญ

●

่ องการความคมชัด
ตัวเลือก ละเอียด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกทีต
ของลายเสนหรือสี หรือภาพทีม
่ ีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก เลือกตัวเลือกนี้
เมื่อเสนขอบทีค
่ มและรายละเอียดเล็กๆ มีความสําคัญ

●

เฉพาะสีดาํ จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทําให
แนใจไดวาสีกลางทีไ่ ดไมไดเปนสีจากการผสม การตั้งคานีจ้ ะใหผลดีทส
ี่ ุด
สําหรับเอกสารและแผนใสโทนสีเทา

●

4 สี สรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยการผสมผงหมึกทัง้ สี่สี วิธีนท
ี้ ําใหไดระดับสี
ทีเ่ รียบเนียนกวา มีการไลสีไปเปนสีอื่น และสีดําทีไ่ ดจะเปนสีดําทีม
่ ีความเขม
สูงสุด

ฮาลฟโทน
ตัวเลือกฮาลฟโทน มีผลตอความชัดเจนของสีที่พิมพออกมาและ
ความละเอียด

สีเทา
การตัง้ คา สีเทา เปนตัวกําหนดวิธก
ี ารสรางสีเทาที่นาํ มาใชใน
ขอความ กราฟก และภาพถาย
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การใชตวั เลือก HP EasyColor สําหรับ Windows
หากคุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพ HP PCL 6 สําหรับ Windows เทคโนโลยี HP EasyColor จะปรับปรุงเอกสารเนื้อหา
แบบผสมที่พิมพจากโปรแกรม Microsoft Office โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีนี้จะสแกนเอกสาร และปรับภาพถายในรูป
แบบ .JPEG หรือ .PNG โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยี HP EasyColor จะเพิ่มความคมชัดของภาพทั้งภาพในครั้งเดียว
แทนที่จะแบงภาพออกเปนหลายๆ ชิ้น ซึ่งสงผลใหความสม่ําเสมอของสีดีขึ้น รายละเอียดคมชัดขึ้น และการพิมพรวดเร็วขึน
้
ในตัวอยางตอไปนี้ ภาพดานซายสรางขึ้นโดยไมใชตวั เลือก HP EasyColor ภาพดานขวาแสดงการเพิ่มความคมชัด ซึ่ง
เปนผลจากการใชตัวเลือก HP EasyColor

ตัวเลือก HP EasyColor เปดใชงานตามคาเริ่มตนในไดรเวอรเครื่องพิมพ HP PCL 6 คุณจึงไมจําเปนตองปรับสีดวย
ตนเอง ในการเลิกใชงานตัวเลือกเพื่อใหคุณสามารถปรับการตั้งคาสีดวยตนเองได ใหเปดแถบ สี แลวคลิกชองทําเครื่องหมาย
HP EasyColor เพื่อยกเลิก
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การเทียบสี
สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการเทียบสีคือการสั่งพิมพสีแบบ sRGB
ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรนั้นคอนขางยุงยาก เพราะวิธีในการสรางสีของ
เครื่องพิมพและคอมพิวเตอรนั้นแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ RGB (red,
green, blue) แตเครื่องพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)
มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานที่พิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ
●

วัสดุที่นํามาใชพิมพ

●

สารสรางสีของเครื่องพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

●

กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยีการพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

●

แสงไฟจากเครื่องฉาย

●

ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

●

โปรแกรมซอฟตแวร

●

ไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

●

จอภาพ

●

การดวิดโี อและไดรเวอร

●

สภาพแวดลอมในการใชงานเครื่องพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน
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การทําสําเนา

●

ใชฟงกชน
ั ทําสําเนา

●

การตัง้ คาการทําสําเนา

●

ทําสําเนาภาพถาย

●

การทําสําเนาเอกสารตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด

●

ทําสําเนาบนกระดาษสองดานดวยตนเอง (พิมพสองดาน)

101

ใชฟงกชน
ั ทําสําเนา
ทําสําเนาแบบกดปุมเดียว
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

สําเนาหลายชุด
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

แตะลูกศรเพื่อเปลี่ยนจํานวนสําเนา หรือแตะจํานวนที่มีอยูและพิมพจํานวนสําเนา

4.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

102 บท 9 การทําสําเนา
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ทําสําเนาตนฉบับหลายหนา
1.

ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายขึ้น

2.

ปรับตัวกั้นใหอยูชิดกับกระดาษ

3.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

4.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

ทําสําเนาบัตรประจําตัว
ใชคุณสมบัติ สําเนา ID เพื่อทําสําเนาทั้งสองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอื่นๆ บนดานเดียวกันของกระดาษ
เครื่องจะแสดงขอความใหคุณสําเนาหนาแรกกอน และวางหนาที่สองในบริเวณอื่นของกระจกสแกนเนอร และทําสําเนาอีก
ครั้ง เครื่องจะพิมพทั้งสองภาพพรอมกัน
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ใชฟงกชน
ั ทําสําเนา 103

1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

แตะปุม สําเนา ID

4.

แตะปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

5.

ุ วางหนาถัดไปบนสวนอื่น
เครื่องจะแสดงขอความใหคณ
ของกระจกสแกนเนอร

6.

แตะปุม OK หากคุณมีหนาอื่นที่จะทําสําเนา หรือแตะปุม
เสร็จสิ้น หากนี่คอ
ื หนาสุดทาย

7.

เครื่องจะทําสําเนาหนาทั้งหมดบนดานเดียวกันของ
กระดาษ

ยกเลิกงานทําสําเนา
1.

แตะปุม ยกเลิก

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การแตะปุม ยกเลิก
ทั้งหมด
2.

จะลบงานปจจุบันและงานที่รออยู

นําหนาที่เหลือออกจากอุปกรณปอ
 นกระดาษ
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ยอหรือขยายขนาดสําเนา
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และแตะปุม ยอ/ขยาย แตะปุมลูก
ศรเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกตางๆ และแตะตัวเลือกเพื่อเลือก

4.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

เรียงงานการทําสําเนา
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และเลื่อนและแตะปุม การเรียง
ลําดับหนา แตะปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกตางๆ และ
แตะตัวเลือกเพื่อเลือก

4.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา
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ทําสําเนาสีหรือขาวดํา
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

การตัง้ คาการทําสําเนา
เปลีย่ นคุณภาพสําเนา
การตั้งคาคุณภาพสําเนามีดงั ตอไปนี้:

1.

●

เลือกอัตโนมัติ: ใชการตัง้ คานี้เมื่อคุณไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสําเนา คานี้เปนคาเริ่มตน

●

ผสม: ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารที่มีขอความและกราฟกผสมกัน

●

ขอความ: ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารที่ประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ

●

รูปภาพ: ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารที่ประกอบดวยกราฟกเปนสวนใหญ

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ
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2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และเลื่อนและแตะปุม ใช
ประโยชนสูงสุด แตะปุมลูกศรเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกตางๆ
และแตะตัวเลือกเพื่อเลือก

4.

แตะปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปอนทีก
่ ระจกของสแกนเนอร
เมื่อเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว
1.

ปดเครื่องพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปลั๊ก
ออกเตาเสียบ

2.

เปดฝาครอบเครื่องสแกน

3.

ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติก
สีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําพนดวยน้ํายาเช็ดกระจกแบบ
ไมมีสารขัดถู
ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน
เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องพิมพ
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได หามเทน้ํายา
ทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เนื่องจาก
อาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

4.

ใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

5.

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดที่สวิตช
เปดปด
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ปรับความจางและเขมของสําเนา
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และเลื่อนและแตะปุม จางลง/เขม
ขึ้น ในหนาจอสรุป แตะปุมลูกศรเพื่อปรับการตั้งคา

4.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

กําหนดคาสําเนาแบบกําหนดเอง
เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งคาสําเนาที่แผงควบคุม การตั้งคาที่กําหนดเองจะยังคงสงผลอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากพิมพงานเสร็จ
แลว จากนั้นเครื่องพิมพจะกลับสูการตั้งคาเริ่มตน ในการกลับสูคาเริ่มตนทันที ใหกดปุม ยกเลิก จากหนาจอหลัก

พิมพหรือทําสําเนาแบบจรดขอบ
เครื่องพิมพไมสามารถพิมพแบบจรดขอบเต็มที่ได พื้นที่การพิมพสูงสุดคือ 203.2 x 347 มม. (8 x 13.7 นิ้ว) โดยเหลือ
ขอบที่ไมสามารถพิมพได 4 มม. รอบหนา
ขอควรพิจารณาสําหรับการพิมพหรือการทําสําเนาเอกสารทีม
่ ีขอบแบบครอบตัด:
●

หากตนฉบับมีขนาดเล็กกวาขนาดเอาตพุต ใหเลื่อนตนฉบับออกมาจากมุมที่ระบุดวยเครื่องหมายบนสแกนเนอร 4 มม.
ทําสําเนาอีกครั้งหรือสแกนในตําแหนงนี้

●

เมื่อตนฉบับมีขนาดเทางานพิมพที่ตองการ ใหใชคณ
ุ สมบัติ ยอ/ขยาย ในการลดขนาดภาพเพื่อใหสําเนาไมถูกตัดออก

ตัง้ คาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

2.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และเลื่อนและแตะปุม กระดาษ
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3.

จากรายการขนาดกระดาษ ใหแตะชือ
่ ของขนาดกระดาษ
ที่อยูในถาด 1

4.

จากรายการประเภทกระดาษ ใหแตะชื่อของประเภท
กระดาษที่อยูในถาด 1

5.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

เรียกคืนการตัง้ คาสําเนาเริม
่ ตน
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

2.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และเลื่อนและแตะปุม เรียกคืนคา
เริ่มตน
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ทําสําเนาภาพถาย
หมายเหตุ:

ทําสําเนาภาพถายจากกระจกของสแกนเนอรแทนอุปกรณปอนกระดาษ

1.

นําภาพถายมาวางบนกระจกของสแกนเนอรโดยคว่ําภาพลงและใหมุมซายบนของรูปถายชิดกับมุมซายบนของกระจก
แลวปดฝาครอบสแกนเนอร

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และแตะปุม ใชประโยชนสูงสุด

4.

แตะปุม รูปภาพ

5.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา
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การทําสําเนาเอกสารตนฉบับที่มก
ี ระดาษหลายขนาด
ใชกระจกของสแกนเนอรในการทําสําเนาตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด
หมายเหตุ: คุณสามารถใชอุปกรณปอนกระดาษทําสําเนาตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาดไดเฉพาะเมื่อกระดาษมีขนาดดาน
ใดดานหนึ่งเทากันเทานั้น เชน คุณสามารถใชกระดาษขนาด Letter รวมกับ Legal ไดเนื่องจากมีความกวางเทากัน ปก
กระดาษขอบดานบนตองเทากันและกระดาษตองมีความกวางเทากัน แตความยาวตางกันได

THWW

1.

ในถาด 1 ใสกระดาษที่มีขนาดใหญพอสําหรับหนากระดาษที่ใหญที่สุดในเอกสารตนฉบับ

2.

วางหนากระดาษเอกสารตนฉบับคว่ําหนาลงที่มุมซายบนของกระจกของสแกนเนอร

3.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

4.

แตะปุม กําลังตั้งคา... และเลื่อนและแตะปุม กระดาษ

5.

จากรายการขนาดกระดาษ ใหแตะชื่อของขนาดกระดาษที่ใสในถาด 1

6.

จากรายการประเภทกระดาษ ใหแตะชือ
่ ของประเภทกระดาษที่ใสในถาด 1

7.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

8.

ทําซ้ําขั้นตอนนี้สําหรับแตละหนา

การทําสําเนาเอกสารตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด 111

ทําสําเนาบนกระดาษสองดานดวยตนเอง (พิมพสองดาน)
1.

วางหนาแรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือ
ใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

3.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

4.

นําสําเนาที่พิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก แลว
ใสลงในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพแลวคว่ําลง โดยไมตอง
เปลี่ยนการวางแนว
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5.

วางหนาถัดไปของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร
หรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

6.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา

7.

กดปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเริ่มทําสําเนา

8.

ทําซ้ําขั้นตอนเหลานี้จนกวาจะทําสําเนาเสร็จ
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●

ใชฟงกชันสแกน

●

การตัง้ คาสแกน

●

สแกนภาพถาย

115

ใชฟงกชน
ั สแกน
วิธก
ี ารสแกน
คุณสามารถสแกนไดโดยใชวิธต
ี อไปนี้
●

สแกนไปยังแฟลชไดรฟ USB จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

●

สแกนจากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวร HP Scan

●

สแกนจากซอฟตแวรที่สามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application
(WIA) ได

หมายเหตุ: หากตองการศึกษาและใชงานซอฟตแวรการจดจําขอความ ใหติดตั้งโปรแกรม Readiris จากแผนซีดี
ซอฟตแวร ซอฟตแวรการจดจําขอความยังรูจักกันในชือ
่ ซอฟตแวร optical character recognition (OCR)

สแกนไปยังแฟลชไดรฟ USB
1.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

เสียบแฟลชไดรฟ USB เขากับพอรตที่ดานหนาของเครื่องพิมพ

3.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สแกน

4.

แตะหนาจอ สแกนไปยังไดรฟ USB

5.

แตะปุม สแกน เพื่อสแกนและบันทึกไฟล เครื่องพิมพจะสรางโฟลเดอรชื่อ HP ในไดรฟ USB และจะบันทึกไฟลในรูป
แบบ .PDF หรือ .JPG โดยใชชื่อไฟลที่สรางโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เมื่อหนาจอสรุปเปดขึ้น คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งคาได

สแกนโดยใชซอฟตแวร HP Scan (Windows)
1.

ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Scan บนเดสกทอปคอมพิวเตอร

2.

เลือกช็อตคัทการสแกน และปรับการตั้งคา หากจําเปน

3.

คลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ:

คลิก Advanced Settings เพื่อเขาใชตัวเลือกอื่นๆ

คลิก Create New Shortcut เพื่อสรางชุดการตัง้ คาที่กําหนดเอง และบันทึกในรายการช็อตคัท

สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น
เครื่องพิมพสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได
เครื่องพิมพทํางานกับโปรแกรมบน Windows ที่สนับสนุนอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน
WIA ได และโปรแกรมบน Macintosh ทีส
่ นับสนันอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได
เมื่อคุณอยูในโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได คุณสามารถเขาสูคุณสมบัติการสแกน
และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมที่เปดอยูได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ไฟลวิธใี ชหรือเอกสารที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA
สแกนจากโปรแกรมที่ทาํ งานรวมกับมาตรฐาน TWAIN
โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมีคําสั่งเชน Acquire, File Acquire, Scan,
Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐานดังกลาวได
หรือไม หรือคุณไมทราบคําสั่งที่เรียกใช โปรดดูวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม
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เมื่อสแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรแกรมซอฟตแวร HP Scan จะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ หาก
โปรแกรม HP Scan เริ่มตน คุณสามารถทําการเปลี่ยนแปลงในขณะดูตัวอยางภาพได หากโปรแกรมไมเริ่มตนโดย
อัตโนมัติ ภาพจะไปยังโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที
เริ่มตนการสแกนจากโปรแกรมทีท
่ ํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งและขั้นตอนในการใช
จากวิธใี ชหรือเอกสารของโปรแกรม
สแกนจากโปรแกรมที่ทาํ งานรวมกับมาตรฐาน WIA
WIA เปนอีกวิธห
ี นึ่งสําหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมซอฟตแวรไดโดยตรง WIA ทําการสแกนโดยใชซอฟตแวรของ
Microsoft แทนการใชซอฟตแวร HP Scan
โดยทั่วไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมีคําสั่ง เชน Picture/From Scanner or
Camera ในเมนู Insert หรือ File หากทานไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหรือไม โปรดดูวิธีใช
หรือเอกสารของโปรแกรม
เริ่มตนการสแกนจากโปรแกรมทีท
่ ํางานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งและขั้นตอนในการใช
จากวิธใี ชหรือเอกสารของโปรแกรม
-หรือจากแผงควบคุม Windows ในโฟลเดอร Cameras and Scanner (กลองและสแกนเนอร) (ซึ่งอยูในโฟลเดอร
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) สําหรับ Windows Vista และ Windows 7) ดับเบิลคลิกไอคอน
เครื่องพิมพ การทําเชนนี้จะชวยเปดวิซารด Microsoft WIA มาตรฐาน ซึ่งชวยใหคุณสแกนขอมูลเปนไฟลได

สแกนโดยใชซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR)
ในการนําเขาขอความที่สแกนไปยังโปรแกรมการประมวลผลคําที่ตองการเพื่อแกไข ใหเปด HP Scan software และเลือก
ช็อตคัทที่ชื่อ Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเปนขอความที่แกไขได (OCR))
นอกจากนี้ คุณสามารถใชซอฟตแวร OCR อื่นได โปรแกรม Readiris OCR อยูในซีดีที่แยกตางหากที่มาพรอมกับ
เครื่องพิมพ หากตองการใชโปรแกรม Readiris ใหตด
ิ ตั้งโปรแกรมจากแผนซีดีซอฟตแวร จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําใน
วิธีใชแบบออนไลน

ยกเลิกการสแกน
หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้
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●

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ แตะปุม ยกเลิก

●

คลิกปุม Cancel (ยกเลิก) ในกลองโตตอบบนหนาจอ
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การตัง้ คาสแกน
ความละเอียดและสีของเครือ
่ งสแกน
ในกรณีที่คณ
ุ พิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสีในซอฟตแวร
เครื่องสแกนไมตรงกับที่คณ
ุ ตองการ ความละเอียดและสีจะมีผลกับคุณสมบัตข
ิ องรูปที่สแกนดังตอไปนี้:
●

ความคมชัดของรูป

●

พื้นผิวและการไลสี (ละเอียดหรือหยาบ)

●

เวลาที่ใชในการสแกน

●

ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอนิ้ว (ppi)
หมายเหตุ:

ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปลี่ยนกับระดับ dpi (จุดตอนิ้ว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีที่จะนํามาใช คุณสามารถปรับคาความละเอียดของฮารดแวรสแกนเนอรได
สูงสุดถึง 1200 ppi
ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คณ
ุ สามารถปฏิบัติตามเพื่อใหไดงานสแกนที่ตรงตามความตองการ
หมายเหตุ: การตั้งคาความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเนื้อที่ดิสกในการจัดเก็บขอมูล
มาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตั้งคาความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงคการใชงาน
ของรูปที่สแกนกอน
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คําแนะนําเกีย่ วกับการตั้งคาความละเอียดและสี
ตารางตอไปนี้อธิบายการตั้งคาความละเอียดและสีที่แนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ
หมายเหตุ:

ความละเอียดที่เปนคาเริ่มตนคือ 200 ppi

วัตถุประสงคในการใชงาน

ความละเอียดทีแ
่ นะนํา

การตัง้ คาสีทแ
ี่ นะนํา

แฟกซ

150 ppi

●

ขาวดํา

อีเมล

150 ppi

●

ขาวดํา หากไมตองการใหรูปมีการไลสีที่ละเอียดมาก

●

โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีทลี่ ะเอียด

●

สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ

300 ppi

●

ขาวดํา

พิมพ (กราฟกหรือขอความ)

600 ppi สําหรับกราฟกทีซ
่ ับซอน หรือคุณ
ตองการขยายเอกสาร

●

ขาวดําสําหรับขอความและรูปลายเสน

●

โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายทีม
่ ีการไลระดับสีหรือ
ภาพสี

150 ppi สําหรับภาพถาย

●

สี หากรูปเปนรูปสี

75 ppi

●

ขาวดําสําหรับขอความ

●

โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

●

สี หากรูปเปนรูปสี

300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา

การแสดงผลบนจอภาพ

สี
คุณสามารถตั้งคาสีใหเปนดังนี้ไดในการสแกน
การตัง้ คา

คาทีแ
่ นะนําใหใช

กระดาษสี

ใชการตัง้ คานีส
้ ําหรับภาพถายหรือเอกสารสีที่มีคณ
ุ ภาพสูง ซึ่งสีมีความสําคัญ

ขาวดํา

ใชการตัง้ คานีส
้ ําหรับเอกสารทีม
่ ีขอความมาก

โทนสีเทา

ใชการตัง้ คานีเ้ มื่อคํานึงถึงเรื่องขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกนเอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว

คุณภาพการสแกน
เมื่อเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว
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1.

ปดเครื่องพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปลั๊ก
ออกเตาเสียบ

2.

เปดฝาครอบเครื่องสแกน

3.

ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติก
สีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําพนดวยน้ํายาเช็ดกระจกแบบ
ไมมีสารขัดถู
ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน
เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องพิมพ
เนื่องจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได หามเทน้ํายา
ทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เนื่องจาก
อาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

4.

ใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

5.

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดที่สวิตช
เปดปด
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THWW

สแกนภาพถาย
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1.

นําภาพถายมาวางบนกระจกของสแกนเนอรโดยคว่ําภาพลงและใหมุมซายบนของรูปถายชิดกับมุมซายบนของกระจก
แลวปดฝาครอบสแกนเนอร

2.

เสียบแฟลชไดรฟ USB เขากับพอรตที่ดานหนาของเครื่องพิมพ

3.

จากหนาจอหลัก แตะปุม สแกน

4.

แตะปุม สแกนไปยังไดรฟ USB แผงควบคุมแสดงสรุปการตัง้ คาการสแกน แตะหนาจอนี้เพื่อปรับการตั้งคา

5.

แตะปุม สแกน เพื่อสแกนเอกสารและบันทึกในโฟลเดอรในแฟลชไดรฟ USB
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11 แฟกซ
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●

ตัง้ คาแฟกซ

●

ใชสมุดโทรศัพท

●

Fax Send Settings (การตั้งคาการสงโทรสาร)

●

การใชแฟกซ

●

การแกไขปญหาเกี่ยวกับแฟกซ

●

ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับและการรับประกัน
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ตัง้ คาแฟกซ
การติดตัง้ และเชือ
่ มตอฮารดแวร
เชื่อมตอแฟกซกบ
ั สายโทรศัพท
▲

เชือ
่ มตอสายโทรศัพทกับพอรตโทรศัพท

บนเครื่องพิมพและกับแจ็คโทรศัพทที่ผนัง

ผลิตภัณฑนี้เปนอุปกรณแบบอะนาล็อก ขอแนะนําใหคุณใชผลิตภัณฑกับสายโทรศัพทอะนาล็อกที่แยกเฉพาะ
หมายเหตุ:

ในบางประเทศ/พื้นที่อาจตองใชอะแดปเตอรกับสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

การเชือ
่ มตออุปกรณเพิม
่ เติม
ผลิตภัณฑนี้มีพอรตเชื่อมตอแฟกซสองพอรต:
●

พอรต “สายโทรศัพท”

●

พอรต “โทรศัพท”

ที่ใชตอแจ็คโทรศัพทที่ผนัง
ที่ใชตออุปกรณเพิ่มเติมกับเครื่องพิมพ

คุณสามารถนําโทรศัพทมาใชรวมกับผลิตภัณฑไดสองวิธ:ี
●

โทรศัพทพวง คือ โทรศัพทที่อยูในตําแหนงอื่นที่เสียบเขากับสายโทรศัพทเดียวกัน

●

โทรศัพทแบบ Downstream คือโทรศัพทที่เสียบเขากับผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่ตอเขากับผลิตภัณฑ

่ มตอเขากับพอรตอินพุต
ตออุปกรณอื่นตามลําดับที่อธิบายไวในขั้นตอนตอไปนี้ พอรตเอาตพุตของอุปกรณแตละตัวจะเชือ
ของอุปกรณถัดไปในลักษณะ "ลูกโซ" หากคุณไมตองการเชือ
่ มตออุปกรณใด ใหขามขั้นตอนที่อธิบายถึงอุปกรณดงั กลาว
และไปยังอุปกรณถัดไป
หมายเหตุ:

ไมควรตออุปกรณมากกวา 3 อุปกรณเขากับสายโทรศัพท

หมายเหตุ:

ผลิตภัณฑนี้ไมรองรับขอความเสียง

1.

ถอดปลั๊กสายไฟของอุปกรณทั้งหมดที่คุณตองการตอ

2.

หากยังไมไดเชื่อมตอเครื่องพิมพกับสายโทรศัพท โปรดดูที่คูมือการติดตั้งผลิตภัณฑกอนดําเนินการตอ ผลิตภัณฑควรมี
แจ็คโทรศัพทเชือ
่ มตออยูแลว

124 บท 11 แฟกซ

THWW

3.

นําตัวเสียบพลาสติกออกจากพอรต "โทรศัพท" (พอรตที่มีสัญลักษณรูปโทรศัพทกํากับไว)

4.

หากตองการเชื่อมตอโมเด็มภายในหรือภายนอกเขากับเครื่องคอมพิวเตอร ใหเสียบปลายสายโทรศัพทดานหนึ่งเขากับ
พอรต “โทรศัพท”
ของเครื่องพิมพ เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหนึ่งเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของโมเด็ม

หมายเหตุ: โมเด็มบางประเภทจะมีพอรต "line" ที่สองสําหรับเชือ
่ มตอกับสายเสียงที่กําหนดไวเฉพาะ หากคุณมี
่ มตอกับพอรต "line" ที่ถูก
พอรต "line" 2 พอรต ใหดูที่เอกสารของโมเด็มของคุณ เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชือ
ตอง

THWW

ตั้งคาแฟกซ 125

5.

หากตองการเชื่อมตอเขากับอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณ
ที่เชื่อมตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหนึ่งเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง

6.

หากตองการเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชื่อมตอกอน
เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหนึ่งเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของเครื่องตอบรับโทรศัพท

7.

หากตองการเชื่อมตอโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชื่อมตอกอน เสียบปลาย
สายโทรศัพทอีกดานหนึ่งเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของโทรศัพท

8.

หลังจากที่คุณตออุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ เสร็จเรียบรอยแลว ใหเสียบปลั๊กของอุปกรณทั้งหมดเขากับแหลงจายไฟ

การตัง้ คาแฟกซทม
ี่ ีเครื่องตอบรับโทรศัพท
●

กําหนดการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับใหมากกวาจํานวนเสียงกริ่งที่ตั้งไวสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพทอยางนอยห
นึ่งครั้ง

●

หากคุณเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศัพทเดียวกันโดยใชแจ็คอื่น (ในหองอื่น เปนตน) อาจสงผลตอ
ความสามารถในการรับแฟกซของผลิตภัณฑ
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ตัง้ คาแฟกซกบ
ั โทรศัพทภายใน
หากเปดใชการตั้งคานี้ คุณจะสามารถกําหนดใหเครื่องรับสายแฟกซเรียกเขาไดโดยกด 1-2-3 บนแผงปุมกดโทรศัพทตาม
ลําดับ คาเริ่มตนคือ เปด โปรดปดการตัง้ คานี้หากคุณใชระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคุณใชบริการจาก
บริษัทโทรศัพทที่มีการใชคาลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษัทโทรศัพทจะใชงานไมไดหากมีการตัง้ คาที่ขด
ั แยงกับ
เครื่องพิมพ
1.

บนแผงควบคุม แตะปุม การตั้งคา

2.

เลื่อนและแตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

เลื่อนและแตะปุม การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม โทรศัพทพวง และแตะปุม เปด

การตัง้ คาสําหรับการใชงานแฟกซอยางเดียว
1.

นําผลิตภัณฑออกจากหีบหอบรรจุและตั้งคาผลิตภัณฑ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

3.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

4.

แตะปุม ยูทิลิตี้การตัง้ คาแฟกซ

5.

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอและเลือกการตอบรับที่ถูกตองสําหรับคําถามแตละขอ
หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ คือ 20 ตัว
หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ คือ 25 ตัว

กําหนดการตัง้ คาแฟกซ
คุณสามารถกําหนดคาการตั้งคาแฟกซเครื่องพิมพไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร HP ToolboxFX
ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พื้นที่ การตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซเปนขอกําหนดตามกฎหมาย

การใชแผงควบคุมในการตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซ
ในการใชแผงควบคุมเพื่อตั้งวันที่ เวลา และหัวแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาพื้นฐาน

4.

เลื่อนและแตะปุม เวลา/วันที่

5.

เลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง

6.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาปจจุบัน และแตะปุม OK

7.

เลือกรูปแบบวันที่

8.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันที่ปจจุบัน และแตะปุม OK

9.

แตะเมนู หัวแฟกซ

10. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขแฟกซ และแตะปุม OK
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หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ คือ 20 ตัว
11. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ และแตะปุม OK
หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ คือ 25 ตัว

การใชตัวอักษรทัว่ ไปในหัวแฟกซ
เมื่อใชแผงควบคุมเพื่อปอนชื่อลงในขอมูลสวนหัว หรือปอนชื่อของปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือ
หมายเลขสงแฟกซกลุม ใหแตะปุม 123 เพื่อเปดแผงปุมกดที่มีอักขระพิเศษ

ใช HP Fax Setup Wizard
หากคุณไมไดตั้งคาแฟกซในขณะที่คณ
ุ ติดตัง้ ซอฟตแวร คุณสามารถทําการตั้งคาโดยใช HP Fax Setup Wizard ไดตลอด
เวลา
1.

คลิก เริ่ม และคลิก โปรแกรม

2.

คลิก HP คลิกชื่อเครื่องพิมพ และคลิก HP Fax Setup Wizard

3.

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอใน HP Fax Setup Wizard เพื่อกําหนดคาการตั้งคาแฟกซ
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ใชสมุดโทรศัพท
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขแฟกซที่ใชบอย (สูงสุด 120 หมายเลข) โดยแยกแตละหมายเลขแฟกซหรือเปนกลุมก็ได

ใชแผงควบคุมเพือ
่ สรางและแกไขสมุดโทรศัพทของแฟกซ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม Phone Book Setup

4.

แตะปุม การตัง้ คาบุคคล เพื่อสรางรายการโทรดวน

5.

แตะหมายเลขที่ยงั ไมไดกําหนดจากรายการ

6.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนชื่อสําหรับรายการ และแตะปุม
OK

7.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขแฟกซสําหรับรายการ
และแตะปุม OK

นําเขาหรือสงออกผูตด
ิ ตอของ Microsoft Outlook ลงในสมุดโทรศัพทของแฟกซ
1.

เปด HP ToolboxFX

2.

คลิก แฟกซ และคลิก สมุดโทรศัพทของแฟกซ

3.

เบราสไปที่สมุดโทรศัพทของโปรแกรม และคลิก นําเขา/สงออกสมุดโทรศัพท

การใชขอมูลสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอืน
่
หมายเหตุ:

กอนที่คุณจะสามารถนําเขาสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอื่น คุณตองใชคุณสมบัติสงออกในโปรแกรมนั้น

HP ToolboxFX สามารถนําเขาขอมูลการติดตอจากสมุดโทรศัพทในโปรแกรมซอฟตแวรตอไปนี้
●

Microsoft Outlook

●

Lotus Notes

●

Microsoft Outlook Express

●

สมุดโทรศัพทที่สงออกจากซอฟตแวร ToolboxFX ของเครื่องพิมพ HP กอนหนานี้

ลบรายการสมุดโทรศัพท
คุณสามารถลบรายการในสมุดโทรศัพททั้งหมดที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องพิมพได
ื ได
ขอควรระวัง: หลังจากลบรายการในสมุดโทรศัพทแลว จะไมสามารถกูคน
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม Phone Book Setup

4.

แตะปุม ลบรายการ หรือ ในการลบรายการทั้งหมด ให
แตะปุม ลบรายการทั้งหมด

5.

แตะรายการที่คุณตองการลบ

ใชการโทรดวน
การสรางและแกไขรายการโทรดวน
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม Phone Book Setup

4.

แตะปุม การตัง้ คาบุคคล

5.

แตะหมายเลขที่ยงั ไมไดกําหนดจากรายการ

6.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนชื่อสําหรับรายการ และแตะปุม
OK

7.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขแฟกซสําหรับรายการ
และแตะปุม OK

ลบรายการโทรดวน
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม Phone Book Setup

4.

แตะปุม ลบรายการ หรือ ในการลบรายการทั้งหมด ใหแตะปุม ลบรายการทั้งหมด

5.

แตะรายการที่คุณตองการลบ
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การจัดการหมายเลขการโทรกลุม
การสรางและแกไขรายการโทรกลุม
1.

สรางรายการใหกับหมายเลขแฟกซแตละหมายเลขที่คุณตองการในกลุม
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

b.

แตะปุม เมนูแฟกซ

c.

แตะปุม Phone Book Setup

d.

แตะปุม การตั้งคาบุคคล

e.

แตะหมายเลขที่ยงั ไมไดกําหนดจากรายการ

f.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนชื่อสําหรับรายการ และแตะปุม OK

g.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขแฟกซสําหรับรายการ และแตะปุม OK

2.

จากเมนู Phone Book Setup แตะปุม การตั้งคากลุม

3.

แตะหมายเลขที่ยังไมไดกําหนดจากรายการ

4.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนชือ
่ สําหรับกลุม และแตะปุม OK

5.

แตะชื่อรายการแตละรายการที่คุณตองการรวมไวในกลุม เมื่อดําเนินการเสร็จ ใหแตะปุม เลือกเสร็จแลว

การลบหมายเลขการโทรกลุม
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.
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3.

แตะปุม Phone Book Setup

4.

แตะปุม ลบรายการ หรือ ในการลบรายการทั้งหมด ใหแตะปุม ลบรายการทั้งหมด
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Fax Send Settings (การตัง้ คาการสงโทรสาร)
การตัง้ คาการสงแฟกซ
ตัง้ คาสัญลักษณพเิ ศษและตัวเลือกการโทร
คุณสามารถแทรกหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซที่คุณโทรได ตัวหยุดมักจําเปนตองใชในกรณีที่โทรตางประเทศหรือตอสาย
ออกภายนอก
สัญลักษณพเิ ศษ

ปุม

คําอธิบาย

ตัวหยุดการโทรชัว่ คราว

สามารถใชปุมโทรซ้ํา/หยุดชัว่ คราวบนปุมกดแผงควบคุมเพื่อปอนหมายเลขแฟกซ
นอกจากนี้ คุณสามารถแตะปุมคอมมาเพือ
่ ใสตวั หยุดการโทรชัว่ คราว

ตัวหยุดชัว่ คราวเพื่อรอ
สัญญาณหมุน

สามารถใชปุม W ไดเฉพาะเมื่อคุณปอนหมายเลขแฟกซสําหรับรายการสมุดโทรศัพท
เทานัน
้ อักขระนีท
้ ําใหเครื่องพิมพรอสัญญาณหมุนกอนหมุนหมายเลขโทรศัพททเี่ หลือ

วางหู

สามารถใชปุม R ไดเฉพาะเมื่อคุณปอนหมายเลขแฟกซสําหรับรายการสมุดโทรศัพท
เทานัน
้ อักขระนีท
้ ําใหเครื่องพิมพวางหูได

ตัง้ คารหัสนําหนาการหมุน
หมายเลขนําหนาการโทรเปนหมายเลขหรือกลุมตัวเลขที่จะถูกเพิ่มไวหนาหมายเลขแฟกซที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไมวาจะ
ปอนหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขนําหนาการโทร คือ 50 ตัว
คาเริ่มตนคือ ปด คุณอาจตองการเปดการตั้งคานี้และปอนหมายเลขนําหนา ตัวอยางเชน หากคุณตองการหมุนหมายเลข เชน
9 เพื่อใชสายโทรศัพทตอไปยังภายนอกระบบโทรศัพทของบริษัท ในขณะที่ใชการตั้งคานี้ คุณสามารถหมุนหมายเลขแฟกซ
โดยไมมีหมายเลขนําหนาการโทรไดโดยใชการหมุนหมายเลขดวยตนเอง
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาพื้นฐาน

4.

เลื่อนและแตะปุม เลขหมายนําหนาการโทร และแตะปุม เปด

5.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายนําหนา และแตะปุม OK คุณสามารถใชตัวเลข, ตัวหยุด และสัญลักษณการโทร

การตัง้ คาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข
โดยปกติ เครื่องจะเริ่มหมุนหมายเลขแฟกซในทันที หากเครื่องแฟกซและโทรศัพทของคุณใชสายโทรศัพทเดียวกัน ใหเปด
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเครื่องสงแฟกซในขณะที่ผอ
ู ื่นกําลังใชโทรศัพทอยู
คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานของการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขคือ เปด สําหรับฝรั่งเศสและฮังการี และ ปด สําหรับ
ประเทศ/พื้นที่อื่นๆ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม ตรวจสัญญาณฯ และแตะปุม เปด
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การตัง้ คาการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse
ใชขั้นตอนนี้ในการตั้งคาเครื่องใหใชโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานคือ โทน
อยาเปลี่ยนการตั้งคานี้ยกเวนในกรณีที่คุณทราบวาสายโทรศัพทไมสามารถใชการหมุนหมายเลขแบบ Tone
หมายเหตุ:

ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยูในบางประเทศ/พื้นที่

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม โหมดการหมุนเลขหมาย และแตะปุม โทน หรือปุม พัลส

ตัง้ คาโทรซ้าํ อัตโนมัตแ
ิ ละเวลาระหวางการโทรซ้าํ
หากเครื่องไมสามารถสงแฟกซไดเนื่องจากเครื่องทีร่ ับแฟกซไมรับสายหรือไมวาง เครื่องจะพยายามโทรซ้ําโดยใชตวั เลือก
โทรซ้ําในกรณีสายไมวาง โทรซ้ําเมื่อไมรับสาย และโทรซ้ําเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร
การตัง้ คาตัวเลือกการโทรซ้ําในกรณีสายไมวาง
หากเปดตัวเลือกนี้ไว เครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาที่ระบบตัง้ ไวจากโรงงาน
สําหรับตัวเลือกการโทรซ้ําในกรณีสายไมวางคือ เปด
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม โทรซ้ําถาไมวาง และแตะปุม เปด

การตัง้ คาตัวเลือกการโทรซ้าํ เมื่อไมรบ
ั สาย
หากเปดตัวเลือกนี้ไว เครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องแฟกซที่รับไมรับสาย คาที่ระบบตั้งไวจาก
โรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซ้ําเมื่อไมรับสายคือ ปด
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม โทรซ้ําหากไมรับสาย และแตะปุม เปด

การตัง้ คาตัวเลือกการโทรซ้าํ เมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสือ
่ สาร
หากเปดตัวเลือกนี้ไว เครื่องพิมพจะหมุนหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติเมื่อมีขอผิดพลาดในการสื่อสารเกิดขึ้น คาที่ระบบตั้งไว
จากโรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซ้ําเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารคือ เปด
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม โทรซ้ําหากสื่อสารผิด และแตะปุม เปด
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การตัง้ คาความจาง/เขมและความละเอียด
การตัง้ คาความจาง/เขมเริ่มตน (ความคมชัด)
ความคมชัดจะมีผลตอความสวางและความเขมของแฟกซที่จะสง
การตั้งคาความาเขม/จางเริ่มตนคือคาความคมชัดซึ่งปกติใชกับรายการที่ไดรับการแฟกซ แถบเลื่อนจะถูกกําหนดใหอยูตรง
กลางเปนการตัง้ คาเริ่มตน
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

แตะปุม จางลง/เขมขึ้น แลวแตะลูกศรอันไดอันหนึ่งเพื่อปรับแถบเลื่อน

การตัง้ คาความละเอียด
หมายเหตุ: การเพิ่มความละเอียดจะเพิ่มขนาดของแฟกซ ขนาดของแฟกซที่ใหญขึ้นจะใชเวลาในการสงมากขึ้นและอาจใช
พื้นที่มากกวาหนวยความจําที่มีอยูในเครื่อง
ใชขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนความละเอียดทีร่ ะบบตัง้ ไวสําหรับการสงแฟกซใหเปนคาใดคาหนึ่งตอไปนี้:
●

มาตรฐาน: การตัง้ คานี้จะใหคุณภาพต่ําที่สุดและสงขอมูลไดเร็วที่สุด

●

ละเอียด: การตัง้ คานี้จะใหความละเอียดที่สูงกวา มาตรฐาน ซึ่งเหมาะสําหรับเอกสารที่เปนขอความ

●

ละเอียดพิเศษ: การตั้งคานี้เหมาะสําหรับเอกสารที่มีทั้งขอความและภาพ เวลาในการสงจะนานกวาการตัง้ คา ละเอียด
แตเร็วกวาการตั้งคา ภาพถาย

●

ภาพถาย: การตั้งคานี้จะใหภาพที่ดีที่สุด แตจะใชเวลาในการสงมากขึ้นเปนอยางมาก

การตั้งคาความละเอียดเริ่มตนที่ตั้งไวจากโรงงาน คือ ละเอียด
การตัง้ คาความละเอียดเริ่มตน
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

แตะปุม ความละเอียดแฟกซ แลวแตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้

แบบใบปะหนา
โปรแกรม PC Fax Send มีแบบใบปะหนาแฟกซธรุ กิจหรือแฟกซสวนตัวหลายแบบใหเลือกใช
หมายเหตุ:

คุณไมสามารถเปลี่ยนเทมเพลตใบปะหนา แตคุณสามารถแกไขชองตางๆ ในเทมเพลตได

การตัง้ คารหัสคิดคาบริการ
หากมีการเปดใชงานคุณสมบัติรหัสคิดคาบริการ เครื่องพิมพจะพรอมตใหคุณปอนรหัสคิดคาบริการของแฟกซแตละรายการ
เครื่องพิมพจะเพิ่มยอดเงินของรหัสคิดคาบริการสําหรับแฟกซทส
ี่ งแตละแผน ซึ่งรวมถึงแฟกซทุกประเภท ยกเวนการรับตาม
ที่ขอเรียก การสงตอแฟกซ หรือแฟกซที่ดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร สําหรับกลุมที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาหรือหมายเลข
การโทรกลุม ยอดเงินของรหัสคิดคาบริการจะเพิ่มขึ้นเมื่อสงแฟกซไปยังปลายทางแตละแหงไดสําเร็จ
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คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการตั้งคารหัสคิดคาบริการคือ ปด รหัสคิดคาบริการอาจเปนหมายเลขใดๆ ตั้งแต 1 ถึง
250
การตัง้ คารหัสคิดคาบริการ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม รหัสคิดคาบริการ และแตะปุม เปด

การใชรหัสคิดคาบริการ
1.

วางเอกสารใสในอุปกรณปอนกระดาษหรือบนกระจกของสแกนเนอร

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

3.

ปอนหมายเลขแฟกซ หรือเลือกรายการโทรดวนหรือโทรกลุม

4.

แตะปุม เริ่มสงโทรสาร

5.

ปอนรหัสคิดคาบริการ และแตะปุม OK

การพิมพรายงานรหัสคิดคาบริการ
รายงานรหัสคิดคาบริการจะแสดงรายการรหัสคิดคาบริการของแฟกซทงั้ หมดและจํานวนแฟกซทงั้ หมดที่คิดคาบริการใน
แตละรหัส
หมายเหตุ:

หลังจากเครื่องพิมพพิมพรายงานนี้ เครื่องพิมพจะลบขอมูลคาบริการทั้งหมด

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม รายงานแฟกซ

4.

เลื่อนและแตะปุม พิมพรายงานคาบริการ

การตัง้ คาการรับแฟกซ
การตัง้ คาการสงตอแฟกซ
คุณสามารถตั้งคาผลิตภัณฑใหสงตอแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลขแฟกซอื่นได ผลิตภัณฑจะจัดเก็บแฟกซไวในหนวยความ
จําเมื่อไดรับแฟกซเขามา หลังจากนั้นจะทําการหมุนหมายเลขแฟกซที่ไดระบุไวและสงแฟกซ หากเครื่องไมสามารถสงตอ
แฟกซไดเนื่องจากเกิดขอผิดพลาด (ตัวอยางเชน หมายเลขนั้นสายไมวาง) และการโทรซ้ําไมสําเร็จ เครื่องจะพิมพแฟกซออก
มา
หากเครื่องมีหนวยความจําไมเพียงพอในขณะรับแฟกซ เครื่องจะหยุดรับแฟกซที่เขามาและสงตอเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจํา
ในการใชคณ
ุ สมบัติการสงตอแฟกซ ผลิตภัณฑ (ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร) จะตองกําลังรับแฟกซ และโหมดการรับสายจะ
ตองถูกตั้งคาไวที่ อัตโนมัติ
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ
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3.

แตะปุม ตัวเลือกการรับ

4.

แตะปุม สงตอแฟกซ และแตะปุม เปด

5.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขสงตอแฟกซ แลวแตะปุม OK

การตัง้ คาโหมดการรับสาย
คุณสามารถตั้งคาโหมดการรับสายของเครื่องไวที่ อัตโนมัติ, TAM, แฟกซ/โทร หรือ ดวยตนเอง ขึ้นอยูกับการใชงาน คาที่
ระบบตัง้ ไวจากโรงงานคือ อัตโนมัติ
●

อัตโนมัติ: เครื่องจะตอบรับสายเรียกเขาหลังจากที่มีเสียงกริ่งดังขึน
้ ตามจํานวนที่ระบุ หรือเมื่อไดรับสัญญาณแฟกซ
เฉพาะ

●

TAM: เครื่องพิมพจะไมรับสายโดยอัตโนมัติ แตจะรอจนกวาจะตรวจพบสัญญาณแฟกซ

●

แฟกซ/โทร: เครื่องพิมพจะรับายเรียกเขาทันที หากตรวจพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะประมวลผลสายนั้นเปนแฟกซ
หากไมพบสัญญาณแฟกซ เครื่องจะสงเสียงกริ่งเพื่อเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา

●

ดวยตนเอง: เครื่องจะไมรับสาย คุณตองเริ่มขัน
้ ตอนการรับแฟกซดวยตนเองโดยการแตะปุม เริ่มสงโทรสาร ที่แผง
ควบคุม หรือยกหูโทรศัพทที่ตอพวงกับสายนั้นและหมุนหมายเลข 1-2-3

ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนตอไปนี้ในการตั้งคาหรือเปลี่ยนโหมดการรับสาย:
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาพื้นฐาน

4.

เลื่อนและแตะปุม โหมดรับสาย แลวแตะชื่อตัวเลือกที่คุณตองการใช

การล็อคหรือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ
หากคุณไมตองการรับแฟกซจากบุคคลหรือธุรกิจใดเปนการเฉพาะ คุณสามารถล็อคหมายเลขแฟกซไดถึง 30 หมายเลขโดย
ใชแผงควบคุม เมื่อคุณล็อคหมายเลขแฟกซแลวและมีการสงแฟกซมาจากหมายเลขดังกลาว หนาจอของแผงควบคุมจะแสดง
หมายเลขที่ถูกล็อคนั้น โดยเครื่องจะไมพิมพแฟกซออกมา และจะไมเก็บขอมูลแฟกซไวในหนวยความจําดวย แฟกซจาก
หมายเลขแฟกซทลี่ ็อคไวจะปรากฏในบันทึกการใชงานแฟกซโดยมีการกําหนดเปน “ลบทิ้ง” คุณสามารถยกเลิกการล็อค
หมายเลขแฟกซที่ล็อคทีละหมายเลขหรือยกเลิกการล็อคทุกหมายเลขพรอมกันได
หมายเหตุ:

ผูสงหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคจะไมไดรับแจงวา สงแฟกซไมสําเร็จ

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม ตัวเลือกการรับ

4.

แตะปุม โทรสารขยะที่ถูกบล็อค

5.

แตะปุม เพิ่มเบอร

6.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขแฟกซที่คุณตองการบล็อค และแตะปุม OK

การตัง้ คาจํานวนเสียงกริง่ ตอบรับ
เมื่อตัง้ คาโหมดการรับสายไวที่ อัตโนมัติ การตัง้ คาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องจะตรวจสอบจํานวนเสียงกริ่งโทรศัพทที่
ดังขึน
้ กอนที่จะตอบรับสายเรียกเขา
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หากเชื่อมตอเครื่องไวกับสายที่คุณใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ (สายที่ใชรวมกัน) และมีการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพท คุณอาจตองปรับการตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ จํานวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องจะตองมากกวาจํานวนเสียง
กริ่งตอบรับของเครื่องตอบรับโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหเครื่องสามารถตอบรับสายเรียกเขาและบันทึกขอความสําหรับสาย
สนทนาได เมื่อเครื่องตอบรับโทรศัพทตอบรับสายเรียกเขา เครื่องจะฟงเสียงและตอบรับโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณ
แฟกซ
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับที่ระบบตั้งไว คือ 5 ครั้ง แตในประเทศ/พื้นที่อื่นจะเปน 2
ครั้ง
ใชตารางดานลางนี้ในการกําหนดจํานวนเสียงกริ่งตอบรับที่จะใช
ประเภทสายโทรศัพท

การตัง้ คาจํานวนเสียงกริง่ ตอบรับทีแ
่ นะนํา

้ )
สายแฟกซทก
ี่ ําหนดไวเฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซเทานัน

่ รากฏบนหนาจอของแผงควบคุม
ตัง้ จํานวนเสียงกริ่งใหอยูในชวงทีป
(จํานวนเสียงกริ่งต่ําสุดและสูงสุดอาจแตกตางกันไปตามแตละประเทศ/
พื้นที่)

สายเดียวทีม
่ ีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกัน และใชบริการรูปแบบเสียงกริ่ง

เสียงกริ่งหนึง่ หรือสองครั้ง (หากคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือ
คอมพิวเตอรวอยซเมลที่ใชหมายเลขโทรศัพทอื่น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
ตัง้ คาจํานวนเสียงกริ่งมากกวาระบบตอบรับอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถใชคณ
ุ สมบัตเิ สียงกริ่งเฉพาะเพือ
่ แยกความแตกตางระหวางสาย
สนทนาและสายแฟกซ)

้
สายรวม (รับทัง้ สายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีโทรศัพทเครื่องพวงเทานัน

อยางนอย 5 ครั้ง

สายรวม (รับทัง้ สายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือ
คอมพิวเตอรวอยซเมล

มากกวาเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมล 2 ครั้ง

หากตองการกําหนดหรือเปลี่ยนจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ ใหปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนตอไปนี้:
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาพื้นฐาน

4.

แตะปุม จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ

5.

ใชแผงปุมกดในการปอนจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ และแตะปุม OK

ตัง้ คาเสียงกริง่ เฉพาะ
บริษัทโทรศัพทบางแหงจะมีใหบริการรูปแบบเสียงกริ่งหรือเสียงกริ่งเฉพาะ บริการนี้จะชวยใหคณ
ุ สามารถใชโทรศัพทได
มากกวาหนึ่งหมายเลขในสายเดียวกัน หมายเลขโทรศัพทแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่งที่ไมซ้ํากันเพื่อใหคุณสามารถ
รับสายสนทนาและใหเครื่องรับสายแฟกซได
หากคุณสมัครขอใชบริการรูปแบบเสียงกริ่งกับบริษัทโทรศัพท คุณตองตัง้ คาเครื่องใหตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งที่ถูก
ตอง รูปแบบเสียงกริ่งเฉพาะอาจไมมีใหบริการในบางประเทศ/พื้นที่ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพื่อตรวจสอบวามีบริการนี้
ในประเทศ/พื้นที่ของคุณหรือไม
หมายเหตุ: หากไมมีการใหบริการรูปแบบเสียงกริ่งและคุณเปลี่ยนแปลงการตัง้ คารูปแบบเสียงกริ่งเปนคาอื่นที่ไมใชคาเริ่ม
ตน ซึ่งไดแก ทุกกริ่ง เครื่องอาจไมสามารถรับแฟกซได
การตั้งคาตางๆ มีดังนี้:
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●

ทุกกริ่ง: เครื่องจะตอบรับสายที่เรียกเขามาในสายโทรศัพท

●

หนึ่งครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังครั้งเดียว
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●

สองครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้ง

●

สามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสามครั้ง

●

สองครั้งและสามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้งหรือสามครั้ง

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสําหรับการรับสาย ใหปฏิบัติตามขัน
้ ตอนตอไปนี้:
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาพื้นฐาน

4.

แตะปุม เสียงกริ่งเฉพาะ แลวแตะชือ
่ ตัวเลือก

การใชการลดขนาดแฟกซทไี่ ดรับโดยอัตโนมัติ
หากคุณเปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เครื่องจะลดขนาดของแฟกซสูงสุด 75% เพื่อปรับขอมูลใหพอดีกับขนาดกระดาษเริ่ม
ตน (ตัวอยางเชน เครื่องจะลดขนาดแฟกซลงจาก Legal เปน Letter)
หากคุณปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เครื่องจะพิมพแฟกซขนาดเต็มลงในกระดาษหลายหนา คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติคือ เปด
หากคุณใชงานตัวเลือก ประทับขอมูลบนแฟกซ คุณอาจตองเปดใชงานการยอขนาดอัตโนมัติดวยเชนกัน ทั้งนี้เพื่อลดขนาด
แฟกซที่ไดรับลงเล็กนอย และปองกันไมใหขอมูลที่จะประทับบนแฟกซดน
ั ขอความบนแฟกซใหเกินไปเปนสองหนา
หมายเหตุ:

ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาขนาดกระดาษเริ่มตนตรงกับขนาดของกระดาษในถาด

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

แตะปุม พอดีกับกระดาษ และแตะปุม เปด

ตัง้ คาการพิมพแฟกซซา้ํ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม ใหพิมพโทรสารซ้ํา และแตะปุม เปด

ตัง้ คาความดังของเสียงแฟกซ
ควบคุมระดับเสียงแฟกซจากแผงควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเสียงตางๆ ดังตอไปนี้:
●

ความดังของเสียงเตือน

●

ความดังของเสียงกริ่ง

●

ความดังของสายโทรศัพท
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ตัง้ คาความดังของเสียงแจงเตือน ความดังของสายโทรศัพท และความดังของเสียงกริง่
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาระบบ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาความดัง

4.

แตะชื่อการตั้งคาความดังที่คุณตองการปรับ แลวแตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ทําซ้ําขั้นตอนนี้ในการตั้งคาความดังแตละ
คา

ตัง้ คาการประทับขอมูลบนแฟกซทไี่ ดรับ
เครื่องจะพิมพขอมูลผูสงที่ดานบนของแฟกซที่ไดรับ คุณยังสามารถประทับขอมูลบนแฟกซที่เขามาดวยขอมูลสวนหัวของคุณ
เองเพื่อยืนยันวันที่และเวลาที่ไดรับแฟกซได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับคือ ปด
หมายเหตุ:

การเปดการตั้งคาประทับขอมูลเมื่อไดรับอาจเพิ่มขนาดของหนา และทําใหเครื่องพิมพตองพิมพหนาที่สอง

หมายเหตุ:

ตัวเลือกนี้จะใชกับแฟกซที่ไดรับที่เครื่องพิมพออกมาเทานั้น

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม ประทับขอมูลบนแฟกซ และแตะปุม เปด

ตัง้ คาคุณสมบัตริ บ
ั สวนตัว
เมื่อเปดใชคุณสมบัติรับสวนตัว แฟกซที่ไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา ตองใสรหัสผานเพื่อพิมพแฟกซที่บันทึกไว
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม รับสวนตัว และแตะปุม เปด

5.

หากคุณยังไมตั้งรหัสผานระบบ เครื่องพิมพจะแจงใหคณ
ุ สรางรหัสผาน
หมายเหตุ: รหัสผานระบบจะคํานึงถึงตัวพิมพใหญ-เล็ก
a.

แตะปุม OK แลวใชแผงปุมกดเพื่อปอนรหัสผานระบบ

b.

แตะปุม OK ยืนยันรหัสผานโดยปอนรหัสผานสองครั้ง แลวแตะปุม OK เพื่อบันทึกรหัสผาน

ตัง้ คาการเรียกเอกสารจากแฟกซ
หากบุคคลอื่นมีการตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ คุณสามารถขอใหสงแฟกซไปยังเครื่องของคุณได (ซึ่งรูจักกันในชื่อการ
เรียกเอกสารจากเครื่องอื่น)
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม ตัวเลือกการรับ
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4.

แตะปุม รับการเรียกเอกสาร

5.

ใชแผงปุมกดปอนจํานวนเครื่องแฟกซที่คณ
ุ ตองการเรียก แลวแตะปุม OK

เครื่องจะหมุนไปที่เครื่องแฟกซอื่นและขอรับแฟกซ
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การใชแฟกซ
ซอฟตแวรแฟกซ
โปรแกรมใชงานแฟกซทรี่ องรับ
โปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีที่มากับเครื่องพิมพเปนโปรแกรมใชงานแฟกซเพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถใชงานกับ
เครื่องพิมพนี้ได ในการใชโปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอรอยู ใหใชโมเด็มที่เชือ
่ มตอกับ
คอมพิวเตอรอยูแลว เนื่องจากโปรแกรมจะไมสามารถทํางานผานโมเด็มของเครื่องพิมพได

การยกเลิกการสงแฟกซ
คุณสามารถยกเลิกแฟกซทก
ี่ ําลังหมุนหมายเลขหรือแฟกซที่กําลังสงหรือรับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้

การยกเลิกแฟกซทก
ี่ าํ ลังสง
กดปุม ยกเลิก

บนแผงควบคุม หนาเอกสารที่ยังไมไดสงจะถูกยกเลิกการสง การกดปุม ยกเลิก

จะหยุดการโทรกลุมดวย

การยกเลิกการสงแฟกซทท
ี่ าํ เก็บไว
ใชขั้นตอนนี้ในการยกเลิกการสงแฟกซในกรณีตอไปนี้:
●

เครื่องพิมพจะรอหมุนหมายเลขซ้ําเมื่อสายไมวาง ไมมีผูรับสาย หรือมีขอผิดพลาดในการสื่อสาร

●

แฟกซถูกตั้งเวลาใหสงในอนาคต

ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้หากตองการยกเลิกการสงแฟกซโดยใชเมนู สถานะงานโทรสาร:
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม ตัวเลือกการสง

4.

แตะปุม สถานะงานโทรสาร

5.

แตะหมายเลขแฟกซของงานที่คุณตองการยกเลิก

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา
ใชขั้นตอนนี้เมื่อคุณคิดวาอาจมีผูอื่นใชเครื่องพิมพแลวสั่งพิมพแฟกซจากหนวยความจําซ้ําอีกครั้งเทานั้น
ขอควรระวัง: ขั้นตอนนี้นอกจากการลบหนวยความจําที่สามารถพิมพซ้ําได ยังสามารถลบแฟกซที่กําลังสงอยู แฟกซที่ยังไม
ไดสงเนื่องจากรอหมุนหมายเลข แฟกซที่บันทึกไวเพื่อสงในอนาคต และแฟกซที่ไมไดพิมพหรือสงตอไปได
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

2.

แตะเมนู บริการ

THWW

การใชแฟกซ 141

3.

แตะเมนู บันทึกบริการแฟกซ

4.

แตะปุม ลางโทรสารที่บันทึกไว

ใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX หรือ ISDN
เครื่องพิมพ HP ออกแบบมาสําหรับใชกับระบบโทรศัพทแบบอะนาล็อกทั่วไปโดยเฉพาะ แตไมไดออกแบบมาเพื่อใชงานกับ
ระบบ DSL, PBX, สาย ISDN หรือบริการ VoIP อยางไรก็ตาม เครื่องพิมพจะทํางานกับระบบเหลานั้นไดหากตัง้ คาและใช
รวมกับอุปกรณที่เหมาะสม
หมายเหตุ:

HP ขอแนะนําใหคุณสอบถามตัวเลือกการตัง้ คา DSL, PBX, ISDN และ VoIP กับผูใหบริการ

เครื่องพิมพ HP LaserJet เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกที่ไมรองรับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด (เวนเสียแตวาจะใชรวม
กับอุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อก) HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดิจิตอลหรือ
อุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

DSL
Digital Subscriber Line (DSL) ใชเทคโนโลยีดิจิตอลผานทางสายโทรศัพทปกติ เครื่องพิมพนี้ไมรองรับการใชงานกับ
สัญญาณดิจิตอลโดยตรง อยางไรก็ตาม หากไดรับการกําหนดคาขณะที่ตงั้ คาใชงาน DSL สัญญาณอาจถูกกรองจนสามารถ
สงสัญญาณอะนาล็อกไดในบางแบนดวิธ (สําหรับสายสนทนาและแฟกซ) ขณะที่สงขอมูลดิจิตอลดวยแบนดวิธที่เหลือ
หมายเหตุ: บริการ DSL อาจไมสามารถใชงานรวมกับแฟกซทุกประเภท HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพจะสามารถใช
งานรวมกับบริการ DSL หรือผูใหบริการทุกรายได
โมเด็ม DSL ทั่วไปใชวงจรกรองสัญญาณเพื่อแยกการสื่อสารของโมเด็ม DSL ที่มีความถี่สูงกวาออกจากการสื่อสารของ
โมเด็มโทรศัพทและแฟกซแบบอะนาล็อกที่มีความถี่ต่ํากวา ซึ่งจําเปนตองใชวงจรกรองสัญญาณกับโทรศัพทแบบอะนาล็อก
และเครื่องแฟกซแบบอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทที่โมเด็ม DSL ใช โดยปกติ ผูใหบริการ DSL จะจัดเตรียมวงจร
กรองสัญญาณนี้ไวให โปรดติดตอผูใหบริการ DSL เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมหรือขอความชวยเหลือ

PBX
เครื่องพิมพนี้เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกซึ่งไมรองรับการใชงานกับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด คุณอาจตองใชวงจรกรอง
หรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกในการใชงานแฟกซ หากตองใชงานแฟกซในระบบ PBX คุณตองติดตอผู
ใหบริการ PBX เพื่อขอความชวยเหลือ HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดิจิตอลหรืออุปกรณ
แปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได
โปรดติดตอผูใหบริการ PBX เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมและขอความชวยเหลือ

ISDN
เครื่องพิมพนี้เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกซึ่งไมรองรับการใชงานกับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด คุณอาจตองใชวงจรกรอง
หรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อก ในการใชงานแฟกซ หากปญหาในการใชงานแฟกซเกิดขึน
้ ในระบบ ISDN
คุณตองติดตอผูใหบริการ ISDN เพื่อขอความชวยเหลือ HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพ จะสามารถใชงานรวมกับระบบ
ดิจิตอล ISDN หรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

ใชแฟกซในบริการ VoIP
บริการ Voice over Internet Protocol (VoIP) มักจะไมสามารถใชงานรวมกับเครื่องแฟกซไดหากผูผลิตไมรับรองวา
เครื่องสามารถรองรับบริการการใชงานแฟกซผาน IP
หากเครื่องพิมพมีปญหาในการใชงานแฟกซผานเครือขาย VoIP ใหตรวจสอบวาสายเชื่อมตอและการตั้งคาตางๆ ถูกตองแลว
หรือไม การลดคาความเร็วในการสงแฟกซอาจชวยใหเครื่องพิมพสามารถสงแฟกซผานเครือขาย VoIP ได
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หากผูใหบริการ VoIP มีบริการในโหมด "Pass through" สําหรับการเชื่อมตอ จะใหประสิทธิภาพในการแฟกซผาน VoIP
ที่ดีกวา นอกจากนั้นหากผูใหบริการใหบริการ "comfort noise" เสริมในสาย ประสิทธิภาพในการแฟกซจะดีขึ้นเมื่อปดใช
งานบริการนี้
หากปญหาในการใชงานแฟกซยงั เกิดขึ้น ใหติดตอผูใหบริการ VoIP

หนวยความจําของแฟกซ
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หนวยความจําของแฟกซจะเก็บขอมูลไวเมื่อไฟดับ
หนวยความจํา Flash ชวยปองกันขอมูลสูญหายเมื่อเกิดกระแสไฟฟาขัดของ เครื่องแฟกซอื่นๆ จะจัดเก็บหนาเอกสารที่จะ
แฟกซไวใน RAM ทั่วไปหรือ Short-term RAM โดยทั่วไป ขอมูลใน RAM ทั่วไปจะสูญหายทันทีที่ไฟดับ แต Shortterm RAM สามารถเก็บขอมูลไวไดประมาณ 60 นาทีหลังจากเกิดกระแสไฟฟาขัดของ หนวยความจํา Flash สามารถเก็บ
ขอมูลไวไดนานเปนปโดยไมตองมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยง

การสงแฟกซ
การสงแฟกซจากเครื่องสแกนแบบแทน
1.

คว่ําหนาเอกสารลงบนแผนกระจกของเครื่องสแกน

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

3.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท

4.

แตะปุม เริ่มสงโทรสาร

5.

เครื่องพิมพจะแจงใหคณ
ุ ยืนยันการสงแฟกซจากเอกสาร
บนกระจกของสแกนเนอร แตะปุม ใช

6.

เครื่องพิมพจะแจงใหคุณใสเอกสารหนาแรก แตะปุม
OK

7.

ุ ใส
เครื่องจะสแกนหนาแรกของเอกสาร และแจงใหคณ
หนาตอไป หากเอกสารมีหลายหนา ใหแตะปุม ใช ทํา
ตามขั้นตอนนี้ไปจนกวาจะสแกนเอกสารทั้งหมด

8.

เมื่อคุณสแกนเอกสารหนาสุดทายแลว ใหแตะปุม ไม ที่
พรอมต เครื่องจะทําการสงแฟกซ
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แฟกซจากอุปกรณปอนกระดาษ
1.

ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายขึ้น
หมายเหตุ: อุปกรณปอนกระดาษสามารถจุกระดาษ
75 g/m2 ไดถึง 35 แผนหรือวัสดุพิมพที่มีน้ําหนักไม
เกิน 20 ปอนด
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอ
เครื่องพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบน้ํายา
ลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู
และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะ
บางลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

ปรับตัวกั้นกระดาษจนแนบกับกระดาษ

3.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

4.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท

5.

แตะปุม เริ่มสงโทรสาร
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การใชการโทรดวนและหมายเลขการโทรกลุม
1.

ใสเอกสารในอุปกรณปอนกระดาษหรือบนกระจกของสแกนเนอร

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

3.

จากแผงปุมกด แตะสมุดโทรศัพทของแฟกซ

4.

แตะชื่อรายการแตละรายการหรือรายการกลุมที่คณ
ุ ตองการ

5.

แตะปุม เริ่มสงโทรสาร
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การสงแฟกซจากซอฟตแวร
เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยคําแนะนําเบื้องตนในการสงแฟกซโดยใชซอฟตแวรที่ใหมากับเครื่องพิมพ หัวขออื่นๆ ที่เกี่ยว
กับซอฟตแวรจะรวมอยูในวิธใี ชของซอฟตแวร ซึ่งคุณสามารถเปดดูไดจากเมนู วิธใี ช ในโปรแกรม
คุณสามารถสงแฟกซเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรได หากมีอุปกรณและทําตามขอกําหนดตอไปนี้:
●

่ มตอ
เครื่องพิมพเชื่อมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอร หรือกับเครือขายที่คอมพิวเตอรเชือ

●

มีซอฟตแวรของเครื่องพิมพติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร

●

ระบบปฏิบัตก
ิ ารคอมพิวเตอรตองเปนระบบที่เครื่องพิมพรองรับ

การสงแฟกซจากซอฟตแวร
ขั้นตอนในการสงแฟกซจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรของคุณ แตโดยมากจะมีขั้นตอนทั่วไป
ดังนี้
1.

คลิก เริ่ม และคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (ทุกโปรแกรม) ใน Windows XP) แลวคลิก
HP

2.

คลิกชื่อผลิตภัณฑ และคลิก Send fax (สงแฟกซ) ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึน
้

3.

ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหนึ่งราย

4.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

5.

คลิก สงตอนนี้

สงแฟกซจากซอฟตแวรของบริษท
ั อื่น เชน Microsoft Word
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1.

เปดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอื่น

2.

คลิกเมนู ไฟล และคลิก พิมพ

3.

เลือกไดรเวอรพิมพแฟกซจากรายการดรอปดาวนไดรเวอรเครื่องพิมพ ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึ้น

4.

ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหนึ่งราย

5.

รวมเอกสารทุกหนาที่ใสอยูในเครื่อง ขั้นตอนนี้สามารถเลือกดําเนินการได

6.

คลิก สงตอนนี้
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สงแฟกซโดยโทรจากโทรศัพททเี่ ชือ
่ มตอกับสายแฟกซ
ในบางโอกาส คุณอาจตองการหมุนหมายเลขแฟกซจากโทรศัพทที่ใชสายเชื่อมตอเดียวกันกับเครื่องพิมพ ตัวอยางเชน หาก
คุณทําการสงแฟกซไปยังผูที่ไมใชโหมดรับแฟกซอัตโนมัติ คุณสามารถโทรสายสนทนากอนสงแฟกซเพื่อบอกใหผูรับทราบ
วาคุณกําลังจะสงแฟกซไปใหได
หมายเหตุ:

โทรศัพทจะตองเชือ
่ มตอกับพอรต "โทรศัพท" ของเครื่องพิมพ

1.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

3.

ยกหูโทรศัพทที่ตอพวงกับเครื่องพิมพ กดหมายเลขแฟกซที่แผงปุมโทรศัพท

4.

เมื่อผูรับรับสาย แจงใหผูรับเปดสัญญาณแฟกซใหคณ
ุ

5.

เมื่อไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกด เริ่มสงโทรสาร ปุมบนแผงควบคุม แลวรอจนกวาขอความ กําลังเชือ
่ มตอ ปรากฏบน
แผงควบคุม แลวจึงคอยวางหูโทรศัพท
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สงแฟกซโดยมีการยืนยัน
คุณสามารถกําหนดใหเครื่องพิมพแจงใหคณ
ุ ปอนหมายเลขแฟกซซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยันวาคุณกําลังจะสงแฟกซไปยังหมายเลข
ที่ถูกตอง
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม ยืนยันเบอรแฟกซ และแตะปุม เปด

5.

สงแฟกซ
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กําหนดเวลาใหสงแฟกซภายหลัง
ใชแผงควบคุมของเครื่องเพื่อกําหนดเวลาใหเครื่องสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนโดยอัตโนมัติ
เมื่อกําหนดเวลาเสร็จ เครื่องพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําจากนั้นจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน
หมายเหตุ: หากเครื่องไมสามารถสงแฟกซตามเวลาที่กําหนดไวได เครื่องจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผิดพลาดแฟกซ
(หากเปดตัวเลือกนี้ไว) หรือบันทึกไวในบันทึกการใชงานแฟกซ การที่เครื่องไมสงแฟกซนั้นอาจเกิดจากไมมีผรู ับสายหรือ
อาจเกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซ้ําไมได
หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพิ่มเติมในการแฟกซครั้งตอไป
แฟกซทั้งหมดทีค
่ ุณกําหนดใหสงไปยังหมายเลขแฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน
1.

ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

3.

แตะปุม เมนูแฟกซ

4.

แตะปุม ตัวเลือกการสง

5.

แตะปุม สงแฟกซภายหลัง

6.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาที่จะสงแฟกซ แตะปุม OK

7.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันที่ที่จะสงแฟกซ แตะปุม OK

8.

ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท แตะปุม OK
เครื่องจะสแกนเอกสารและบันทึกไฟลไวในหนวยความ
จําจนถึงเวลาที่กําหนด
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การใชรหัสเขาใช, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท
ในการใชรหัสเขาใช, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพื่อที่จะสามารถหยุดฟงเสียงสัญญาณและ
ใสรหัสการโทรระหวางประเทศได
การสงแฟกซระหวางประเทศ
ในการสงแฟกซไปยังปลายทางที่เปนตางประเทศ ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพื่อจะไดมีชวงเวลาหยุดพักฟงสัญญาณและใส
รหัสการโทรระหวางประเทศ

การรับแฟกซ
พิมพแฟกซ
เมื่อเครื่องพิมพไดรับแฟกซ เครื่องจะพิมพแฟกซออกมา (หากไมไดเปดใชคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคลไว) และยังจัดเก็บ
แฟกซไวในหนวยความจําแฟลชใหอัตโนมัติดวย
เมื่อตลับหมึกสีใกลหมด เครื่องพิมพจะพิมพเปนสีขาวดําเทานั้นเพื่อไมใหขัดจังหวะการทํางานของแฟกซ ในการกําหนดคา
ใหเครื่องพิมพพิมพสีและใชผงหมึกที่เหลือในตลับหมึกพิมพที่เหลือนอยมาก ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหแตะปุม การตั้งคา

2.

แตะปุม ขั้นต่ํามาก และแตะปุม ตลับหมึกสี

3.

แตะปุม ทําตอ

และแตะปุม การตัง้ คาระบบ

เมื่อคุณเลือกเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่เหลือนอยมาก การพิมพสีจะทํางานตอโดยอัตโนมัติ
พิมพแฟกซทจี่ ัดเก็บไวเมื่อเปดคุณสมบัตริ บ
ั แฟกซสวนบุคคล
ในการพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว คุณตองใสรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ หลังจากเครื่องพิมพพิมพแฟกซที่
จัดเก็บไวออกมาแลว เครื่องจะลบแฟกซทั้งหมดออกจากหนวยความจํา
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม ตัวเลือกการรับ

4.

แตะปุม พิมพโทรสารสวนตัว

5.

ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง และแตะปุม OK

การพิมพแฟกซซ้ํา
เมื่อเปดใชคุณสมบัติ ใหพิมพโทรสารซ้ํา เครื่องพิมพจะจัดเก็บแฟกซที่ไดรับไวในหนวยความจํา พื้นที่จัดเก็บของเครื่องพิมพ
มีประมาณ 3.2 MB ซึ่งเก็บขอมูลไดประมาณ 250 หนา
เครื่องจะจัดเก็บแฟกซเหลานี้ไวอยางตอเนื่อง แฟกซที่พิมพซ้ําจะไมถูกลบออกจากหนวยความจํา
เปดคุณสมบัติ ใหพม
ิ พโทรสารซ้ํา
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม ใหพิมพโทรสารซ้ํา และแตะปุม เปด
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พิมพแฟกซซา้ํ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม ตัวเลือกการรับ

4.

แตะปุม พิมพโทรสารซ้ํา

5.

แตะที่รายการของแฟกซที่คุณตองการพิมพซ้ํา

การรับแฟกซเมื่อไดยน
ิ เสียงสัญญาณแฟกซเมือ
่ รับโทรศัพท
หากคุณใชสายโทรศัพทที่รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา และเมื่อคุณไดยน
ิ เสียงสัญญาณแฟกซเมื่อคุณรับโทรศัพท คุณ
สามารถเริ่มกระบวนการรับไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:
●

หากคุณอยูใกลเครื่องพิมพ ใหกดปุม เริ่มสงโทรสาร บนแผงควบคุม

●

หากเครื่องไมรับสายแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกด 1-2-3 ตามลําดับบนแผงปุมโทรศัพท ฟงสัญญาณการสงแฟกซ จาก
นั้นวางหูโทรศัพท

หมายเหตุ:
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ตองตั้งคา โทรศัพทพวง เปน ใช วิธีที่สองจึงจะทํางานได
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การแกไขปญหาเกีย่ วกับแฟกซ
รายการตรวจสอบการแกไขปญหาแฟกซ
●

วิธีการแกไขมีหลายวิธี หลังจากทําตามวิธีแกไขแตละวิธี ใหทดลองแฟกซเพื่อดูวายังคงมีอยูหรือไม

●

เพื่อใหแกไขปญหาไดอยางไดผลที่สุด ใหตอสายโทรศัพทจากเครื่องพิมพเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง ถอด
อุปกรณอื่นทั้งหมดที่ตอกับเครื่องพิมพ

1.

ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรตที่ถูกตองบริเวณดานหลังของเครื่องพิมพ

2.

ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชทดสอบแฟกซ:
แลวเปดเมนู บริการ

a.

จากแผงควบคุม ใหเปดเมนู การตั้งคา

b.

เลือกตัวเลือก บันทึกบริการแฟกซ

c.

เลือกตัวเลือก ใชทดสอบแฟกซ เครื่องจะพิมพรายงานการทดสอบแฟกซ
รายงานจะประกอบดวยผลลัพธที่เปนไปไดดังนี้:

3.

●

สําเร็จ: รายงานจะประกอบดวยการตั้งคาแฟกซปจจุบันทั้งหมดสําหรับตรวจสอบ

●

ไมผาน: สายเสียบเขากับพอรตที่ไมถูกตอง รายงานจะประกอบดวยคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา

●

ไมผาน: สายโทรศัพทไมทํางาน รายงานจะประกอบดวยคําแนะนําเกี่ยวกับการแกไขปญหา

ตรวจสอบวาเฟรมแวรของเครื่องพิมพเปนเวอรชน
ั ปจจุบัน
a.

ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟกจากเมนูแผงควบคุม รายงาน เพื่อรับรหัสวันที่เฟรมแวรปจจุบัน

b.

ไปที่ www.hp.com
1.

คลิกที่ลิงค Support & Drivers

2.

คลิกที่ตัวเลือกลิงค Download drivers and software (and firmware)

3.

ในกลอง For product ใหใสหมายเลขรุนผลิตภัณฑ แลวคลิกปุม Go

4.

คลิกที่ลิงคของระบบปฏิบัตก
ิ ารของคุณ

5.

เลื่อนไปยังสวนของเฟรมแวรในตาราง
◦

หากเวอรชันที่แสดงตรงกับเวอรชันในหนาแสดงคาคอนฟก แสดงวาคุณใชเวอรชันลาสุดอยู

◦

หากเวอรชันที่แสดงไมตรงกัน ใหดาวนโหลดการอัพเกรดเฟรมแวร และอัปเดตเฟรมแวรของ
เครื่องพิมพโดยทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
หมายเหตุ: เครื่องพิมพตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเน็ตในการอัพเกรดเฟรมแวร

◦
4.

สงแฟกซใหม

ตรวจสอบวาตั้งคาแฟกซแลวเมื่อติดตัง้ ซอฟตแวรเครื่องพิมพใหม
จากเครื่องคอมพิวเตอร ในโฟลเดอรโปรแกรมของ HP เรียกใช Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้การตั้งคาแฟกซ)
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5.

6.

ตรวจสอบวาบริการโทรศัพทรองรับแฟกซอะนาล็อก
●

หากคุณใช ISDN หรือ PBX แบบดิจิตอล ใหติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดคา
เปนสายแฟกซอะนาล็อก

●

หากคุณใชบริการ VoIP ใหเปลี่ยนการตั้งคา ความเร็วแฟกซ เปน ชา(V.29) หรือเลิกใช เร็ว(V.34) จากแผง
ควบคุม สอบถามผูใหบริการของคุณวารองรับการใชงานแฟกซหรือไม และความเร็วแฟกซโมเด็มที่แนะนําให
ใช บางบริษัทอาจตองใชอะแด็ปเตอร

●

หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวามีวงจรกรองสัญญาณตอกับสายโทรศัพทที่ตอเขากับเครื่องพิมพ ติดตอผู
ใหบริการ DSL หรือวงจรกรองสัญญาณ DSL หากคุณยังไมมี หากคุณติดตัง้ วงจรกรองสัญญาณ DSL อยูแลว
ใหลองเปลี่ยนวงจรกรองสัญญาณ เนื่องจากตัวที่ติดตั้งอยูอ
 าจชํารุด

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหคนหาวิธีการแกไขปญหาโดยละเอียดในสวนที่ตอจากสวนนี้

ขอความแสดงขอผิดพลาดเกีย่ วกับแฟกซ
ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยแตะปุม OK เพื่อทํางานตอ
หรือแตะปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงาน งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซึ่งจะมีขอความ
เตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนนั้นเกี่ยวของกับการพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดย
อัตโนมัติเปดอยู เครื่องพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

การสือ
่ สารขัดของ

เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารทางโทรสารระหวาง
ผลิตภัณฑกบ
ั ผูสงหรือผูรับ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง ถอดสาย
โทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน
้ ลองโทรออก เสียบ
สายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบ
สายโทรศัพทที่เหลือ
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
ตั้งคาตัวเลือก ความเร็วแฟกซ เปน ชา(V.29) หรือ
เลิกใชการตัง้ คา เร็ว(V.34)
ปดคุณสมบัติ การแกไขขอผิดพลาด เพือ
่ ปองกันการ
แกไขขอผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การปดคุณสมบัติ การแกไขขอผิดพลาด
จะทําใหคณ
ุ ภาพของภาพลดลง
พิมพรายงาน บันทึกการใชงานแฟกซ จากแผงควบคุม
เพื่อตรวจสอบวาขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับหมายเลข
แฟกซหมายเลขใดโดยเฉพาะหรือไม
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
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วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

ขอผิดพลาดขณะสงแฟกซ

ขอผิดพลาดนีเ้ กิดขึน
้ ในขณะที่พยายามสงแฟกซ

ลองสงแฟกซอีกครั้ง
สงแฟกซไปทีเ่ บอรแฟกซเบอรอื่น
ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เริ่มสงโทรสาร
ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพททใี่ หมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสาย
ออกจากเครื่องพิมพ ตอโทรศัพทเขากับสายโทรศัพท
แลวโทรออกสายสนทนา
เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอื่น
กําหนดความละเอียดของแฟกซไวที่ มาตรฐาน แทน
ละเอียดซึ่งเปนคาเริ่มตน
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ขอผิดพลาดรับแฟกซ

ขอผิดพลาดนีเ้ กิดขึน
้ ในขณะที่พยายามรับแฟกซ

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกครั้ง
ลองสงแฟกซกลับไปทีผ
่ ูสง หรือเครื่องแฟกซเครื่องอื่น
ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เริ่มสงโทรสาร
ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพททใี่ หมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
ั พอรตทีถ
่ ูกตอง และมี
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
ลดคาความเร็วในการสงแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซซ้ํา
อีกครั้ง
ปดโหมด Error Correction (โหมดการแกไขขอผิด
พลาด) ขอใหผส
ู งสงแฟกซซ้ําอีกครั้ง
หมายเหตุ: การปดโหมดการแกไขขอผิดพลาดอาจ
ทําใหคณ
ุ ภาพของภาพลดลง
เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ฝาปดอุปกรณปอนกระดาษเปดอยู
ยกเลิกการสงแฟกซ

THWW

ฝาดานบนของอุปกรณปอนกระดาษเปดอยู และ
เครื่องพิมพไมสามารถสงแฟกซได

ปดฝาและสงแฟกซอีกครั้ง
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ขอความทีแ
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คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

พืน
้ ทีเ่ ก็บแฟกซเต็ม

หนวยความจําของเครื่องพิมพเต็มในระหวางที่รับ
แฟกซ เครื่องจะพิมพหนาเอกสารทีร่ ับเขามาไวใน
หนวยความจําไดเทานั้น

พิมพแฟกซทงั้ หมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีก
ครั้ง ขอใหผูสงแบงเอกสารทีจ่ ะแฟกซออกเปนสวนๆ
กอนสงซ้ํา ยกเลิกงานแฟกซทงั้ หมดหรือลบแฟกซ
ตางๆ ออกจากหนวยความจํา

พื้นทีห
่ นวยความจําทีเ่ หลืออยูไมพอสําหรับบันทึก
แฟกซทส
ี่ งเขามาใหม

หากคุณใชคุณสมบัติ รับสวนตัว ใหพม
ิ พแฟกซทรี่ ับ
เขาทัง้ หมดเพื่อเรียกคืนพืน
้ ที่หนวยความจําบางสวน

กําลังยกเลิกการรับแฟกซ

พืน
้ ทีเ่ ก็บแฟกซเต็ม
กําลังยกเลิกการรับแฟกซ

หากคุณยังตองการพืน
้ ทีห
่ นวยความจําเพิม
่ ใหลาง
ขอมูลแฟกซทงั้ หมดออกจากหนวยความจํา เปดเมนู
บริการ ในเมนู บันทึกบริการแฟกซ เลือกตัวเลือก ลาง
โทรสารทีบ
่ ันทึกไว
พืน
้ ทีเ่ ก็บแฟกซเต็ม
กําลังยกเลิกการสงแฟกซ

แฟกซไมวาง
ยกเลิกการสงแลว

หนวยความจําเต็มในระหวางงานแฟกซ แฟกซทก
ุ
หนาตองอยูในหนวยความจํา เพื่อใหแฟกซทํางานได
อยางถูกตอง เครื่องจะสงแฟกซหนาทีม
่ ีขนาดพอดีกบ
ั
หนวยความจําเทานั้น

สายแฟกซทค
ี่ ณ
ุ ใชสง แฟกซไมวาง เครื่องพิมพได
ยกเลิกการสงแฟกซแลว

การยกเลิกงานปจจุบัน ปดแลวเปดเครื่องพิมพใหมอีก
ครั้ง ลองสงงานอีกครั้ง
หากยังคงเกิดขอผิดพลาด ใหยกเลิกงาน และปดแลว
เปดเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง เครื่องพิมพอาจมีหนวย
ความจําไมพอสําหรับงานบางงาน
โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
ี่ ก
ู ตอง
ตรวจสอบวาตัวเลือก โทรซ้ําถาไมวาง เปดอยู
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม
 บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
่ ก
ู ตอง และมี
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

แฟกซไมวาง

สายแฟกซทค
ี่ ณ
ุ ใชสง แฟกซไมวาง เครื่องพิมพจะหมุน
หมายเลขที่สายไมวางซ้ําโดยอัตโนมัติ

รอหมุนหมายเลขซ้าํ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง
โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
ี่ ก
ู ตอง
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
่ ก
ู ตอง และมี
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ไมพบแฟกซ

เครื่องพิมพรับสายเรียกเขาแตไมพบวาเครื่องแฟกซ
กําลังเรียกเขาอยู

ลองใชเครื่องพิมพรับแฟกซใหมอีกครั้ง
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศัพทที่เหลือ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
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ี ฏิบต
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ิ แ
ี่ นะนํา

ไมมก
ี ารรับแฟกซ

พยายามหมุนซ้ําเบอรแฟกซไดไมสําเร็จ หรือตัวเลือก
โทรซ้ําหากไมรับสาย ถูกปด

โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ยกเลิกการสงแลว

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
ี่ ก
ู ตอง
ตรวจสอบวา ไดเปดใชตัวเลือก หมุนซ้ํา แลว
ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลว
เสียบใหม
ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลว
เสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทร
ออกสายสนทนา
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็ค
แลว
โทรศัพททผ
ี่ นังเขากับพอรตสายโทรศัพท
เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศัพทที่เหลือ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
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ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

ไมมก
ี ารรับแฟกซ

ไมมีการรับสายแฟกซ เครื่องพิมพหมุนหมายเลขซ้ํา
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง

รอหมุนหมายเลขซ้าํ

โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน
่ี ก
ู ตอง
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
หากเครื่องพิมพยังคงหมุนหมายเลขซ้ํา ถอดสาย
โทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน
้ ลองโทรออกสาย
สนทนา
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็ค
โทรศัพทที่ผนังเขากับพอรตสายโทรศัพท

แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศัพทที่เหลือ
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
ไมมส
ี ญ
ั ญาณหมุน

เครื่องพิมพไมพบสัญญาณหมุนหมายเลข

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เริ่มสงโทรสาร
ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลว
เสียบใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพททใี่ หมาพรอม
กับเครื่องพิมพ
ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลว
เสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทร
ออกสายสนทนา
ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็ค
โทรศัพทที่ผนังเขากับพอรตสายโทรศัพท

แลว

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศัพทที่เหลือ
ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชตวั เลือก ใชทดสอบ
แฟกซ จากเมนู บริการ บนแผงควบคุม
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

แกไขปญหารหัสแฟกซและรายงานการติดตาม
ดูและทําความเขาใจรหัสแสดงขอผิดพลาดของแฟกซ
ใชรหัสแสดงขอผิดพลาดของแฟกซจากบันทึกการใชงานแฟกซเพื่อแกปญหาดวยคุณสมบัตแ
ิ ฟกซของเครื่องพิมพ
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หมายเลขรหัส

คําอธิบาย

232

สาเหตุที่เปนไปไดมีดงั นี:้
●

เกิดการสื่อสารลมเหลวระหวางเครื่องสองเครื่อง

●

ผูใชทใี่ ชเครื่องระยะไกลอาจกดปุมหยุด

●

ไฟฟาดับทีเ่ ครื่องระยะไกลหรือถูกปดทําใหการแฟกซหยุดชะงักชั่วขณะ

ในการตั้งคาคุณภาพของแฟกซ ใหทําตามขัน
้ ตอนตอไปนี:้
1.

สงแฟกซอีกครั้งในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศัพทไดรับการแกไขแลว

2.

หากยังคงมีขอผิดพลาดและใชการแกไขขอผิดพลาดของการแฟกซแลว ใหปดการตั้งคา การแกไขขอผิดพลาด

เครื่องพิมพไมไดรับขอมูลใดๆ ทีจ่ ุดเริ่มตนของหนาระหวางการรับในโหมดการแกไขขอผิดพลาด แตโมเด็มไมพบการยกเลิกการ
เชื่อมตอระยะไกล เครื่องระยะไกลอาจจะกําลังสงซิงคเฟรมแทนการสงขอมูล และมีกระดาษติดหรือชํารุด

282

เครื่องระยะไกลอาจจะกําลังสงซิงคเฟรมแทนการสงขอมูล และมีกระดาษติดหรือชํารุด ใหผส
ู งสงแฟกซอีกครั้งหลังจากการรองขอ
่ งทํางานถูกตองแลว
ใหผส
ู งตรวจสอบวาเครื่องทีส
มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องแฟกซทรี่ ับเนือ
่ งจากสภาพสายโทรศัพทไมดี

321

สงแฟกซอีกครั้งในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศัพทไดรับการแกไขแลว
344-348

สาเหตุที่เปนไปไดมีดงั นี:้
●

เครื่องระยะไกลไมสามารถตอบรับคําสั่งแฟกซจากเครื่องโลคัลไดเนื่องจากการเชื่อมตอหยุดชะงักชั่วขณะ

●

ผูใชทใี่ ชเครื่องระยะไกลอาจกดปุมหยุด

●

ในบางกรณี ความเขากันไมไดระหวางเครื่องสองเครื่องอาจเปนสาเหตุใหเครื่องระยะไกลตัดสายได

ในการตั้งคาคุณภาพของแฟกซ ใหทําตามขัน
้ ตอนตอไปนี:้
1.

สงแฟกซอีกครั้งในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศัพทไดรับการแกไขแลว

2.

หากยังคงมีขอผิดพลาดและใชการแกไขขอผิดพลาดของการแฟกซแลว ใหปดการตั้งคา การแกไขขอผิดพลาด

สาเหตุที่เปนไปไดมีดงั นี:้

381

●

เครื่องระยะไกลไมสามารถตอบรับคําสั่งแฟกซจากเครื่องโลคัลไดเนื่องจากการเชื่อมตอหยุดชะงักชั่วขณะ

●

ผูใชทใี่ ชเครื่องระยะไกลอาจกดปุมหยุด

ในการตั้งคาคุณภาพของแฟกซ ใหทําตามขัน
้ ตอนตอไปนี:้
1.

สงแฟกซอีกครั้งในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศัพทไดรับการแกไขแลว

2.

หากยังคงมีขอผิดพลาดและใชการแกไขขอผิดพลาดของการแฟกซแลว ใหปดการตั้งคา การแกไขขอผิดพลาด

รายงานการติดตามแฟกซ
รายงานการติดตาม T.30 ของแฟกซมีขอมูลที่สามารถแกปญหาการสงแฟกซได หากคุณตองการติดตอ HP เพื่อขอความ
ชวยเหลือในการแกไขปญหาเหลานี้ ใหพิมพรายงานการติดตาม T.30 กอนการติดตอ

THWW

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู บริการ

3.

แตะเมนู บันทึกบริการแฟกซ

4.

แตะปุม พิมพ T.30 Trace และแตะปุม เดี๋ยวนี้
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บันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ
ใชคําแนะนําตอไปนี้เพื่อพิมพบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ:

พิมพรายงานแฟกซทงั้ หมด
ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนตอไปนี้ หากคุณตองการพิมพรายงานทั้งหมดนี้ในคราวเดียวกัน:
●

รายงานการโทรลาสุด

●

บันทึกการใชงานโทรสาร

●

รายงานสมุดโทรศัพท

●

รายการแฟกซขยะ

●

รายงานการคิดคาบริการ (เมื่อเปดใชงานรหัสคิดคาบริการ)

●

รายงานคาคอนฟเกอเรชัน

●

หนาแสดงการใช

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม รายงานแฟกซ

4.

แตะปุม พิมพรายงานแฟกซทั้งหมด

การพิมพรายงานแฟกซแตละงาน
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม รายงานแฟกซ

4.

แตะที่ชื่อรายงานที่คุณตองการพิมพ

160 บท 11 แฟกซ
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การตัง้ คารายงานขอผิดพลาดของแฟกซ
รายงานขอผิดพลาดของแฟกซเปนรายงานสั้นที่แจงวาเกิดขอผิดพลาดขึน
้ กับเครื่องพิมพในการใชงานแฟกซ คุณสามารถ
กําหนดใหพิมพหลังจากเหตุการณตอไปนี้:
●

ขอผิดพลาดของแฟกซทั้งหมด (คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน)

●

ขอผิดพลาดของแฟกซที่สง

●

ขอผิดพลาดของแฟกซที่รับ

●

ไมพิมพ
หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไมไดรับการแจงใดๆ วาการรับสงแฟกซลมเหลวจนกวาคุณจะพิมพบันทึก
การใชงานแฟกซ

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ

2.

แตะปุม เมนูแฟกซ

3.

แตะปุม รายงานแฟกซ

4.

แตะปุม รายงานขอผิดพลาดแฟกซ จากนั้นแตะตัวเลือกการพิมพที่คณ
ุ ตองการใช

การเปลีย่ นการแกไขขอผิดพลาดและความเร็วการสงโทรสาร

THWW
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การตัง้ คาโหมดการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ
ตามปกติเครื่องพิมพจะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือไดรับแฟกซ หากเครื่องพิมพพบขอผิดพลาด
ในระหวางการรับสงและการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาดตั้งเปน เปด เครื่องพิมพสามารถแจงใหสงบางสวนของแฟกซซ้ําใหม
อีกครั้งได คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการแกไขขอผิดพลาดคือ เปด
คุณควรปดตัวเลือกการแกไขขอผิดพลาด เฉพาะเมื่อคุณมีปญหาในการสงหรือรับแฟกซ และตองการยอมรับในขอผิดพลาด
ของการสง การยกเลิกการทํางานตัวเลือกนี้จะเปนประโยชนในกรณีที่คุณตองการสงหรือรับแฟกซจากตางประเทศ หรือคุณ
ใชการสงผานสัญญาณโทรศัพทดาวเทียม
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู บริการ

3.

แตะเมนู บันทึกบริการแฟกซ

4.

แตะปุม การแกไขขอผิดพลาด และแตะปุม เปด

162 บท 11 แฟกซ
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การเปลีย่ นคาความเร็วในการสงแฟกซ
การตั้งคาความเร็วในการสงแฟกซเปนโปรโตคอลโมเด็มที่เครื่องพิมพใชสงแฟกซ มาตรฐานทั่วโลกสําหรับโมเด็ม Fullduplex คือรับสงขอมูลผานทางสายโทรศัพทที่ความเร็วสูงสุด 33,600 บิตตอวินาที (bps) คาที่ระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับการตัง้ คาความเร็วแฟกซคือ เร็ว(V.34)
คุณควรเปลี่ยนการตั้งคาเฉพาะเวลาที่คุณมีปญหาในการสงไปยังหรือรับแฟกซจากอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งเทานั้น การลด
ความเร็วในการแฟกซอาจชวยใหการรับสงแฟกซงายขึน
้ หากคุณสงหรือรับแฟกซขามประเทศ หรือในกรณีที่คุณใชการเชื่อม
ตอโทรศัพททางดาวเทียม

THWW

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู การตัง้ คาแฟกซ

3.

แตะเมนู การตัง้ คาขั้นสูง

4.

เลื่อนและแตะปุม ความเร็วแฟกซ จากนั้นเลือกการตั้งคาความเร็วที่คุณตองการใช
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แกปญหาการสงแฟกซ
●

มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม

●

แผงควบคุมจะแสดงขอความ พรอม โดยไมทําการสงแฟกซ

●

แผงควบคุมจะแสดงขอความ "กําลังจัดเก็บหนา1" และหยุดอยูที่ขอความนั้น

●

สามารถรับแฟกซได แตสงแฟกซไมได

●

ไมสามารถใชฟงกชันแฟกซจากแผงควบคุม

●

ไมสามารถใชการโทรดวน

●

ไมสามารถใชการโทรกลุม

●

ไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดจากผูใหบริการโทรศัพทที่บันทึกเอาไวในขณะทีก
่ ําลังจะสงแฟกซ

●

ไมสามารถสงแฟกซเมื่อโทรศัพทเชื่อตอกับเครื่องพิมพ

มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม
ขอความ การสื่อสารขัดของ ปรากฏขึน
้
●

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง การสงซ้ําจะทําใหความเร็วแฟกซลดลงชั่วคราว

●

ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทรออก เสียบสาย
โทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

●

ลองใชสายโทรศัพทอื่น

●

จากแผงควบคุม เปลี่ยนตัวเลือก ความเร็วแฟกซ เปน ปานกลาง(V.17) หรือ ชา(V.29)

●

a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง

d.

เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

ปดตัวเลือก การแกไขขอผิดพลาด
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เปดเมนู การแกไขขอผิดพลาด

e.

เลือกการตั้งคา ปด

หมายเหตุ: การปดตัวเลือก การแกไขขอผิดพลาด จะทําใหคุณภาพของภาพลดลง
●

164 บท 11 แฟกซ

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/CM1410series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเครื่องพิมพ

THWW

ไมมีสญ
ั ญาณหมุน
●

ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรตที่ถูกตองของเครื่องพิมพ

●

ตรวจสอบวาสายโทรศัพทจากเครื่องพิมพตอเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

●

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยใชปุม เริ่มสงโทรสาร

●

ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทรออกสายสนทนา

●

ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลวเสียบใหม

●

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

●

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

●

ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชตัวเลือก ใชทดสอบแฟกซ จากเมนู บริการ บนแผงควบคุม
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เลือกรายการ ใชทดสอบแฟกซ

ขอความ แฟกซไมวาง ปรากฏขึน
้
●

ลองสงแฟกซอีกครั้ง

●

โทรหาผูรับเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องแฟกซเปดอยูและพรอมใชงาน

●

ตรวจสอบวาคุณหมุนหมายเลขแฟกซถูกตอง

●

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยใชปุม เริ่มสงโทรสาร

●

ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเครื่องพิมพ ตอโทรศัพทเขากับสายโทรศัพท แลวโทร
ออกสายสนทนา

●

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีกครั้ง

●

ลองใชสายโทรศัพทอื่น

●

สงแฟกซภายหลัง

●

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/CM1410series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเครื่องพิมพ

ขอความ ไมมีการรับแฟกซ ปรากฏขึน
้

THWW

●

ลองสงแฟกซอีกครั้ง

●

โทรหาผูรับเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องแฟกซเปดอยูและพรอมใชงาน

●

ตรวจสอบวาคุณหมุนหมายเลขแฟกซถูกตอง

●

ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทรออกสายสนทนา

●

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

●

ลองใชสายโทรศัพทอื่น
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●

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็คโทรศัพทที่ผนังเขากับพอรตสายโทรศัพท

●

ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชตัวเลือก ใชทดสอบแฟกซ จากเมนู บริการ บนแผงควบคุม

●

a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เลือกรายการ ใชทดสอบแฟกซ

แลว

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/CM1410series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเครื่องพิมพ

มีกระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษ
●

ตรวจสอบขนาดกระดาษวาถูกตองตามขอกําหนดของเครื่องพิมพ เครื่องพิมพไมสามารถใชกระดาษที่มีความยาว
มากกวา 381 มม. ในการสงแฟกซ

●

ทําสําเนาหรือพิมพลงบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แลวสงแฟกซอีกครั้ง

ขอความ พืน
้ ทีเ่ ก็บแฟกซเต็ม ปรากฏขึน
้
●

ปดเครื่องพิมพ แลวเปดอีกครั้ง

●

พิมพแฟกซที่จัดเก็บไวซึ่งยังไมไดพิมพ

●

●

a.

แตะปุม แฟกซ และแตะปุม เมนูแฟกซ

b.

เปดเมนู ตัวเลือกการรับ

c.

เลือกรายการ พิมพโทรสารสวนตัว

d.

ใสรหัสผานเมื่อเครื่องพิมพแจง

ลบแฟกซที่จัดเก็บไวออกจากหนวยความจํา
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เลือกรายการ ลางโทรสารที่บันทึกไว

แบงงานแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

ขอผิดพลาดของสแกนเนอร
●

ตรวจสอบขนาดกระดาษวาถูกตองตามขอกําหนดของเครื่องพิมพ เครื่องพิมพไมสามารถใชกระดาษที่มีความยาว
มากกวา 381 มม. ในการสงแฟกซ

●

ทําสําเนาหรือพิมพลงบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แลวสงแฟกซอีกครั้ง
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แผงควบคุมจะแสดงขอความ พรอม โดยไมทาํ การสงแฟกซ
●

ตรวจสอบบันทึกการใชงานแฟกซเพื่อหาขอผิดพลาด
a.

แตะปุม แฟกซ และแตะปุม เมนูแฟกซ

b.

เปดเมนู รายงานแฟกซ

c.

เปดเมนู บันทึกการใชงานแฟกซ

d.

เลือกตัวเลือก พิมพบันทึกเดีย๋ วนี้

●

หากมีโทรศัพทพวงอยูกับเครื่องพิมพ ใหวางสายโทรศัพท

●

ถอดสายพวงอื่นๆ ระหวางแฟกซและเครื่องพิมพออก

●

เสียบสายโทรศัพทจากเครื่องพิมพเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง แลวสงแฟกซอีกครั้ง

แผงควบคุมจะแสดงขอความ "กําลังจัดเก็บหนา1" และหยุดอยูทข
ี่ อความนัน
้
●

ลบแฟกซที่จัดเก็บไวออกจากหนวยความจํา
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เลือกรายการ ลางโทรสารที่บันทึกไว

สามารถรับแฟกซได แตสงแฟกซไมได
สงแฟกซแลว แตไมมีอะไรเกิดขึน
้

THWW

1.

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยใชปุม เริ่มสงโทรสาร

2.

ปดเครื่องพิมพ แลวเปดอีกครั้ง

3.

ใชแผงควบคุมหรือ HP Fax Setup Wizard เพื่อกําหนดคาเวลา วันที่ และขอมูลหัวแฟกซ
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู หัวแฟกซ

e.

ปอนการตั้งคาที่ถูกตอง

4.

ตรวจสอบวาโทรศัพทที่พวงอยูในสายเดียวกันทั้งหมดวางสายแลว

5.

หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวาสายโทรศัพทที่ตอเขากับเครื่องพิมพมีวงจรกรองสัญญาณความถี่สูง
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ไมสามารถใชฟงกชน
ั แฟกซจากแผงควบคุม
●

เครื่องพิมพอาจมีการตัง้ รหัสผานเอาไว ใช HP Embedded Web Server, ซอฟตแวร HP Toolbox, หรือแผง
ควบคุมเพื่อตั้งรหัสผาน

●

หากคุณไมรูรหัสผานสําหรับเครื่องพิมพ ใหตด
ิ ตอผูดูแลระบบของคุณ

●

ตรวจสอบกับผูดูแลระบบวาฟงกชันแฟกซไมไดถูกปดใชงาน

ไมสามารถใชการโทรดวน
●

ตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขแฟกซถูกตอง

●

หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทรในการโทรออก ใหเปดตัวเลือก เลขหมายนําหนาการโทร หรือเพิ่มเลขหมายนํา
หนาการโทรลงในหมายเลขโทรดวน
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู เลขหมายนําหนาการโทร

e.

เลือกการตั้งคา เปด

ไมสามารถใชการโทรกลุม
●

ตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขแฟกซถูกตอง

●

หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทรในการโทรออก ใหเปดตัวเลือก เลขหมายนําหนาการโทร หรือเพิ่มเลขหมายนํา
หนาการโทรลงในหมายเลขโทรดวน

●
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a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู เลขหมายนําหนาการโทร

e.

เลือกการตั้งคา เปด

ตัง้ คารายการทั้งหมดในกลุมดวยรายการโทรดวน
a.

เปดรายการโทรดวนที่วางอยู

b.

ปอนหมายเลขแฟกซสําหรับการโทรดวน

c.

กดปุม OK เพื่อบันทึกการโทรดวน

THWW

ไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดจากผูใหบริการโทรศัพททบ
ี่ น
ั ทึกเอาไวในขณะทีก
่ าํ ลังจะสงแฟกซ
●

ตรวจสอบวาคุณหมุนหมายเลขแฟกซที่ถูกตอง และตรวจสอบวาบริการโทรศัพทของคุณไมถูกระงับ ยกตัวอยางเชน ผู
ใหบริการโทรศัพทบางรายอาจมีการปองกันการโทรทางไกล

●

หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทรในการโทรออก ใหเปดตัวเลือก เลขหมายนําหนาการโทร หรือเพิ่มเลขหมายนํา
หนาการโทรลงในหมายเลขโทรดวน
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู เลขหมายนําหนาการโทร

e.

เลือกการตั้งคา เปด

หมายเหตุ: ในการสงแฟกซที่ไมตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทร เมื่อตัวเลือก เลขหมายนําหนาการโทร ถูกเปดใช
งาน ใหสงแฟกซดวยตนเอง
●

สงแฟกซไปยังเลขหมายตางประเทศ
a.

หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทร ใหหมุนเลขหมายนําหนาการโทรและหมายเลขโทรศัพทดวยตนเอง

b.

ปอนรหัสประเทศ/พื้นที่ตามดวยหมายเลขโทรศัพท

c.

รอสัญญาณหยุดชั่วคราวเมื่อคุณไดยน
ิ สัญญาณแฟกซทางโทรศัพท

d.

สงแฟกซดวยตนเองจากแผงควบคุม

ไมสามารถสงแฟกซเมือ
่ โทรศัพทเชื่อตอกับเครื่องพิมพ
●

ตรวจสอบวาวางสายโทรศัพทแลว

●

ตรวจสอบวาไมมีคนใชโทรศัพทอยูในขณะสงแฟกซ

●

ถอดปลั๊กโทรศัพทออกแลวลองสงแฟกซ

แกปญหาการรับแฟกซ

THWW

●

แฟกซไมมีการตอบสนอง

●

มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม

●

สามารถรับแฟกซได แตพิมพไมได

●

ผูสงจะไดยน
ิ สัญญาณสายไมวาง

●

ไมมีสัญญาณหมุน

●

ไมสามารถสงหรือรับแฟกซผานสาย PBX
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แฟกซไมมก
ี ารตอบสนอง
แฟกซมีสายโทรศัพทเฉพาะ
●

ตัง้ คาตัวเลือก โหมดรับสาย เปน อัตโนมัติ จากแผงควบคุม
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู โหมดรับสาย

e.

เลือกการตั้งคา อัตโนมัติ

เครือ
่ งตอบรับโทรศัพทเชือ
่ มตอกับเครือ
่ งพิมพ
●

ตัง้ คาตัวเลือก โหมดรับสาย เปน TAM และตอเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท”
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู โหมดรับสาย

e.

เลือกการตั้งคา TAM

หากไมมีการตั้งคา TAM ใหตั้งคาตัวเลือก โหมดรับสาย เปน อัตโนมัติ
●

กําหนดการตั้งคา จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ ใหมากกวาจํานวนเสียงกริ่งที่ตั้งไวสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพทอยางนอยห
นึ่งครั้ง
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

●

ตอเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท”

●

หากเครื่องพิมพมีโทรศัพทตอพวงอยู ใหตั้งคาตัวเลือก โหมดรับสาย เปน แฟกซ/โทร เพื่อโอนสายไปยังอุปกรณที่ถูก
ุ ยกหูโทรศัพท
ตอง เมื่อมีสัญญาณโทรศัพทเรียกเขา เครื่องพิมพจะสงสัญญาณเสียงเรียกเขาเพื่อเตือนใหคณ
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a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู โหมดรับสาย

e.

เลือกการตั้งคา แฟกซ/โทร
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โทรศัพทเชือ
่ มตอกับเครือ
่ งพิมพ
ตั้งคาตัวเลือก โหมดรับสาย เปน อัตโนมัติ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

3.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

4.

เปดเมนู โหมดรับสาย

5.

เลือกการตั้งคา อัตโนมัติ

การตัง้ คา โหมดรับสาย ถูกตัง้ คาเปน ดวยตนเอง
●

แตะปุม เริ่มสงโทรสาร บนแผงควบคุม

มีขอความเสียงในสายแฟกซ
●

เพิ่มบริการเสียงกริ่งเฉพาะในสายโทรศัพทของคุณ แลวเปลี่ยนการตั้งคา เสียงกริ่งเฉพาะ ในเครื่องพิมพใหตรงกับรูป
แบบเสียงกริ่งที่ไดรับจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพท ติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม
a.

ตรวจสอบวาโหมดการรับสายตั้งคาเปน อัตโนมัติ

b.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

c.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

d.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

e.

เปดเมนู เสียงกริ่งเฉพาะ

f.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

●

ซื้อสายสําหรับสงแฟกซโดยเฉพาะ

●

ตัง้ คาตัวเลือก โหมดรับสาย เปน ดวยตนเอง
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู โหมดรับสาย

e.

เลือกการตั้งคา ดวยตนเอง

หมายเหตุ: คุณตองอยูเพื่อรับแฟกซดวยตนเอง
เครือ
่ งพิมพเชือ
่ มตอกับบริการโทรศัพท DSL
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●

ตรวจสอบการติดตั้งและคุณสมบัติ หากคุณใชโมเด็ม DSL สายโทรศัพทที่ตอเขากับเครื่องพิมพตองมีวงจรกรอง
สัญญาณความถี่สูง ติดตอผูใหบริการ DSL ของคุณ หรือซื้อวงจรกรองสัญญาณ DSL

●

ตรวจสอบวาไดตอวงจรกรองสัญญาณแลว

●

เปลี่ยนวงจรกรองสัญญาณเพื่อตรวจสอบวาตัวที่ติดตั้งอยูไมชํารุด
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เครือ
่ งพิมพใชบริการแฟกซผาน IP หรือ โทรศัพท VoIP
●

●

ตัง้ คาตัวเลือก ความเร็วแฟกซ เปน ชา(V.29) หรือ ปานกลาง(V.17) หรือเลิกใชการตั้งคา เร็ว(V.34)
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง

d.

เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบวารองรับแฟกซ และการตั้งคาความเร็วแฟกซที่แนะนํา บางบริษัทอาจตองใช
อะแด็ปเตอร

มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม
ขอความ ไมพบแฟกซ ปรากฏขึน
้
หมายเหตุ: ขอผิดพลาดนี้ไมไดหมายถึงแฟกซที่ไมไดรับเสมอไป หากมีการโทรเขาที่หมายเลขแฟกซโดยบังเอิญ และผูโทร
วางสายไป ขอความ ไมพบแฟกซ จะปรากฏบนแผงควบคุม
●

ขอใหผส
ู งสงแฟกซซ้ําอีกครั้ง

●

ตรวจสอบวาสายโทรศัพทจากเครื่องพิมพตอเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

●

ลองใชสายโทรศัพทอื่น

●

เสียบสายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

●

ตรวจสอบวามีสัญญาณโทรศัพทในสายโทรศัพทและแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยการเสียบสายเขากับโทรศัพทและฟงเสียง
สัญญาณหมุนหมายเลข

●

ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรต "โทรศัพท" ของเครื่องพิมพ

●

ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชการทดสอบแฟกซจากแผงควบคุม

●

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/CM1410series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเครื่องพิมพ

ขอความ การสื่อสารขัดของ ปรากฏขึน
้
●

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกครั้ง หรือสงแฟกซภายหลังเมื่อสภาพของสายสัญญาณดีขึ้น

●

ถอดสายโทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากนั้นลองโทรออก เสียบสาย
โทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

●

ลองใชสายโทรศัพทอื่น

●

ตัง้ คาตัวเลือก ความเร็วแฟกซ เปน ชา(V.29) หรือ ปานกลาง(V.17) หรือเลิกใชการตั้งคา เร็ว(V.34)
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a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง
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●

d.

เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

ปดคุณสมบัติ การแกไขขอผิดพลาด เพื่อปองกันการแกไขขอผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การปดคุณสมบัติ การแกไขขอผิดพลาด จะทําใหคุณภาพของภาพลดลง

●

●

a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เปดเมนู การแกไขขอผิดพลาด

e.

เลือกการตั้งคา ปด

พิมพรายงาน บันทึกการใชงานแฟกซ จากแผงควบคุมเพื่อตรวจสอบวาขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับหมายเลขแฟกซ
หมายเลขใดโดยเฉพาะหรือไม
a.

แตะปุม แฟกซ และแตะปุม เมนูแฟกซ

b.

เปดเมนู รายงานแฟกซ

c.

เปดเมนู บันทึกการใชงานแฟกซ

d.

เลือกตัวเลือก พิมพบันทึกเดีย๋ วนี้

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/CM1410series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเครื่องพิมพ

ขอความ พืน
้ ทีเ่ ก็บแฟกซเต็ม ปรากฏขึน
้
●

ปดเครื่องพิมพ แลวเปดอีกครั้ง

●

พิมพแฟกซทั้งหมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีกครั้ง

●

ขอใหผส
ู งแบงแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

●

ตรวจสอบวาความละเอียดแฟกซของเครื่องที่สงแฟกซไมไดถูกตั้งคาเปน ภาพถาย หรือ ละเอียดพิเศษ

●

a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง

d.

เปดเมนู ความละเอียดแฟกซ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

ยกเลิกงานแฟกซทั้งหมดหรือลบแฟกซตางๆ ออกจากหนวยความจํา

ขอความ แฟกซไมวาง ปรากฏขึน
้
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●

เครื่องพิมพไมสามารถรับแฟกซขณะพยายามสงแฟกซอีกขอความหนึ่ง ยกเลิกการสงแฟกซแลวสงในภายหลัง

●

ใหเครื่องพิมพลองสงแฟกซอีกครั้ง

การแกไขปญหาเกี่ยวกับแฟกซ 173

สามารถรับแฟกซได แตพม
ิ พไมได
คุณสมบัติ รับสวนตัว เปดอยู
●

เมื่อเปดใชคณ
ุ สมบัติ รับสวนตัว แฟกซที่รับเขาจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา ตองใสรหัสผานเพื่อพิมพแฟกซที่บันทึก
ไว

●

ปอนรหัสผานเพื่อพิมพแฟกซ หากคุณไมทราบรหัสผาน ใหติดตอผูดแ
ู ลระบบของคุณ

หมายเหตุ:
จําเต็ม

อาจเกิดขอผิดพลาดในหนวยความจําหากแฟกซไมพิมพออกมา เครื่องพิมพจะไมรับสายหากพื้นที่หนวยความ

ผูสงจะไดยน
ิ สัญญาณสายไมวาง
หูโทรศัพทเชือ
่ มตออยูกับเครื่องพิมพ
●

ตรวจสอบวาวางสายโทรศัพทแลว

●

เปลี่ยนตัวเลือก โหมดรับสาย ใหตรงกับการตั้งคาเครื่องพิมพ
a.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาพื้นฐาน

d.

เปดเมนู โหมดรับสาย

e.

เลือกตัวเลือกที่ตรงกับการตั้งคาเครื่องพิมพ
ตั้งคาตัวเลือก โหมดรับสาย เปน แฟกซ/โทร เพื่อใหรับแฟกซอัตโนมัติ การตั้งคา แฟกซ/โทร จะตรวจสอบสายที่
เขามาวาเปนสัญญาณแฟกซหรือโทรศัพทโดยอัตโนมัติ โดยสายจะถูกโอนไปยังอุปกรณที่เหมาะสม

มีการใชตวั แยกสัญญาณสายโทรศัพท
●

หากคุณใชตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท ใหถอดออกและตั้งคาเครื่องโทรศัพทเปน Downstream

●

ตรวจสอบวาวางสายโทรศัพทแลว

●

ตรวจสอบวาไมมีคนใชโทรศัพทอยูในขณะสงแฟกซ

ไมมส
ี ัญญาณหมุน
●

หากคุณใชตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท ใหถอดออกและตั้งคาเครื่องโทรศัพทเปน Downstream

ไมสามารถสงหรือรับแฟกซผานสาย PBX
●

หากคุณใชสายโทรศัพทแบบ PBX ใหติดตอผูดูแล PBX ของคุณเพื่อกําหนดคาสายแฟกซอะนาล็อกสําหรับ
เครื่องพิมพของคุณ

แกปญหาแฟกซทวั่ ไป
●

สงแฟกซไดชา

●

คุณภาพแฟกซไมดี

●

แฟกซถูกตัดหรือพิมพบนสองหนา
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สงแฟกซไดชา
คุณภาพสายโทรศัพทของเครื่องพิมพไมดี
●

ลองสงแฟกซอีกครั้งเมื่อสภาพสายโทรศัพทไดรับการแกไขแลว

●

ตรวจสอบกับผูใหบริการโทรศัพทวาสายโทรศัพทรองรับแฟกซหรือไม

●

ปดการตั้งคา การแกไขขอผิดพลาด
a.

เปดเมนู การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เปดเมนู การแกไขขอผิดพลาด

e.

เลือกการตั้งคา ปด

หมายเหตุ: การดําเนินการนี้จะลดคุณภาพของภาพได
●

ใชกระดาษขาวเปนตนฉบับ อยาใชสี เชน สีเทา เหลือง หรือชมพู

●

เพิ่มการตั้งคา ความเร็วแฟกซ
a.

เปดเมนู การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง

d.

เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

●

แบงงานแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

●

เปลี่ยนการตั้งคาแฟกซบนแผงควบคุมใหมีความละเอียดต่ําลง
a.

เปดเมนู การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง

d.

เปดเมนู ความละเอียดแฟกซ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

คุณภาพแฟกซไมดี
แฟกซไมชัดเจนหรือจาง
●
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เพิ่มความละเอียดแฟกซเมื่อสงแฟกซ ความละเอียดไมมีผลตอแฟกซที่ไดรับ
a.

เปดเมนู การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง
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d.

เปดเมนู ความละเอียดแฟกซ

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

หมายเหตุ: การเพิ่มความละเอียดจะทําใหความเร็วในการสงชา
●

เปดการตั้งคา การแกไขขอผิดพลาด จากแผงควบคุม
a.

เปดเมนู การตั้งคา

b.

เปดเมนู บริการ

c.

เปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ

d.

เปดเมนู การแกไขขอผิดพลาด

e.

เลือกการตั้งคา เปด

●

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพและเปลี่ยนใหมหากจําเปน

●

ใหผูสงปรับการตั้งคาความคมชัดบนเครื่องแฟกซที่สงใหเขมขึ้น และสงแฟกซอีกครั้ง

แฟกซถก
ู ตัดหรือพิมพบนสองหนา
●

ตัง้ คา ขนาดกระดาษเริ่มตน แฟกซจะพิมพบนกระดาษขนาดเดียวตามการตัง้ คา ขนาดกระดาษเริ่มตน
a.

เปดเมนู การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาระบบ

c.

เปดเมนู การตั้งคากระดาษ

d.

เปดเมนู ขนาดกระดาษเริ่มตน

e.

เลือกการตั้งคาที่ถูกตอง

●

กําหนดประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาดที่ใชสําหรับแฟกซ

●

เปดการตั้งคา พอดีกับกระดาษ เพื่อพิมพแฟกซที่มีความยาวมากขึน
้ บนกระดาษ Letter หรือ A4
a.

เปดเมนู การตั้งคา

b.

เปดเมนู การตั้งคาแฟกซ

c.

เปดเมนู การตั้งคาขั้นสูง

d.

เปดเมนู พอดีกับกระดาษ

e.

เลือกการตั้งคา เปด

หมายเหตุ: หากปดการตั้งคา พอดีกับกระดาษ และตั้งคา ขนาดกระดาษเริ่มตน เปนกระดาษ Letter ตนฉบับขนาด Legal
จะพิมพสองหนา
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อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ
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พิมพหนาขอมูล
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเครื่องพิมพ หนาเหลานี้จะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ: หากไมไดตั้งคาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพื่อ
ใหหนานั้นพิมพในภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใชไดกับเครื่อง เปลี่ยนภาษาไดดวยการใชเมนูการตั้งคาระบบบนแผงควบคุม หรือ
HP Embedded Web Server
รายการเมนู

คําอธิบาย

หนาตัวอยาง

พิมพหนาทีแ
่ สดงคุณภาพการพิมพ

โครงสรางเมนู

พิมพตารางเมนูแผงควบคุม

รายงานคาคอนฟเกอเรชัน

พิมพรายการการตัง้ คาของเครื่องพิมพ

สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

พิมพสถานะของตลับหมึกพิมพ รวมทัง้ ขอมูลตอไปนี:้

สรุปเครือขาย

●

เปอรเซ็นตโดยประมาณของอายุการใชงานทีเ่ หลืออยูของตลับหมึก

●

จํานวนหนาที่เหลือโดยประมาณ

●

หมายเลขชิน
้ สวนสําหรับตลับหมึกพิมพของ HP

●

่ ิมพไปแลว
จํานวนหนาทีพ

●

ขอมูลเกีย่ วกับการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพของ HP ใหมและการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพของ HP ที่ใชแลว

แสดงสถานะสําหรับ:
●

คาคอนฟเกอเรชันเครือขายของฮารดแวร

●

คุณสมบัตท
ิ รี่ องรับ

●

ขอมูล TCP/IP และ SNMP

●

สถิตเิ ครือขาย

●

้ )
การกําหนดคาเครือขายไรสาย (เฉพาะรุนไรสายเทานัน

หนาแสดงการใช

แสดงจํานวนหนาทีเ่ ครื่องไดทาํ การพิมพ, สงแฟกซ, ทําสําเนา และสแกน

รายการแบบอักษร PCL

พิมพรายการแบบอักษร PCL 5 ทีต
่ ิดตั้งทัง้ หมด

รายการแบบอักษร PS

พิมพรายการการแบบอักษร PS ทีต
่ ิดตั้งทั้งหมด

รายการแบบอักษร PCL6

พิมพรายการแบบอักษร PCL 6 ทีต
่ ิดตั้งทัง้ หมด

บันทึกการใชสี

ิ้ เปลืองสี
พิมพขอมูลเกี่ยวกับการใชอุปกรณสน

หนาบริการ

พิมพหนาบริการ

หนาการวินจิ ฉัย

พิมพขอมูลการวิเคราะหเกีย่ วกับการปรับเทียบและคุณภาพสี

หนาคุณภาพการพิมพ

พิมพหนาทีช
่ วยแกปญหาคุณภาพการพิมพ

1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะปุม รายงาน

3.

แตะที่ชื่อรายงานที่คุณตองการพิมพ
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การใชซอฟตแวร HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมที่คุณสามารถใชดําเนินการตอไปนี้:
●

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ

●

กําหนดคาเครื่องพิมพ

●

ดูขอมูลการแกไขปญหา

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเชื่อมตอกับเครือขาย คุณตองติดตัง้
ซอฟตแวรที่แนะนําเพื่อใช HP ToolboxFX
หมายเหตุ: HP ToolboxFX ไมสนับสนุนสําหรับ Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP (64
บิต) หรือระบบปฏิบัตก
ิ าร Macintosh ในการใช HP ToolboxFX คุณตองมีโปรโตคอล TCP/IP ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร
ของคุณ
คุณไมจําเปนตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อเปดและใช HP ToolboxFX

การดู HP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX ดวยการเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากวิธีเหลานี้:
●

ในซิสเต็มเทรยของ Windows ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP ToolboxFX (

●

ในเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP และ Vista) คลิก HP คลิกชื่อของเครื่องพิมพ แลวคลิก HP ToolboxFX

)

สถานะ
โฟลเดอร สถานะ มีลิงคไปยังหนาหลักเหลานี้:
●

สถานะอุปกรณ หนานี้จะแสดงสภาวะตางๆ ของเครื่องพิมพ เชน กระดาษติด หรือถาดวางเปลา หลังการแกไขปญหา
เครื่องพิมพแลว คลิกที่ รีเฟรชสถานะ เพื่ออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ

●

สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง ดูรายละเอียด เชน เปอรเซ็นตโดยประมาณของอายุการใชงานที่เหลืออยูของตลับหมึกพิมพ
และจํานวนหนาที่ไดทําการพิมพดวยตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนานี้ยงั มีลิงคสําหรับการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและ
คนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

●

การตัง้ คาคอนฟกอุปกรณ แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของเครื่องพิมพ รวมถึงจํานวน
หนวยความจําที่ติดตัง้ และมีการติดตัง้ ถาดเสริมหรือไม

●

สรุปเครือขาย แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของระบบเครือขาย รวมถึง IP แอดเดรสและ
สถานะของระบบเครือขาย

●

รายงาน พิมพรายงานแสดงคาคอนฟกและหนาขอมูลอื่นๆ

●

บันทึกงานการใชสี ดูขอมูลการใชสีของเครื่องพิมพ

●

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน ดูประวัติขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ แสดงขอผิดพลาดลาสุดกอน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน
ล็อกแสดงบันทึกการทํางานเปนตารางซึ่งบันทึกเหตุการณของเครื่องพิมพไวเพื่อใหคุณใชอางอิงได ล็อกจะมีรหัสที่ตรงกับ
ขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ตัวเลขในคอลัมนจํานวนหนาระบุจํานวนหนา
ทั้งหมดที่เครื่องพิมพพิมพไปแลวเมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น
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แฟกซ
ใชแถบ HP ToolboxFX แฟกซ เพื่อทํางานเกี่ยวกับแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ แถบ แฟกซ มีลิงคไปยังหนาหลักตอไป
นี้:
●

รับแฟกซ ตั้งคาโหมดรับแฟกซ

●

สมุดโทรศัพทของแฟกซ เพิ่ม แกไข หรือลบขอมูลที่อยูในสมุดโทศัพทของเครื่องพิมพ

●

บันทึกการสงแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่สงจากเครื่องพิมพ

●

บันทึกการรับแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่เครื่องพิมพไดรับ

●

แฟกซทถ
ี่ ก
ู บล็อค เพิ่ม ลบ หรือดูหมายเลขแฟกซที่ถูกบล็อค

รับแฟกซ
ตัวเลือกตอไปนี้จะใชไดเมื่อไดรับแฟกซ
●

พิมพแฟกซ คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อใหมีขอความปรากฏบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อแจงใหทราบเมื่อมี
การพิมพแฟกซ

●

สงตอแฟกซไปยังเครื่องแฟกซอีกเครื่องหนึ่ง

หมายเหตุ:

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

สมุดโทรศัพทแฟกซ
ใชสมุดโทรศัพทของแฟกซของ HP ToolboxFX เพื่อเพิ่มและลบบุคคลหรือกลุมในรายการโทรดวน, นําเขาสมุดโทรศัพท
จากแหลงขอมูลตางๆ และปรับปรุงและจัดการรายชือ
่ ผูตด
ิ ตอ
●

หากตองการเพิ่มผูติดตอแตละรายไวในรายการโทรดวนของคุณ ใหเลือกแถวของหมายเลขการโทรดวนที่คุณตองการ
ระบุ พิมพชอ
ื่ ผูตด
ิ ตอในหนาตาง ชือ
่ ผูตด
ิ ตอ พิมพหมายเลขแฟกซในหนาตาง หมายเลขแฟกซ คลิก เพิม
่

●

หากตองการเพิ่มกลุมผูติดตอแตละรายไวในรายการโทรดวนของคุณ ใหเลือกแถวของหมายเลขการโทรดวนที่คุณ
ตองการระบุ คลิก เพิ่มกลุม ดับเบิลคลิกที่ชื่อผูติดตอจากรายการทางดานซายเพื่อยายมาไวที่รายชื่อกลุมทางดานขวา
หรือเลือกชื่อทางดานซายและคลิกลูกศรที่เหมาะสม เพื่อยายชื่อนั้นมาไวที่รายชื่อกลุมทางดานขวา คุณยังสามารถใชทั้ง
สองวิธีนั้นเพื่อยายชื่อจากดานขวามาไวที่ดานซาย เมื่อคุณสรางกลุมเสร็จแลว ใหพิมพชอ
ื่ ลงในหนาตาง ชือ
่ กลุม และ
คลิก OK

●

หากตองการแกไขรายชือ
่ โทรดวนแตละรายการที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพื่อเลือก และคลิก
ปรับปรุง พิมพการเปลี่ยนแปลงในหนาตางที่เหมาะสม และคลิก OK

●

หากตองการแกไขรายชือ
่ โทรดวนสําหรับกลุมที่มีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อกลุมเพื่อเลือก และคลิก ปรับปรุง
กลุม เปลี่ยนแปลงตามที่ตองการ และคลิก OK

●

หากตองการลบรายชือ
่ ออกจากรายการโทรดวน ใหเลือกรายชื่อนั้น และคลิก ลบ

●

ในการยายรายชื่อโทรดวน ใหเลือกรายชื่อนั้น และคลิก ยาย หรือเลือก ยาย และระบุรายชื่อในกลองโตตอบ เลือก แถว
ถัดไปทีว่ าง หรือระบุหมายเลขของแถวที่คุณตองการยายรายชื่อ
หมายเหตุ: หากคุณระบุแถวที่มีชื่ออยูแลว ชื่อใหมจะแทนที่ชื่อเดิม

●

หากตองการนําเขาผูติดตอจากสมุดโทรศัพทที่อยูในโปรแกรม Lotus Notes, Outlook หรือ Outlook Express ให
คลิก นําเขา/สงออกสมุดโทรศัพท เลือกตัวเลือก นําเขา และคลิก ถัดไป เลือกโปรแกรมซอฟตแวรที่เหมาะสม เลื่อนไป
ที่ไฟลที่เหมาะสม และคลิก เสร็จสิ้น หากตองการสงออกผูติดตอจากสมุดโทรศัพท ใหคลิก นําเขา/สงออกสมุดโทรศัพท
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เลือกตัวเลือก นําเขา และคลิก ถัดไป ปอนชือ
่ ไฟล หรือเบราสไปที่ไฟลที่คุณตองการใชสงออกผูติดตอ และคลิก เสร็จ
สิน
้ คุณยังสามารถเลือกผูติดตอแตละรายจากสมุดโทรศัพทแทนการนําเขาสมุดโทรศัพททั้งเลม
●

ในการลบรายชื่อทั้งหมด ใหคลิก ลบทัง้ หมด แลวคลิก ใช

นอกจากตัวเลข อักขระตอไปนี้สามารถนํามาใชเปนหมายเลขแฟกซ:
●
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หมายเหตุ:

THWW

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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บันทึกการสงแฟกซ
บันทึกการสงแฟกซของ HP ToolboxFX จะแสดงรายการแฟกซที่สงลาสุดทั้งหมด และขอมูลเกี่ยวกับการสงดังกลาว ซึ่ง
รวมถึงวันที่และเวลาที่สง หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา และผลลัพธ
คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการสงแฟกซเพื่อเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดงั กลาวอีกครั้งจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย
คอลัมน ผลลัพธ จะแสดงสถานะแฟกซ หากสงแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนนี้จะแสดงรายละเอียดของสาเหตุที่ไมมีการสงแฟกซ

บันทึกการรับแฟกซ
บันทึกการรับแฟกซของ HP ToolboxFX จะแสดงรายการแฟกซที่ไดรับทั้งหมด และขอมูลเกี่ยวกับการรับแฟกซ ซึ่งรวมถึง
วันที่และเวลาที่ไดรับ หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา ผลลัพธ และรูปแฟกซขนาดยอ
บันทึกการรับแฟกซสามารถใชบล็อคแฟกซในอนาคตได เลือกชองทําเครื่องหมาย แฟกซทถ
ี่ ูกล็อค ถัดจากแฟกซที่ไดรับที่
แสดงในบันทึก
คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการรับแฟกซเพื่อเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกครั้งจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย
คอลัมน ผลลัพธ จะแสดงสถานะแฟกซ หากรับแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนนี้จะมีรายละเอียดของสาเหตุที่ไมไดรับแฟกซ
หมายเหตุ:

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

แฟกซทถ
ี่ ก
ู บล็อค
แฟกซทถ
ี่ ูกบล็อค จะแสดงรายการหมายเลขที่ถูกบล็อค เพิ่ม แกไข หรือลบหมายเลขแฟกซที่ถูกบล็อคในแถบนี้

ความชวยเหลือ
โฟลเดอร ความชวยเหลือ ประกอบดวยลิงคไปยังหนาหลักตอไปนี้:
●

เครื่องมือการพิมพสี เปด Microsoft Office Basic Colors หรือจานสีทั้งหมดพรอมคา RGB ที่เกี่ยวของ ใช HP
Basic Color Match เพื่อปรับคาสีผสมพิเศษในงานพิมพของคุณ
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การตัง้ คาระบบ
แถบ HP ToolboxFX การตัง้ คาระบบ มีลิงคไปยังหนาหลักตอไปนี้:
●

ขอมูลอุปกรณ ดูขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ เชน รายละเอียดของเครื่องพิมพ และบุคคลที่สามารถติดตอได

●

การตัง้ คากระดาษ เปลี่ยนการตั้งคาการจัดการกระดาษของเครื่องพิมพ เชน ขนาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตน และชนิด
ของกระดาษที่เปนคาเริ่มตน

●

คุณภาพการพิมพ เปลี่ยนการตัง้ คาคุณภาพการพิมพของเครื่องพิมพ

●

ความเขมในการพิมพ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเขมในการพิมพ เชน ความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงา

●

ประเภทกระดาษ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาโหมดสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษ
สําหรับแฟมเจาะ หรือกระดาษมัน

●

การตัง้ คาระบบ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาระบบ เชน การแกไขกระดาษติด และการทํางานตอโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตั้ง
คา ระดับหมึกเหลือนอย ซึ่งตั้งคาระดับผงหมึกที่จะทําใหเครื่องแจงเตือนวาผงหมึกเหลือนอย

●

การเรียกเอกสารจากเครือ
่ ง เปลี่ยนการตั้งคาการเรียกเอกสารจากเครื่องพิมพ ซึ่งเปนตัวกําหนดความถี่ที่
HP ToolboxFX จะรวบรวมขอมูลจากเครื่องพิมพ

●

บันทึก/เรียกคืนการตัง้ คา บันทึกการตัง้ คาปจจุบันของเครื่องพิมพลงในไฟลบนคอมพิวเตอร คุณอาจใชไฟลนี้เพื่อโหลด
การตัง้ คานี้ใหกับเครื่องพิมพเครื่องอื่น หรืออาจเก็บไวเพื่อใหเครื่องพิมพกลับมาใชการตัง้ คานี้ในภายหลัง

●

ความปลอดภัยผลิตภัณฑ ตั้งคา เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

ขอมูลเกีย่ วกับอุปกรณ
หนาขอมูลอุปกรณจะเปนที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพเพื่อใชอางอิงตอไป ขอมูลที่คุณพิมพในฟลดตางๆ ในหนานี้จะ
ปรากฏบนหนาการกําหนดคา คุณสามารถพิมพอักขระใดๆ ลงในแตละชองเหลานี้ได
หมายเหตุ:

THWW

คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล
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การตัง้ คากระดาษ
ใชตัวเลือกเหลานี้เพื่อกําหนดคาเริ่มตนของคุณ
ในกรณีที่เครื่องพิมพกระดาษหมด จะมีตวั เลือกสําหรับจัดการกับงานพิมพดังตอไปนี้:
●

เลือก รอปอนกระดาษ

●

เลือก ยกเลิก จากรายการดรอปดาวน การดําเนินการเมือ
่ กระดาษหมด เพื่อยกเลิกงานพิมพ

ฟลด เวลาเมื่อกระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เครื่องพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือกของคุณ คุณสามารถระบุไดตั้งแต
0 ถึง 3600 วินาที
หมายเหตุ:

คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

คุณภาพการพิมพ
ใชตัวเลือกเหลานี้เพื่อปรับปรุงลักษณะของงานพิมพของคุณ
การปรับเทียบมาตรฐานของสี
●

การปรับเทียบเปดเครื่อง ระบุวาตองการใหเครื่องพิมพทําการปรับเทียบเมื่อคุณเปดเครื่องหรือไม

●

เวลาการปรับเทียบ ระบุความถี่ที่ตองการใหเครื่องทําการปรับเทียบ

●

ปรับเทียบทันที ตั้งคาใหเครื่องพิมพปรับเทียบทันที

หมายเหตุ:

คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

ความเขมในการพิมพ
ใชการตั้งคาเหลานี้เพื่อชวยในการปรับปริมาณสีแตละสีของผงหมึกที่ใชสําหรับเอกสารที่พิมพ
●

ความเขม ความเขม คือ ชวงความแตกตางระหวางสีออน (ไฮไลต) และสีเขม (แรเงา) หากตองการเพิ่มชวงระหวางสี
ออนและสีเขมโดยรวม ใหเพิ่มการตั้งคา ความเขม

●

ไฮไลต ไฮไลตคอ
ื สีที่ออนลงใกลเคียงกับสีขาว หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีออน ใหเพิ่มการตั้งคา ไฮไลต การ
ปรับนี้จะไมมีผลกับสีกลางหรือสีเขม

●

มิดโทน สีกลางคือสีที่มีความหนาแนนอยูระหวางสีออนและสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีกลาง ใหเพิ่มการ
ตัง้ คา มิดโทน การปรับนี้ไมสงผลตอสีสวางหรือสีแบบเงา

●

แรเงา แรเงาคือสีที่มีความหนาแนนใกลเคียงกับสีเขม หากตองการเพิ่มความเขมใหกับสีเขม ใหเพิ่มการตั้งคา แรเงา
การปรับนี้จะไมมีผลกับสีออนหรือสีกลาง

ประเภทกระดาษ
ใชตัวเลือกเหลานี้เพื่อกําหนดโหมดการพิมพที่สอดคลองกับกระดาษประเภทตางๆ ในการรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเปนการตั้งคา
เริ่มตนจากโรงงาน ใหเลือก เรียกคืนโหมด
หมายเหตุ:

คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตัง้ คาระบบ
ใชตัวเลือกการตั้งคาระบบของ HP ToolboxFX เพื่อกําหนดคาทั่วไปสําหรับการทําสําเนา สงแฟกซ สแกน และพิมพ เชน
การแกปญหากระดาษติด และทําตอโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล
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การเรียกเอกสารจากเครือ
่ ง
คุณสามารถปดการเรียกเอกสารจากเครื่อง HP ToolboxFX เพื่อลดความคับคั่งของเครือขาย
หมายเหตุ:

คุณตองคลิก ใช การเปลี่ยนจึงจะมีผล

การตัง้ คาการพิมพ
แถบ การตัง้ คาการพิมพ ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยังหนาหลักตอไปนี้:
●

การพิมพ เปลี่ยนการตั้งคาพิมพของเครื่องพิมพที่เปนคาเริ่มตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ

●

PCL5 ดูและเปลี่ยนการตั้งคา PCL5

●

PostScript ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคา PS

ขณะพิมพ
ใชตัวเลือกนี้เพื่อกําหนดคาสําหรับฟงกชันการพิมพทั้งหมด ตัวเลือกเหลานี้เปนตัวเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนแผงควบคุม
หมายเหตุ:

THWW
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PCL5
ใชตัวเลือกนี้เพื่อกําหนดคาเมื่อคุณใชภาษาการพิมพ PCL
หมายเหตุ:

คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

PostScript
ใชตัวเลือกนี้เมื่อคุณกําลังใชภาษาการพิมพ PostScript เมื่อใชมีการเปดตัวเลือก ขอผิดพลาดการพิมพ PostScript หนา
ขอผิดพลาด PostScript จะพิมพออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอผิดพลาด PostScript
หมายเหตุ:

คุณตองคลิกที่ ใช การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

การตัง้ คาเครือขาย
ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบนี้เพื่อควบคุมการตั้งคาเกี่ยวกับเครือขายสําหรับเครื่องพิมพ เมื่อไดเชือ
่ มตอกับเครือขาย
ที่ใช IP
หมายเหตุ:

คุณไมสามารถกําหนดการตั้งคาเครือขายแบบไรสายโดยใชซอฟตแวร HP ToolboxFX ได
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การใช HP Embedded Web Server
เครื่องพิมพนี้มีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซึ่งจะทําใหสามารถเขาใชขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพและกิจกรรมเครือขายได เว็บ
เซิรฟเวอรทําหนาที่จัดเตรียมสภาพแวดลอมเพื่อการทํางานของโปรแกรมเว็บ ในแบบเดียวกับของระบบปฏิบัตก
ิ าร เชน
Windows ที่จัดเตรียมสภาพแวดลอมสําหรับโปรแกรมตาง ๆ ที่ทํางานบนคอมพิวเตอรของคุณ งานที่เกิดจากการใช
โปรแกรมเหลานั้นอาจนํามาแสดงผลผานเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Safari หรือ Netscape
Navigator
เว็บเซิรฟเวอร “ในตัว” จะอยูบนอุปกรณฮารดแวร (เชน เครื่องพิมพ HP LaserJet) หรือในเฟรมแวร ไมใชซอฟตแวรที่อยู
บนเซิรฟเวอรระบบเครือขาย
ขอดีของ EWS คือเปนอินเตอรเฟซไปยังเครื่องพิมพ ซึ่งผูที่มีเครื่องพิมพที่เชือ
่ มตอเครือขายและคอมพิวเตอรสามารถใชได
ไมจําเปนตองมีซอฟตแวรพิเศษใด ๆ เพื่อติดตั้งหรือกําหนดคา แตคณ
ุ ตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนอยูบนคอมพิวเตอร
หากตองการเขาถึง EWS ใหพิมพ IP แอดเดรสสําหรับเครื่องพิมพชองแอดเดรสของเบราเซอร (ในการคนหา IP แอดเดรส
ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก
หมายเหตุ: สําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh คุณสามารถใช EWS กับการเชือ
่ มตอแบบ USB หลังจากติดตั้ง
ซอฟตแวร Macintosh ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว

เปด HP Embedded Web Server
ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตัวของ HP ใหพิมพแอดเดรส IP หรือชือ
่ โฮสตของอุปกรณในชองแอดเดรสของเว็บเบราเซอรที่
สนับสนุน หากตองการคนหา IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต ใหพิมพหนากําหนดคาออกมากอน
หมายเหตุ: หากเกิดขอผิดพลาดขณะเปด HP Embedded Web Server ใหตรวจสอบวาการตั้งคาพร็อกซี่ถูกตองสําหรับ
เครือขายของคุณ
คําแนะนํา: หลังจากที่เปด URL ใหทําเครื่องหมายไว เพื่อใหสามารถกลับมาที่หนานั้นไดอยางรวดเร็วในภายหลัง

คุณสมบัติ
EWS จะชวยใหคุณสามารถดูสถานะเครื่องพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชันการพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรได ดวย
EWS คุณจะสามารถปฏิบัติงานดังตอไปนี้ใหเสร็จสมบูรณ:
●

ดูขอมูลสถานะเครื่องพิมพ

●

ระบุอายุการใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองทั้งหมด และสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองใหม

●

ดูและเปลี่ยนการกําหนดคาเครื่องพิมพ

●

ดูและพิมพหนาตาง ๆ ที่อยูภายในบางหนา

●

เลือกภาษาสําหรับขอความที่ปรากฏบนหนาจอของแผงควบคุมและหนา EWS

●

ดูและเปลี่ยนแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

●

ตัง้ คา เปลี่ยนแปลง หรือลบรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ:
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การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนโซลูชันของซอฟตแวรที่ทํางานในลักษณะเว็บสําหรับการติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหา
อุปกรณตอพวงที่เชือ
่ มตอกับเครือขายจากระยะไกล ระบบการจัดการเปนแบบรับรูปญหาทันที จึงชวยใหผูดูแลระบบแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพไดกอนที่ผใู ชจะไดรับผลกระทบจากปญหานั้น ดาวนโหลดซอฟตแวรการบริหารขั้นสูงนี้ไดฟรี
ที่ www.hp.com/go/webjetadmin
ปลั๊กอินอุปกรณสามารถติดตั้งใน HP Web Jetadmin เพื่อสนับสนุนคุณสมบัติเครื่องพิมพเฉพาะ ซอฟตแวร HP Web
Jetadmin สามารถแจงใหคุณทราบโดยอัตโนมัติเมื่อปลั๊กอินใหมพรอมใช หนา Product Update (ปรับปรุงผลิตภัณฑ)
ทําตามคําแนะนําเพื่อเชือ
่ มตอเว็บไซตของ HP โดยอัตโนมัติ และติดตั้งปลั๊กอินอุปกรณลาสุดสําหรับเครื่องพิมพของคุณ
หมายเหตุ:

เบราเซอรตองใช Java™ ได ไมสนับสนุนการเบราสจาก Mac OS

คุณลักษณะดานการรักษาความปลอดภัยของเครือ
่ งพิมพ
ผลิตภัณฑนี้มีคณ
ุ สมบัติการจํากัดการเขาใชคุณสมบัติการตัง้ คาตางๆ ดวยรหัสผาน แตใหผูใชสามารถใชงานฟงกชน
ั พื้นฐาน
ตอไปได รหัสผานสามารถตั้งคาไดจาก EWS หรือจากแผงควบคุม
คุณสามารถใชการรับแฟกซสวนบุคคลในการจัดเก็บแฟกซไวในเครื่องจนกวาคุณจะสั่งพิมพจากเครื่อง

กําหนดรหัสผานระบบ
กําหนดรหัสผานสําหรับเครื่องพิมพเพื่อใหผใู ชที่ไมไดรับอนุญาตไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเครื่องพิมพได
1.

เปด HP Embedded Web Server โดยปอน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพในบรรทัดที่อยูของเว็บเบราเซอร

2.

คลิกแถบ Settings (การตัง้ คา)

3.

ทางดานซายของหนาตาง คลิกเมนู Security (การรักษาความปลอดภัย)

4.

ในสวน การตัง้ คาการรักษาความปลอดภัยเครือ
่ งพิมพ ใหคลิกปุม Configure . . . (กําหนดคา . . .)

5.

ในสวน Device Password (รหัสผานเครื่องพิมพ) ใหพิมพรหัสผานในชอง New Password (รหัสผานใหม)
และพิมพรหัสผานอีกครั้งในชอง Verify password (ตรวจสอบรหัสผาน)

6.

คลิกปุม Apply (ใช) จดรหัสผานเก็บไว และจัดเก็บไวในที่ๆ ปลอดภัย
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การตัง้ คาการประหยัด
โหมด Powersave (ประหยัดพลังงาน)
คุณลักษณะของโหมดพักเครื่องซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได จะทําใหใชไฟฟานอยลงเมื่อเครื่องพิมพไมไดทํางานมาระยะ
หนึ่ง คุณสามารถตัง้ คาระยะเวลากอนที่เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดพักเครื่อง
หมายเหตุ:

โหมดนี้ไมมีผลตอระยะเวลาการอุนเครื่องของเครื่องพิมพ

ตัง้ โหมดพักเครื่อง
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะปุม การตั้งคาระบบ

3.

แตะปุม หนวงเวลาพักเครื่อง

4.

เลื่อนและแตะปุม เวลา PowerSave จากนั้นเลือกการตัง้ คาที่คุณตองการใช

พิมพเก็บถาวร
ตัวเลือก พิมพเก็บถาวร จะทําใหไดงานพิมพที่เกิดการเปอนของผงหมึกและฝุนเพียงเล็กนอย ใหใช พิมพเก็บถาวร เพื่อสราง
เอกสารที่คุณตองการเก็บรักษาไวหรือเก็บถาวร
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1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู บริการ

3.

แตะปุม พิมพเก็บถาวร และแตะปุม เปด
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จัดการวัสดุสน
ิ้ เปลืองและอุปกรณเสริม
พิมพเมือ
่ ตลับหมึกหมดอายุการใชงานทีป
่ ระมาณไว
ขอความเกีย่ วกับอุปกรณสิ้นเปลือง
การแจงเตือนเกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองจะแจงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ และเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งซอฟตแวร
สําหรับเครื่องพิมพอยางเต็มรูปแบบ หากไมมีการติดตั้งซอฟตแวรอยางเต็มรูปแบบ คุณไมสามารถรับการแจงเตือนเกี่ยวกับ
อุปกรณสิ้นเปลืองได ในการติดตั้งซอฟตแวรอยางเต็มรูปแบบ ใหใสซีดีที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ และทําตามขั้นตอนการติด
ตั้งอยางเต็มรูปแบบ
●

ิ้ เปลือง> ต่ํา —โดยที่ <อุปกรณสิ้นเปลือง> เปนตลับหมึกสี—จะปรากฏขึ้นเมื่อตลับหมึกพิมพใกล
ขอความ <อุปกรณสน
หมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

●

ขอความ <อุปกรณสน
ิ้ เปลือง> ต่ํามาก จะปรากฏขึ้นเมื่อตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว เพื่อใหได
คุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมื่อขอความ <อุปกรณสิ้นเปลือง> ต่าํ มาก ปรากฏขึน
้

ปญหาคุณภาพการพิมพสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อใชตลับพิมพที่หมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว ไมจําเปนตองเปลี่ยน
อุปกรณสิ้นเปลืองในขณะนี้ เวนแตคุณภาพการพิมพไมเปนที่พอใจอีกตอไป
หมายเหตุ: การใชการตั้งคา ทําตอ ทําใหการพิมพทํางานตอเนื่องเมื่อหมึกเหลือนอยมาก โดยที่ผูใชไมตองดําเนินการใดๆ
และอาจทําใหคุณภาพการพิมพไมเปนที่นาพอใจ
เมื่อตลับหมึกสีใกลหมด เครื่องพิมพจะพิมพเปนสีขาวดําเทานั้นเพื่อไมใหขัดจังหวะการทํางานของแฟกซ ในการกําหนดคา
ใหเครื่องพิมพพิมพสีและใชผงหมึกที่เหลือในตลับหมึกพิมพที่เหลือนอยมาก ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1.

แตะปุม การตั้งคา

2.

แตะปุม การตั้งคาระบบ

3.

แตะปุม ขั้นต่ํามาก

4.

แตะปุม ตลับหมึกสี และแตะปุม ทําตอ

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุม

เมื่อคุณเลือกเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่เหลือนอยมาก การพิมพสีจะทํางานตอโดยอัตโนมัติ

เปดหรือปดการตั้งคา ขั้นต่าํ มาก จากแผงควบคุม
คุณสามารถเปดหรือปดการตั้งคาเริ่มตนไดตลอดเวลา และคุณไมจําเปนตองเปดการตั้งคาดังกลาวอีกครั้งเมื่อติดตั้งตลับหมึก
พิมพใหม
1.

แตะปุม การตั้งคา

2.

แตะปุม การตั้งคาระบบ

3.

แตะปุม ขั้นต่ํามาก

4.

แตะปุม ตลับหมึกสีดํา หรือ ตลับหมึกสี

5.

เลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุม

●

เลือกตัวเลือก ทําตอ เพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพแจงเตือนเมื่อตลับหมึกพิมพเหลือนอยมาก แตสามารถพิมพตอได

●

เลือกตัวเลือก หยุด/เปลี่ยน เพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพหยุดพิมพ (รวมทั้งการพิมพแฟกซ) จนกวาคุณจะเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ
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●

เลือกตัวเลือก พรอมต เพื่อกําหนดใหเครื่องพิมพหยุดพิมพ (รวมทั้งการพิมพแฟกซ) และแจงใหคณ
ุ เปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ คุณสามารถรับขอความแจงนั้นและดําเนินการพิมพตอได

●

เฉพาะในเมนู ตลับหมึกสี ใหเลือก พิมพสีดํา (ตัวเลือกเริ่มตน) เพื่อแจงเตือนคุณเมื่อตลับหมึกพิมพเหลือนอยมาก
และสามารถพิมพตอไดเฉพาะสีดําเทานั้น

เมื่อตัง้ คาเครื่องพิมพดวยตัวเลือก หยุด/เปลี่ยน มีโอกาสที่เครื่องพิมพจะไมทําการพิมพหลังจากทําการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
หากแฟกซของคุณรับขอความแฟกซมากเกินกวาที่หนวยความจําจะเก็บไดในขณะที่หยุดทํางาน
เมื่อตัง้ คาเครื่องพิมพดวยตัวเลือก พรอมต มีโอกาสที่เครื่องพิมพจะไมทําการพิมพหลังจากทําการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ หาก
แฟกซของคุณรับขอความแฟกซมากเกินกวาทีห
่ นวยความจําจะเก็บไดในขณะที่เครื่องพิมพกําลังรอใหคุณตอบรับพรอมต
เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP ถึงระดับ ต่าํ มาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง ขอ
บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึน
้ เมื่อใชอุปกรณสิ้นเปลือง HP ทําตอ ในโหมดหมึก
เหลือนอยมากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณสิ้นเปลืองตามการรับประกันอยางจํากัดสําหรับ
ตลับหมึกพิมพของ HP

จัดการตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ
อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ
ขอควรระวัง: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกีย่ วกับตลับหมึกพิมพทไี่ มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหมหรือผลิต
ใหม
หมายเหตุ: ความเสียหายใดก็ตามที่เกิดจากตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการให
บริการของ HP

ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต
โทรศัพทไปที่ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่
เว็บไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนแผงควบคุม
เครื่องพิมพแจงวาตลับหมึกที่ติดตัง้ ไมใชของ HP หรือใชงานแลว ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาตลับหมึกดังกลาวเปนของแท
หรือไม พรอมทั้งจะดําเนินขัน
้ ตอนตางๆ เพื่อแกปญหา
ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นสิ่งตอไปนี้
●

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองแสดงวามีการติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP หรือใชงานแลว

●

คุณพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

●

ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)

รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง
ในการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพของแทของ HP ใหเก็บตลับหมึกพิมพที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา ใชฉลาก
สงคืนที่แนบมาเพื่อสงวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชแลวกลับไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล โปรดดูขอมูลที่ครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคิล ซึ่ง
ใหมาพรอมกับวัสดุสิ้นเปลือง HP ใหมทุกรายการ

THWW

จัดการวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม 193

เคาโครงตลับหมึกพิมพ

1

ชิพหนวยความจําของตลับหมึก

2

ชิลดพลาสติก

3

ดรัมสงภาพ หามสัมผัสดรัมสงภาพทีด
่ านลางของตลับหมึกพิมพ รอยนิว้ มือทีด
่ รัมสงภาพอาจกอใหเกิดปญหาเกีย่ วกับคุณภาพการพิมพ

คําแนะนําในการเปลีย่ น
เปลีย่ นตลับหมึกพิมพ
ผลิตภัณฑนี้ใชสี 4 สี และมีตลับหมึกพิมพแยกสําหรับแตละสี สีดํา (K) สีแดง (M) สีน้ําเงิน (C) และสีเหลือง (Y)
ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเสื้อผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น น้ํารอนจะทําให

ผงหมึกฝงลึกลงในเนื้อผา

1.

เปดฝาดานหนา
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2.

ดึงลิ้นชักตลับหมึกพิมพ

3.

จับที่ที่จับบนตลับหมึกพิมพอันเกาและดึงตลับหมึกออก
ในแนวตรง

4.

นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ
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5.

คอยๆ เขยาตลับหมึกพิมพจากดานหนาไปดานหลัง เพื่อ
ใหผงหมึกที่อยูภายในตลับหมึกกระจายอยางทั่วถึง

6.

ดึงชิลดพลาสติกสีสมออกจากดานลางของตลับหมึกพิมพ
อันใหม

7.

หามสัมผัสดรัมสงภาพที่ดานลางของตลับหมึกพิมพ รอย
นิ้วมือที่ดรัมสงภาพอาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
การพิมพ
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THWW

8.

ใสตลับหมึกพิมพอันใหมเขาไปในเครื่องพิมพ

9.

ดึงแท็บที่ดานซายของตลับหมึกพิมพออกในแนวตรงจน
สุดเพื่อลอกเทปปดผนึกออก ทิ้งเทปปดผนึก

10. ปดลิ้นชักตลับหมึกพิมพ
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11. ปดฝาดานหนา

12. ใสตลับหมึกพิมพเกาและแผนพลาสติกสีสม
 ลงในกลอง
ของตลับหมึกพิมพใหม ทําตามคําแนะนําการรีไซเคิลที่
ใหมาในกลอง
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การทําความสะอาดเครือ
่ งพิมพ
ทําความสะอาดทางผานกระดาษ
ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเครื่องพิมพ เมื่อเวลาผานไป สิ่งที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เครื่องพิมพนี้มีโหมดการทําความสะอาดซึ่งสามารถ
แกไขและปองกันปญหาเหลานี้ได

ทําความสะอาดทางผานกระดาษจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา

2.

แตะเมนู บริการ

3.

แตะปุม หนาการทําความสะอาด

4.

ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4
เมื่อปรากฏขอความ

5.

แตะปุม OK เพื่อเริ่มกระบวนการทําความสะอาด
กระดาษจะถูกปอนผานเครื่องพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผน
ดังกลาวเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ

ทําความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครือ
่ งสแกน
เมื่อเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว
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1.

ปดเครื่องพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปลั๊กออกเตาเสียบ

2.

เปดฝาครอบเครื่องสแกน
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3.

ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําพนดวยน้ํายาเช็ดกระจกแบบไมมี
สารขัดถู

ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรด
กับสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องพิมพ เนื่องจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได หามเทน้ํายาทําความสะอาดลงบนกระจกหรือ
แทนโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได
4.

ใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและแผนพลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

5.

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดที่สวิตชเปดปด

ทําความสะอาดลูกกลิง้ ดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ
หากอุปกรณปอนกระดาษเกิดปญหาในการจัดการกระดาษ เชน กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผน ใหทําความสะอาดลูก
กลิ้งและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ
1.

เปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ
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2.

ใชผาที่ไมมีขยุ ชุบน้ําพอหมาดเช็ดลูกกลิ้งทั้งสองและแผนแยกกระดาษเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

3.

ปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ

ทําความสะอาดหนาจอสัมผัส
ทําความสะอาดหนาจอสัมผัสตามที่จําเปนเพื่อลบรอยนิ้วมือหรือฝุน ทําความสะอาดหนาจอแบบสัมผัสเบาๆ โดยการเช็ดดวย
ผาสะอาดชุบน้ําและไมมีขุย
ขอควรระวัง: ใชน้ําเพียงอยางเดียว สารละลายโซลเวนตหรือน้ํายาทําความสะอาดอาจทําใหหนาจอแบบสัมผัสไดรับความ
เสียหาย หามเทน้ําหรือพนน้ําลงบนหนาจอแบบสัมผัสโดยตรง
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อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ
อัปเดตซอฟตแวรและเฟรมแวรและคําแนะนําการติดตั้งของเครื่องพิมพนี้อยูที่ www.hp.com/support/CM1410series
คลิก Downloads and drivers (ดาวนโหลดและไดรเวอร) คลิกระบบปฏิบัติการ แลวเลือกดาวนโหลดสําหรับผลิตภัณฑ

202 บท 12 การจัดการและดูแลเครื่องพิมพ
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●

การชวยเหลือตนเอง

●

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

●

ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ

●

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

●

ทําความเขาใจขอความที่แผงควบคุม

●

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

●

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

●

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

●

การแกปญหาการพิมพที่เครื่องดวย USB

●

การแกปญหาการเชื่อมตอ

●

การแกปญหาเครือขายแบบไรสาย

●

ปญหาที่เกี่ยวกับซอฟตแวรเครื่องพิมพ

●

การแกไขปญหาทั่วไปของ Mac
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การชวยเหลือตนเอง
นอกเหนือจากขอมูลในคูมือนี้ ยังมีแหลงขอมูลอื่นที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน
HP Help and Learn Center

HP Help and Learn Center และเอกสารอื่นๆ จะอยูในแผนซีดีทม
ี่ าพรอมกับเครื่องพิมพ หรือใน
โฟลเดอร HP Program ในคอมพิวเตอรของคุณ HP Help and Learn Center เปนเครื่องมือวิธี
ใชเครื่องพิมพทช
ี่ วยใหเขาถึงขอมูลเครื่องพิมพ, การสนับสนุนทางเว็บของเครื่องพิมพ HP, การ
แกไขปญหา และขอมูลขอกําหนดและความปลอดภัย

หัวขอสําหรับอางอิงอยางยอ

มีหวั ขอสําหรับการอางอิงอยางยอมากมายสําหรับเครื่องพิมพนท
ี้ เี่ ว็บไซต: www.hp.com/support/
CM1410series
คุณสามารถพิมพหวั ขอเหลานีแ
้ ละเก็บไวใกลเครื่องพิมพ ขอมูลเหลานีเ้ ปนการอางอิงทีม
่ ีประโยชน
สําหรับขัน
้ ตอนตางๆ ทีค
่ ุณดําเนินการบอยครั้ง

คูมืออางอิงแบบรวดเร็ว

ั เครื่องพิมพทใี่ ชงานสวนใหญ คูมืออยูทเี่ ว็บไซตนี้: www.hp.com/
คูมือนีม
้ ีขั้นตอนสําหรับฟงกชน
support/CM1410series
้ ละเก็บไวใกลเครื่องพิมพ
คุณสามารถพิมพคูมือนีแ

วิธใี ชของแผงควบคุม

204 บท 13 การแกไขปญหา

่ นะนําคุณเปนขัน
้ ตอนตางๆ เชน การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ และแกปญหา
แผงควบคุมมีวิธใี ชในตัวทีแ
กระดาษติด
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รายการตรวจสอบการแกไขปญหา
ทําตามขัน
้ ตอนเหลานี้เพื่อพยายามแกไขปญหาของเครื่องพิมพ
●

ขัน
้ ตอนที่ 1: ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยู

●

ขัน
้ ตอนที่ 2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดที่แผงควบคุม

●

ขัน
้ ตอนที่ 3: ทดสอบฟงกชน
ั การพิมพ

●

ขัน
้ ตอนที่ 4: ทดสอบฟงกชันการทําสําเนา

●

ขัน
้ ตอนที่ 5: ทดสอบฟงกชันการสงแฟกซ

●

ขัน
้ ตอนที่ 6: ทดสอบฟงกชันการรับแฟกซ

●

ขัน
้ ตอนที่ 7: ลองสงงานพิมพงานจากคอมพิวเตอร

●

ขัน
้ ตอนที่ 8: ทดสอบฟงกชันการพิมพที่เครื่องดวย USB

ขัน
้ ตอนที่ 1: ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพเปดอยู
1.

ตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กเครื่องพิมพและเปดเครื่องแลว

2.

ตรวจสอบวาไดตอสายไฟเขากับเครื่องพิมพและเตาเสียบ

3.

ตรวจสอบแหลงจายไฟโดยการตอสายไฟเขากับเตาเสียบอื่น

4.

หากมอเตอรของเครื่องพิมพไมทํางาน ใหตรวจสอบการติดตัง้ ตลับหมึกพิมพและดูวาฝาปดสนิท แผงควบคุมแสดง
ขอความเพื่อแจงถึงปญหาเหลานี้

5.

หากมอเตอรของอุปกรณปอนกระดาษไมทํางาน ใหเปดฝาอุปกรณปอนกระดาษแลวดึงวัสดุหอหุมหรือเทปกาวที่อาจ
ติดอยูออก

6.

หากไฟสแกนเนอรไมตด
ิ ในระหวางการทําสําเนา, สแกน หรือสงแฟกซ ใหติดตอฝายบริการของ HP

ขัน
้ ตอนที่ 2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดทีแ
่ ผงควบคุม
แผงควบคุมควรแสดงสถานะพรอม หากขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึน
้ ใหแกไขขอผิดพลาด

ขัน
้ ตอนที่ 3: ทดสอบฟงกชน
ั การพิมพ
1.

จากหนาจอหลักของแผงควบคุม แตะปุม การตั้งคา

2.

เปดเมนู รายงาน และเลือกรายการ รายงานคาคอนฟเกอเรชัน เพื่อพิมพรายงาน

3.

หากรายงานไมพิมพ ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาด และดูที่แผงควบคุมวามีกระดาษติดหรือไม
หมายเหตุ: ตรวจสอบวากระดาษในถาดเปนไปตามขอกําหนดสําหรับเครื่องพิมพนี้
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ขัน
้ ตอนที่ 4: ทดสอบฟงกชน
ั การทําสําเนา
1.

วางหนาแสดงคาคอนฟกลงในอุปกรณปอนกระดาษแลวทําสําเนา หากอุปกรณปอนกระดาษปอนกระดาษอยางติดขัด
คุณอาจตองการทําความสะอาดลูกกลิ้งและแผนแยกกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ ตรวจสอบวากระดาษเปนไปตาม
ขอกําหนดสําหรับเครื่องพิมพนี้

2.

วางหนาการกําหนดลงบนกระจกสแกนเนอรและทําสําเนา

3.

หากคุณภาพการพิมพของหนาสําเนาไมดี ใหทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแถบกระจก

ขัน
้ ตอนที่ 5: ทดสอบฟงกชน
ั การสงแฟกซ
1.

จากหนาจอหลักของแผงควบคุม แตะปุม การตั้งคา

2.

เปดเมนู บริการ แลวเปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ แตะปุม ใชทดสอบแฟกซ เพื่อทดสอบฟงกชันแฟกซ

3.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหแตะปุม แฟกซ และแตะปุม เริ่มสงโทรสาร

ขัน
้ ตอนที่ 6: ทดสอบฟงกชน
ั การรับแฟกซ
1.

จากหนาจอหลักของแผงควบคุม แตะปุม การตั้งคา

2.

เปดเมนู บริการ แลวเปดเมนู บันทึกบริการแฟกซ แตะปุม ใชทดสอบแฟกซ เพื่อทดสอบฟงกชันแฟกซ

3.

ใชเครื่องแฟกซเครื่องอื่นเพื่อสงแฟกซไปที่เครื่องพิมพ

4.

หากเครื่องพิมพไมไดรับแฟกซ ใหตรวจสอบวาคุณพวงโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพมากเกินไปหรือไม และโทรศัพท
ทั้งหมดเชื่อมตอตามลําดับที่ถูกตอง

5.

ตรวจสอบและรีเซ็ตการตั้งคาแฟกซของเครื่องพิมพ

6.

ปดคุณสมบัติ รับสวนตัว

ขัน
้ ตอนที่ 7: ลองสงงานพิมพงานจากคอมพิวเตอร
1.

ใชโปรแกรมการประมวลผลคําเพื่อสงงานพิมพไปที่เครื่องพิมพ

2.

หากงานพิมพไมพิมพ ใหตรวจสอบวาคุณเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพถูกตอง

3.

ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพใหม

ขัน
้ ตอนที่ 8: ทดสอบฟงกชน
ั การพิมพทเี่ ครือ
่ งดวย USB
1.

โหลดเอกสาร .PDF หรือภาพถาย .JPEG ไปยังแฟลชไดรฟ USB และเสียบที่ชองบริเวณดานหนาของเครื่องพิมพ

2.

บนแผงควบคุม ใหแตะปุม แฟลชไดรฟ USB แลวลองพิมพเอกสารหรือภาพถาย

3.

หากไมมีการแสดงรายการเอกสาร ใหลองใชแฟลชไดรฟ USB ประเภทอื่น
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ปจจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครือ
่ งพิมพ
ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดังนี้
●

โปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใชและการตั้งคา

●

การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีน้ําหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

●

การประมวลผลของเครื่องพิมพและเวลาการดาวนโหลด

●

ความซับซอนและขนาดของกราฟก

●

ความเร็วของคอมพิวเตอรที่คุณใช

●

การเชื่อมตอ USB หรือการเชื่อมตอเครือขาย

●

เครื่องพิมพกําลังพิมพสีหรือขาวดํา

●

ประเภทแฟลชไดรฟ USB หากคุณใช

นําคาที่ระบบตัง้ ไวจากโรงงานกลับมาใช
ขอควรระวัง: การเรียกคืนคาเริ่มตนจากโรงงานจะเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพและเครือขายทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงาน และลบชือ
่ หัวแฟกซ หมายเลขโทรศัพท และแฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําของเครื่องพิมพ ขั้นตอนนี้จะลบสมุด
โทรศัพทของแฟกซ และลบหนาใดๆ ที่จัดเก็บไวในหนวยความจํา จากนั้นเครื่องพิมพจะรีสตารตเองโดยอัตโนมัติ
1.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ แตะปุม การตัง้ คา

2.

เลื่อนและแตะเมนู บริการ

3.

เลื่อนและแตะปุม เรียกคืนคาเริ่มตน และแตะปุม OK
เครื่องพิมพจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ
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ทําความเขาใจขอความทีแ
่ ผงควบคุม
ประเภทขอความบนแผงควบคุม
ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยแตะปุม OK เพื่อทํางานตอ
หรือแตะปุม ยกเลิก เพื่อยกเลิกงาน งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซึ่งจะมีขอความ
เตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนนั้นเกี่ยวของกับการพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดย
อัตโนมัติเปดอยู เครื่องพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ
ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตัวระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเครื่อง กอนเปดอีกครั้ง อาจแกปญหานี้
ได หากยังเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเครื่องพิมพสงซอม

ขอความบนแผงควบคุม
ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

10.100X เกิดขอผิดพลาดทีค
่ วามจําอุปกรณ

ู ตองหรือ
ตลับหมึกพิมพนั้นมีชพ
ิ หนวยความจําที่ไมถก
ไมมีชพ
ิ หนวยความจํา

ตรวจสอบชิพหนวยความจํา หากไดรับความเสียหาย
ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

"X" หมายถึงตลับหมึก: 0=สีดํา, 1=สีน้ําเงิน, 2=สี
แดง, 3=สีเหลือง

ตรวจดูวาติดตัง้ ตลับหมึกไวในตําแหนงทีถ
่ ก
ู ตอง
ี ครั้ง
การติดตัง้ ตลับหมึกพิมพอก
ปดเครื่องพิมพ กอนเปดอีกครั้ง
หากเกิดขอผิดพลาดกับตลับหมึกสี ใหลองสลับดวย
ตลับหมึกสีอื่นในถาด หากขอความเดียวกันนั้นปรากฏ
ขึ้น แสดงวามีปญหาทีต
่ วั เครื่อง หากขอความ
10.100X อื่นๆ ปรากฏ ใหเปลี่ยนตลับหมึก
หากยังแกปญหานีไ้ มได ใหเปลี่ยนตลับหมึก

50.x ฟวเซอรผด
ิ พลาด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายใน
เครื่อง

1.

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด จากนัน
้ รออยาง
นอย 30 วินาที

2.

หากใชอป
ุ กรณปองกันกระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนอ
ี้ อก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับ
่ นังโดยตรง
เตาเสียบทีผ

3.

เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางาน

หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
52 เครือ
่ งสแกนผิดพลาด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากฮารดแวรภายใน
เครื่อง

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากใชอป
ุ กรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนอ
ี้ อก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่
ผนังโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ
่ เปดเครื่องพิมพ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
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ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

57 พัดลมผิดพลาด ปดกอนเปด

เครื่องพิมพมีปญหาเกีย่ วกับพัดลมในเครื่อง

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

79 ขอผิดพลาด ปดกอนเปด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากเฟรมแวรภายใน
เครื่อง ในเกือบทุกกรณี เครื่องพิมพจะรีสตารตเองโดย
อัตโนมัติ

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
อุปกรณนอ
ี้ อก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่
ผนังโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ
่ เปดเครื่องพิมพ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

กระดาษติดใน (บริเวณ) เปดชองและดึงกระดาษทีต
่ ด
ิ
ออก

มีกระดาษติดในทางผานกระดาษทีพ
่ ม
ิ พหรือในถาด
กระดาษออก

นํากระดาษทีต
่ ิดออกจากบริเวณที่ระบุในแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ และทําตามคําแนะนําบนแผงควบคุม

กระดาษติดในถาด 1 ดึงกระดาษทีต
่ ด
ิ ออก และกด
OK

เครื่องพิมพตรวจพบวามีกระดาษติดอยูใ นถาด 1

่ ด
ิ ออก และทําตามคําแนะนําบนแผง
นํากระดาษทีต
ควบคุม

การสือ
่ สารของกลไกผิดพลาด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากการหมดเวลาสื่อสาร
ของกลไก

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
ี้ อก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่
อุปกรณนอ
ผนังโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ
่ เปดเครื่องพิมพ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

การสือ
่ สารขัดของ

เกิดขอผิดพลาดในการสื่อสารทางโทรสารระหวาง
ผลิตภัณฑกบ
ั ผูสงหรือผูรับ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง ถอดสาย
โทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน
้ ลองโทรออก เสียบ
สายโทรศัพทของเครื่องพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบ
สายโทรศัพทที่เหลือ
ลองใชสายโทรศัพทอื่น
ตั้งคาตัวเลือก ความเร็วแฟกซ เปน ชา(V.29) หรือ
เลิกใชการตัง้ คา เร็ว(V.34)
ปดคุณสมบัติ การแกไขขอผิดพลาด เพือ
่ ปองกันการ
แกไขขอผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การปดคุณสมบัติ การแกไขขอผิดพลาด
จะทําใหคณ
ุ ภาพของภาพลดลง
พิมพรายงาน บันทึกการใชงานแฟกซ จากแผงควบคุม
เพื่อตรวจสอบวาขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับหมายเลข
แฟกซหมายเลขใดโดยเฉพาะหรือไม
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
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ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

การสแกนถูกยกเลิก นําเอกสารออก

คุณแตะปุม ยกเลิก
ขณะที่สแกน แฟกซ หรือทํา
สําเนาเพือ
่ ยกเลิกงานปจจุบัน ขณะทีป
่ อนเอกสารจาก
อุปกรณปอนกระดาษ ขั้นตอนการยกเลิกนีจ้ ะไมนํา
กระดาษออกจากอุปกรณปอนกระดาษโดยอัตโนมัติ

นํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออก หลังจากนั้น จึงนํากระดาษใน
ถาดอุปกรณปอนกระดาษออก และเริ่มตนใหมอีกครั้ง

การสงถูกยกเลิก นําเอกสารออก

ขณะที่สงแฟกซเพื่อยกเลิกงาน
คุณแตะปุม ยกเลิก
ปจจุบัน ขณะทีป
่ อนเอกสารจากอุปกรณปอนกระดาษ
ขั้นตอนการยกเลิกนีจ้ ะไมนํากระดาษออกจากอุปกรณ
ปอนกระดาษโดยอัตโนมัติ

นํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออก หลังจากนั้น จึงนํากระดาษใน
ถาดอุปกรณปอนกระดาษออก และเริ่มตนใหมอีกครั้ง

ขอผิดพลาด 49 ปดกอนเปด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดจากซอฟตแวรในตัว
ภายใน ในเกือบทุกกรณี เครื่องพิมพจะรีสตารตเอง
โดยอัตโนมัติ

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ขอผิดพลาดขณะสแกน ไมสามารถเชือ่ มตอ

เครื่องพิมพไมสามารถสงขอมูลการสแกนไปทีเ่ ครื่อง
คอมพิวเตอร

ตรวจดูวาสายเคเบิลการเชือ
่ มตอไมหลวมหรือชํารุด
เปลี่ยนสายเคเบิลหากจําเปน และลองสแกนใหมอีก
ครั้ง

ขอผิดพลาดขณะสงแฟกซ

ขอผิดพลาดนีเ้ กิดขึน
้ ในขณะที่พยายามสงแฟกซ

ลองสงแฟกซอีกครั้ง
สงแฟกซไปทีเ่ บอรแฟกซเบอรอื่น
ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพททใี่ หมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
่ ก
ู ตอง และมี
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอื่น
กําหนดความละเอียดของแฟกซไวที่ มาตรฐาน แทน
ละเอียดซึ่งเปนคาเริ่มตน
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

210 บท 13 การแกไขปญหา

THWW

ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

ขอผิดพลาดรับแฟกซ

ขอผิดพลาดนีเ้ กิดขึน
้ ในขณะที่พยายามรับแฟกซ

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกครั้ง
ลองสงแฟกซกลับไปทีผ
่ ูสง หรือเครื่องแฟกซเครื่องอื่น
ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม
ตรวจดูใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพททใี่ หมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
่ ูกตอง และมี
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
ลดคาความเร็วในการสงแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซซ้ํา
อีกครั้ง
ปดโหมด Error Correction (โหมดการแกไขขอผิด
ู งสงแฟกซซ้ําอีกครั้ง
พลาด) ขอใหผส
หมายเหตุ: การปดโหมดการแกไขขอผิดพลาดอาจ
ทําใหคณ
ุ ภาพของภาพลดลง
เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอื่น
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ชองเปดอยู

ชองใสตลับหมึกพิมพเปดอยู

ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพสน
ี า้ํ เงินต่าํ

ตลับหมึกพิมพใกลจะสิ้นสุดอายุการใชงาน

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลับหมึกสีดาํ ต่าํ

ตลับหมึกพิมพใกลจะสิ้นสุดอายุการใชงาน

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลับหมึกสีเหลืองต่าํ

ตลับหมึกพิมพใกลจะสิ้นสุดอายุการใชงาน

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลับหมึกสีแดงต่าํ

ตลับหมึกพิมพใกลจะสิ้นสุดอายุการใชงาน

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตัวเครือ
่ งผิดพลาด กด OK เพือ่ ดําเนินการตอ

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในกลไกการพิมพ

นี่เปนเพียงขอความเตือนเทานั้น งานพิมพอาจไดรับ
ผลกระทบ

ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ [color]

ตลับหมึกสีอันใดอันหนึง่ ไมไดรับการติดตั้งและปดฝา
ครอบไว

ติดตัง้ ตลับหมึกสีตามทีร่ ะบุ

ติดทีอ
่ ป
ุ กรณปอนกระดาษ

เศษกระดาษติดในถาดอุปกรณปอนกระดาษ

นํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออก

ติดทีอ
่ ป
ุ กรณปอนกระดาษ นําออกและใสใหม

เศษกระดาษติดในถาดอุปกรณปอนกระดาษ

นํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออก
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ื่
ปอนดวยมือ <SIZE> <TYPE> กด ตกลง เพือ
่ ใชสอ
ทีม
่ ี
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ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

ผิดพลาด # เครือ
่ งสแกน ปดกอนเปด

เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาดในสวนชุดสแกนเนอร

ปดเครื่องโดยใชสวิตชเปด/ปด รออยางนอย 30 วินาที
จากนัน
้ เปดเครื่องอีกครั้งและรอใหเครื่องพิมพเริ่มตน
การทํางานใหม
หามเปดฝาสแกนเนอรจนกวาขัน
้ ตอนการเริ่มตนจะ
เสร็จเรียบรอย
ุ กรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอด
หากใชอป
ี้ อก เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับเตาเสียบที่
อุปกรณนอ
ผนังโดยตรง ใชสวิตชเปด/ปดเพือ
่ เปดเครื่องพิมพ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ฝาปดอุปกรณปอนกระดาษเปดอยู

ฝาอุปกรณปอนกระดาษเปดอยู หรือเซ็นเซอรทํางาน
ผิดปกติ

ตรวจดูวาฝาอุปกรณปอนกระดาษปดสนิท
หากขอความนีย้ งั ปรากฏ ใหปดเครื่องพิมพโดยปดที่
สวิตชบนตัวเครื่อง รออยางนอย 30 วินาที แลวจึงเปด
เครื่องขึน
้ มาใหม และรอใหเครื่องพิมพเริ่มตนการ
ทํางานอีกครั้ง
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

พิมพผด
ิ กด ตกลง

พิมพผด
ิ เนือ
่ งจากปอนกระดาษลาชา

ตรวจดูวาใสกระดาษไวในถาดกระดาษเขาแลว
ใสกระดาษใหม

พิมพสองดานดวยตนเอง ใสถาด 1 กด ตกลง

โหมดพิมพสองหนาดวยตัวเอง

ใสกระดาษในแนวที่ถก
ู ตอง

พิมพไมสาํ เร็จ กด OK หากยังผิดพลาดอยู ใหปด
่ งกอนเปดใหม
เครือ

เครื่องพิมพไมสามารถพิมพหนาปจจุบันไดเนือ
่ งจาก
ความสลับซับซอนของเอกสารหนานั้น

แตะปุม OK เพื่อลบขอความ

พืน
้ ทีเ่ ก็บแฟกซเต็ม

พื้นทีห
่ นวยความจําทีเ่ หลืออยูไมพอสําหรับบันทึก
แฟกซทส
ี่ งเขามาใหม

หากคุณใชคุณสมบัติ รับสวนตัว ใหพม
ิ พแฟกซทรี่ ับ
เขาทัง้ หมดเพื่อเรียกคืนพืน
้ ที่หนวยความจําบางสวน

กําลังยกเลิกการรับแฟกซ

หากคุณยังตองการพืน
้ ทีห
่ นวยความจําเพิม
่ ใหลาง
ขอมูลแฟกซทงั้ หมดออกจากหนวยความจํา เปดเมนู
บริการ ในเมนู บันทึกบริการแฟกซ เลือกตัวเลือก ลาง
โทรสารทีบ
่ ันทึกไว
พืน
้ ทีเ่ ก็บแฟกซเต็ม
กําลังยกเลิกการสงแฟกซ

ุ
หนวยความจําเต็มในระหวางงานแฟกซ แฟกซทก
หนาตองอยูในหนวยความจํา เพื่อใหแฟกซทํางานได
อยางถูกตอง เครื่องจะสงแฟกซหนาทีม
่ ีขนาดพอดีกบ
ั
หนวยความจําเทานั้น

การยกเลิกงานปจจุบัน ปดแลวเปดเครื่องพิมพใหมอีก
ครั้ง ลองสงงานอีกครั้ง
หากยังคงเกิดขอผิดพลาด ใหยกเลิกงาน และปดแลว
เปดเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง เครื่องพิมพอาจมีหนวย
ความจําไมพอสําหรับงานบางงาน

รายการไมถก
ู ตอง

ขอมูลหรือการตอบรับไมถก
ู ตอง

แกไขรายการใหถก
ู ตอง

ลบการตัง้ คาแลว

เครื่องพิมพไดลบขอมูลการตั้งคาของงานออก

ปอนการตั้งคางานทีเ่ หมาะสมใหมอีกครั้ง

212 บท 13 การแกไขปญหา

THWW

ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

สีดาํ ต่าํ มาก

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงาน และรายการเมนู
ขั้นต่ํามาก ในเมนู การตัง้ คาระบบ ตัง้ ไวที่ ทําตอ

เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพิจารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึก
อาจแตกตางกัน
เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดับ "ต่ํามาก" การ
รับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นั้นจะสิ้นสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้ หมดที่เกิดขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ
่ งกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอย
ื วาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิต
มากจะไมถอ
ของอุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกีย่ วกับการรับ
ประกันตลับหมึกพิมพ HP

สีดาํ อยูในตําแหนงไมถก
ู ตอง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถก
ู ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถก
ู ตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานหนาไปยังดานหลัง ดังนี้ สีดาํ สีน้ําเงิน สีแดง
และสีเหลือง

สีนา้ํ เงินต่าํ มาก

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงาน และรายการเมนู
ขั้นต่ํามาก ในเมนู การตัง้ คาระบบ ตัง้ ไวที่ ทําตอ

เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพิจารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึก
อาจแตกตางกัน
เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดับ "ต่ํามาก" การ
รับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นั้นจะสิ้นสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้ หมดที่เกิดขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ
่ งกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอย
มากจะไมถอ
ื วาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิต
ของอุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกีย่ วกับการรับ
ประกันตลับหมึกพิมพ HP

สีนา้ํ เงินอยูในตําแหนงไมถก
ู ตอง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถก
ู ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถก
ู ตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานหนาไปยังดานหลัง ดังนี้ สีดาํ สีน้ําเงิน สีแดง
และสีเหลือง

สีเหลืองต่าํ มาก

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงาน และรายการเมนู
ขั้นต่ํามาก ในเมนู การตัง้ คาระบบ ตัง้ ไวที่ ทําตอ

เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพิจารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึก
อาจแตกตางกัน
เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดับ "ต่ํามาก" การ
รับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นั้นจะสิ้นสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้ หมดที่เกิดขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ
่ งกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอย
มากจะไมถอ
ื วาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิต
ของอุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกีย่ วกับการรับ
ประกันตลับหมึกพิมพ HP

สีเหลืองอยูในตําแหนงไมถก
ู ตอง

THWW

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถก
ู ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถก
ู ตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานหนาไปยังดานหลัง ดังนี้ สีดาํ สีน้ําเงิน สีแดง
และสีเหลือง
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ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

สีแดงต่าํ มาก

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงาน และรายการเมนู
ขั้นต่ํามาก ในเมนู การตัง้ คาระบบ ตัง้ ไวที่ ทําตอ

เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพิจารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึก
อาจแตกตางกัน
เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดับ "ต่ํามาก" การ
รับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นั้นจะสิ้นสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้ หมดที่เกิดขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ
่ งกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอย
ื วาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิต
มากจะไมถอ
ของอุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกีย่ วกับการรับ
ประกันตลับหมึกพิมพ HP

สีแดงอยูในตําแหนงไมถก
ู ตอง

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองทีไ่ มถก
ู ตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถก
ู ตอง การติดตั้งตลับหมึกพิมพจะเรียงลําดับ
จากดานหนาไปยังดานหลัง ดังนี้ สีดาํ สีน้ําเงิน สีแดง
และสีเหลือง

หนวยความจําเหลือนอย กด OK

หนวยความจําของเครื่องพิมพเกือบเต็มแลว

แตะปุม OK เพื่อยกเลิกงานพิมพ
แยกงานพิมพนน
ั้ ออกเปนงานพิมพที่เล็กลงกวาเดิม
โดยมีจํานวนหนาที่ลดนอยลง
ใหปดเครื่องพิมพ กอนเปดอีกครั้ง เพือ
่ ลางหนวยความ
จํา

หนวยความจําเหลือนอย ทําสําเนาเพียงชุดเดียว กด
OK เพือ่ ดําเนินการตอ

เครื่องพิมพมีหนวยความจําไมพอทีจ่ ะทําสําเนางานที่
เรียงลําดับไวแลวจนเสร็จ

แยกงานพิมพนน
ั้ ออกเปนงานพิมพที่เล็กลงกวาเดิม
โดยมีจํานวนหนาที่ลดนอยลง
ใหปดเครื่องพิมพ กอนเปดอีกครั้ง เพือ
่ ลางหนวยความ
จํา

หนวยความจําเหลือนอย ลองอีกครั้งในภายหลัง

เครื่องพิมพมีหนวยความจําไมพอทีจ่ ะเริ่มงานใหม

รอจนทํางานลาสุดเสร็จสิ้นกอนเริ่มงานชิ้นใหม
ใหปดเครื่องพิมพ กอนเปดอีกครั้ง เพือ
่ ลางหนวยความ
จํา

อุปกรณปอนกระดาษไมดงึ กระดาษ ปอนใหม

เครื่องไมดึงกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

นํากระดาษออกจากถาดอุปกรณปอนกระดาษและใส
กลับเขาไปใหม
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

อุปกรณไมวาง ลองอีกครัง้ ในภายหลัง

เครื่องพิมพกําลังทํางานคางอยู

รอใหเครื่องพิมพทํางานปจจุบันจนเสร็จ หรือจบขั้น
ตอนการเริ่มตนทํางาน

เกิดขอผิดพลาดทีอ
่ ุปกรณ กด OK

กลไกผิดพลาดทั่วไป

นี่เปนเพียงขอความเตือนเทานั้น งานพิมพอาจไดรับ
ผลกระทบ

เครือ
่ งสแกนสําหรับสแกนจากคอมพิวเตอร

่ ทําการสแกน
เครื่องคอมพิวเตอรใชเครื่องพิมพเพือ

รอจนกระทัง่ เครื่องคอมพิวเตอรสแกนเสร็จ หรือ
ยกเลิกการสแกนจากซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร หรือ
แตะปุม ยกเลิก
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ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

เปลี่ยน [สี]

ตลับหมึกพิมพหมดอายุการใชงาน และรายการเมนู
ขั้นต่ํามาก ในเมนู การตัง้ คาระบบ ตัง้ ไวที่ หยุด/
เปลี่ยน

เพื่อใหไดคณ
ุ ภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตอนนี้ คุณยังสามารถพิมพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพิจารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึก
อาจแตกตางกัน
เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดับ "ต่ํามาก" การ
รับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นั้นจะสิ้นสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้ หมดที่เกิดขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ
่ งกันในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอย
มากจะไมถอ
ื วาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิต
ของอุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกีย่ วกับการรับ
ประกันตลับหมึกพิมพ HP

แฟกซไมวาง
ยกเลิกการสงแลว

สายแฟกซทค
ี่ ณ
ุ ใชสง แฟกซไมวาง เครื่องพิมพได
ยกเลิกการสงแฟกซแลว

โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน
ี่ ก
ู ตอง
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
ตรวจสอบวาตัวเลือก โทรซ้ําถาไมวาง เปดอยู
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
่ ูกตอง และมี
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

แฟกซไมวาง
รอหมุนหมายเลขซ้าํ

สายแฟกซทค
ี่ ณ
ุ ใชสง แฟกซไมวาง เครื่องพิมพจะหมุน
หมายเลขที่สายไมวางซ้ําโดยอัตโนมัติ

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง
โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน
ี่ ก
ู ตอง
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
่ ูกตอง และมี
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ใช [color] ทีต
่ ด
ิ ตัง้ กด OK เพือ
่ ยอมรับ

ติดตั้งหรือถอดตลับหมึกพิมพสีทใี่ ชแลว

แตะปุม OK เพื่อกลับไปทีส
่ ถานะพรอม

้
ใชพอดีหนาไดบนแทนสแกนเทานัน

คุณสมบัตก
ิ ารทําสําเนาโดยยอ/ขยาย (หรือเรียกวา
่ าํ จากเครื่อง
“พอดีหนา") ใชไดกบ
ั การทําสําเนาทีท
้
สแกนแบบแทนเทานัน

ใชเครื่องสแกนแบบแทนหรือเลือกการตั้งคาการยอ/
ขยายแบบอื่นๆ

ใสกระดาษ

ไมมีกระดาษในถาด

ใสกระดาษลงในถาด

ใสถาด 1 <PLAIN> <SIZE> / โหมดการทําความ
สะอาด ตกลง เพือ
่ เริม
่ ตน

พรอมตกระดาษโหมดการทําความสะอาด

ใสกระดาษทีส
่ ะอาดในแนวทีถ
่ ก
ู ตอง และแตะปุม OK
เพื่อเริ่มกระบวนการทําความสะอาด

ื่ ทีม
่ ี
ใสถาด 1 <TYPE> <SIZE> กด ตกลง เพือ
่ ใชสอ

เครื่องพิมพกําลังประมวลผลงานพิมพ แตไมมีถาดที่
เหมาะสม

ใสกระดาษในแนวที่ถก
ู ตอง
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แตะปุม OK เพื่อใชการตั้งคาถาดทีม
่ ีอยู
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ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

ไดรเวอรไมถก
ู ตอง กด OK

คุณกําลังใชไดรเวอรเครื่องพิมพทไี่ มถก
ู ตอง

เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพทเี่ หมาะสมสําหรับ
เครื่องพิมพของคุณ

ไมพบแฟกซ

เครื่องพิมพรับสายเรียกเขาแตไมพบวาเครื่องแฟกซ
กําลังเรียกเขาอยู

ลองใชเครื่องพิมพรับแฟกซใหมอีกครั้ง
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
่ ก
ู ตอง และมี
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ไมมก
ี ารรับแฟกซ
ยกเลิกการสงแลว

พยายามหมุนซ้ําเบอรแฟกซไดไมสําเร็จ หรือตัวเลือก
โทรซ้ําหากไมรับสาย ถูกปด

โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
ี่ ก
ู ตอง
ตรวจสอบวา ไดเปดใชตัวเลือก หมุนซ้ํา แลว
ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลว
เสียบใหม
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
ั พอรตทีถ
่ ก
ู ตอง และมี
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ
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ตาราง 13-1 ขอความบนแผงควบคุม (ตอ)
ขอความทีแ
่ ผงควบคุม

คําอธิบาย

วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ นะนํา

ไมมก
ี ารรับแฟกซ

ไมมีการรับสายแฟกซ เครื่องพิมพหมุนหมายเลขซ้ํา
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที

ลองใชเครื่องพิมพสงแฟกซใหมอีกครั้ง

รอหมุนหมายเลขซ้าํ

โทรติดตอผูรับเพือ
่ ขอคํายืนยันวา ไดเปดเครื่องแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน
ี่ ก
ู ตอง
ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทถ
หากเครื่องพิมพยงั คงหมุนหมายเลขซ้ํา ถอดสาย
โทรศัพทของเครื่องพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน
้ ลองโทรออกสาย
สนทนา
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
่ ูกตอง และมี
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
ั พอรตทีถ
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ไมมส
ี ญ
ั ญาณหมุน

เครื่องพิมพไมพบสัญญาณหมุนหมายเลข

ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เริ่มสงโทรสาร
ถอดสายโทรศัพทออกจากเครื่องพิมพและผนังแลว
เสียบใหม
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพททใี่ หมาพรอม
กับเครื่องพิมพ
เปดเมนู บริการ แลวแตะปุม บันทึกบริการแฟกซ แตะ
ปุม ใชทดสอบแฟกซ การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบ
ั พอรตทีถ
่ ูกตอง และมี
วาสายโทรศัพทเสียบอยูกบ
สัญญาณในสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน
ผลลัพธ
หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/CM1410series หรือ
ใบปลิวสนับสนุนทีใ่ หมาในกลองเครื่องพิมพ

ปอนกระดาษไมถก
ู ตอง หรือกระดาษติด
●

เครื่องพิมพไมดงึ กระดาษ

●

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

●

การปองกันกระดาษติด

●

แกปญหากระดาษติด

เครือ
่ งพิมพไมดงึ กระดาษ
หากเครื่องพิมพไมดึงกระดาษจากถาด ใหลองแกไขดังนี้

THWW

1.

เปดเครื่องพิมพและนํากระดาษที่ตด
ิ อยูออก

2.

ใสกระดาษใหตรงกับขนาดงานพิมพของคุณ
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3.

ตรวจสอบวาตัวกั้นกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตัวกั้นกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

4.

ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดูวาเครื่องพิมพกําลังรอใหคุณตอบขอความแจงใหปอนกระดาษดวยตนเองหรือไม ใส
กระดาษ และดําเนินการตอ

เครือ
่ งพิมพดงึ กระดาษหลายแผน
หากเครื่องพิมพดงึ กระดาษหลายแผนจากถาดกระดาษ ใหลองแกไขดังนี้
1.

นําปกกระดาษออกจากถาดแลวงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อยาคลี่กระดาษออก ใสปกกระดาษกลับลงใน
ถาด

2.

ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทานั้น

3.

ใชกระดาษที่ไมยบ
ั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออื่น

4.

ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5.

ตรวจสอบวาตัวกั้นกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตัวกั้นกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

การปองกันกระดาษติด
ในการลดปญหากระดาษติด ใหลองแกไขดังนี้
1.

ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทานั้น

2.

ใชกระดาษที่ไมยบ
ั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออื่น

3.

ใชกระดาษที่ไมเคยพิมพหรือถายเอกสารมากอน

4.

ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5.

ตรวจสอบวาตัวกั้นกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตัวกั้นกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

6.

ตรวจสอบวาดันถาดเขาไปในเครื่องพิมพเขาที่ดีแลว

7.

หากคุณพิมพกระดาษที่หนัก มีลายนูน หรือกระดาษที่มีรู ใหใชคุณสมบัติปอนดวยตนเองและปอนกระดาษครั้งละหนึ่ง
แผน

แกปญหากระดาษติด

218 บท 13 การแกไขปญหา
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ตําแหนงทีก
่ ระดาษติด
กระดาษอาจติดในบริเวณตอไปนี้

1

2
3

4

1

อุปกรณปอนกระดาษ

2

ถาดกระดาษออก

3

ถาด 1

4

ฝาดานหลัง

หลังจากที่เกิดปญหากระดาษติด อาจทําใหมีผงหมึกหลุดติดภายในเครื่องพิมพได ซึ่งปญหานี้จะหายไปเองหลังจากที่พิมพงาน
ไปประมาณ 2-3 แผน

ดึงกระดาษทีต
่ ิดออกจากอุปกรณปอนกระดาษ
1.

ปดเครื่องพิมพ

THWW
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2.

เปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ

3.

ยกชุดกลไกอุปกรณปอนกระดาษขึ้น แลวคอยๆ ดึง
กระดาษที่ตด
ิ ออก

4.

ปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ
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ดึงกระดาษทีต
่ ิดออกจากถาดปอน
ขอควรระวัง: หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคมไมได
อยูในความคุมครองของการรับประกัน
ในการนํากระดาษที่ติดออกมา ใหดึงกระดาษที่ตด
ิ ออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ
ในแนวเอียงอาจทําใหเครื่องพิมพเสียหายได
หมายเหตุ:

ขั้นตอนตอไปนี้บางขัน
้ ตอนอาจไมจําเปน ขึ้นอยูกับตําแหนงที่กระดาษติด

1.

นําถาด 1 ออก และยกฝาสําหรับดึงกระดาษติดขึน
้ เหนือ
ถาด

2.

ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก
เครื่องพิมพ
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3.

เปดฝาปดดานหลัง
ขอควรระวัง: ฟวเซอรอยูที่ดานหลังของเครื่องพิมพจะ
รอนจัด รอใหฟวเซอรเย็นลงกอนดําเนินการตอ

4.

ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก
เครื่องพิมพ

5.

ใสถาดกลับเขาไป
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6.

ปดชองกระดาษออกดานหลัง

7.

พิมพหนาการทําความสะอาด ซึ่งจะชวยทําความสะอาด
ผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินกระดาษ
a. จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา
b. แตะเมนู บริการ
c. แตะปุม หนาการทําความสะอาด
d. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด
A4 เมื่อปรากฏขอความ
e. แตะปุม OK เพื่อเริ่มกระบวนการทําความสะอาด
กระดาษจะถูกปอนผานเครื่องพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษ
แผนดังกลาวเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ

การนํากระดาษทีต
่ ิดออกจากถาดกระดาษออก
ขอควรระวัง: หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคมไมได
อยูในความคุมครองของการรับประกัน
1.

ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก
เครื่องพิมพ
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ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
คุณสามารถปองกันปญหาคุณภาพการพิมพสวนใหญไดโดยทําตามคําแนะนําตอไปนี้
●

ใชการตั้งคาประเภทกระดาษที่ถูกตองในไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

ปรับการตั้งคาสีในไดรเวอรเครื่องพิมพ

●

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ HP

●

พิมพหนาทําความสะอาด

●

ปรับเทียบเครื่องพิมพเพื่อปรับสี

●

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

●

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคุณมากที่สุด

●

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพสําเนา

ใชการตัง้ คาประเภทกระดาษทีถ
่ ก
ู ตองในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
ใหตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษหากคุณมีปญหาใดๆ ตอไปนี้:
●

มีผงหมึกเปอนในหนาที่พิมพ

●

เกิดรอยซ้ําๆ ในหนาที่พิมพ

●

หนาที่พิมพมวนงอ

●

มีผงหมึกกระจายอยูในหนาที่พิมพ

●

หนาที่พิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

เปลีย่ นการตัง้ คาประเภทกระดาษสําหรับ Windows
1.

ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ คา

3.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4.

จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัวเลือก อื่นๆ...

5.

ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:

6.

ขยายประเภทกระดาษแตละประเภท จนกวาจะพบประเภทกระดาษที่คุณใช

7.

เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช แลวคลิกปุม ตกลง

เปลีย่ นการตัง้ คาประเภทกระดาษสําหรับ Mac
1.

ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2.

ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้ คาหนา)

3.

เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลิกปุม OK

4.

เปดเมนู Finishing (การตกแตง)
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5.

เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวัสดุพม
ิ พ)

6.

คลิกปุม Print (พิมพ)

ปรับการตัง้ คาสีในไดรเวอรเครือ
่ งพิมพ
เปลีย่ นชุดรูปแบบสีสาํ หรับงานพิมพ
1.

บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3.

คลิกแถบ สี

4.

เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน ชุดรูปแบบสี

●

คาเริม
่ ตน (sRGB): ชุดรูปแบบนี้จะตัง้ คาเครื่องพิมพเพื่อพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดงั้ เดิม เมื่อใชชุด
รูปแบบนี้ ใหจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรหรือในระบบปฏิบัตก
ิ ารสําหรับการแสดงสีที่ถูกตอง

●

สีสดใส: เครื่องพิมพจะเพิ่มความอิ่มตัวของสีในระดับกลาง ใชชด
ุ รูปแบบนี้เมื่อพิมพกราฟกดานธุรกิจ

●

ภาพถาย: เครื่องพิมพจะแปลงสี RGB ราวกับวาถูกพิมพเปนภาพถายโดยใชมินิแล็บแบบดิจิตอล ซึ่งเครื่องพิมพ
จะใหสีที่คมชัดมากกวาแตกตางกับชุดรูปแบบคาเริ่มตน (sRBG) ใชชด
ุ รูปแบบนี้สําหรับพิมพภาพถาย

●

Photo (Adobe RGB 1998): ใชชด
ุ รูปแบบนี้สําหรับภาพถายดิจิตอลที่ใชสี AdobeRGB แทนที่จะใช
sRGB ปดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรเมื่อใชชด
ุ รูปแบบนี้

●

ไมมี

เปลีย่ นตัวเลือกสี
เปลี่ยนการตั้งคาตัวเลือกสีสําหรับงานพิมพปจจุบันจากแถบสีของไดรเวอรเครื่องพิมพ
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4.

คลิกที่ อัตโนมัติ หรือการตั้งคา ดวยตนเอง
●

การตั้งคา อัตโนมัต:ิ เลือกการตั้งคานี้สําหรับงานพิมพสีสวนใหญ

●

การตั้งคา ดวยตนเอง: เลือกการตัง้ คานี้เพื่อปรับการตัง้ คาสีใหแยกจากการตั้งคาอื่น
หมายเหตุ: เปลี่ยนการตัง้ คาสีดวยตนเองทําใหมีผลกระทบตองานพิมพ HP แนะนําใหผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผู
เปลี่ยนการตั้งคากราฟกสี

5.

คลิกตัวเลือก พิมพในโทนสีเทา เพื่อพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ใชตัวเลือกนี้เพื่อพิมพเอกสารสีสําหรับการโทรสารหรือ
ถายเอกสาร

6.

คลิกปุม ตกลง

ใชกระดาษทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามขอกําหนดของ HP
ใชกระดาษอื่นหากคุณประสบปญหาใดๆ ตอไปนี้:
●

งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

●

มีจุดผงหมึกในหนาที่พิมพ

●

มีผงหมึกเปอนในหนาที่พิมพ

●

ตัวอักษรที่พิมพไมเปนรูปราง

●

หนาที่พิมพมวนงอ

ใหใชประเภทกระดาษและน้ําหนักที่ใชไดกับเครื่องพิมพนี้เสมอ นอกจากนี้ ใหทําตามคําแนะนําเหลานี้เมื่อเลือกกระดาษ:
●

ใชกระดาษที่มีคุณภาพดี ไมมีรอยตัด แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุน รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และมวนหรือขอบ
กระดาษโคงงอ

●

ใชกระดาษที่ไมเคยพิมพงานมากอน

●

ใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ หามใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพ
อิงคเจ็ต

●

ใชกระดาษที่ไมหยาบจนเกินไป การใชกระดาษเนื้อเรียบเนียนจะทําใหไดงานพิมพคุณภาพดีขึ้น
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พิมพหนาทําความสะอาด
พิมพหนาทําความสะอาดเพื่อขจัดฝุนและผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินกระดาษ หากคุณประสบปญหาตางๆ ดังนี้
●

มีจุดผงหมึกในหนาที่พิมพ

●

มีผงหมึกเปอนในหนาที่พิมพ

●

เกิดรอยซ้ําๆ ในหนาที่พิมพ

ใชวิธก
ี ารดังตอไปนี้เพื่อพิมพหนาทําความสะอาด
1.

จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้ คา

2.

แตะเมนู บริการ

3.

แตะปุม หนาการทําความสะอาด

4.

ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมื่อปรากฏขอความ

5.

แตะปุม OK เพื่อเริ่มกระบวนการทําความสะอาด
กระดาษจะถูกปอนผานเครื่องพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ

ปรับเทียบเครือ
่ งพิมพเพือ
่ ปรับสี
หากงานพิมพที่พิมพออกมามีเงาเปนสี กราฟกไมชด
ั เจน หรือมีบริเวณที่สีไมถูกตอง คุณอาจตองปรับเทียบเครื่องพิมพเพื่อ
ปรับสี ใหพิมพหนาการวินิจฉัยจากเมนู Reports (รายงาน) บนแผงควบคุมเพื่อตรวจสอบการปรับสี หากบล็อคสีในหนานั้น
ไมไดรับการปรับใหตรงกับสีอื่นๆ คุณตองปรับเทียบเครื่องพิมพ
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหเปดเมนู การตั้งคาระบบ

2.

เปดเมนู คุณภาพการพิมพ และเลือกรายการ การปรับเทียบสี

3.

เลือกตัวเลือก ปรับเทียบเดี๋ยวนี้

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับและเปลี่ยนหากจําเปน หากคุณประสบปญหาตางๆ ดังนี้:
●

งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

●

หนาที่พิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

●

หนาที่พิมพเปนริ้วลายหรือแถบ

หมายเหตุ:

หากคุณตั้งคาเปนการพิมพฉบับราง งานพิมพจะจางกวาปกติ

หากคุณตั้งใจวาจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ใหพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อหาหมายเลขชิ้นสวนที่ถูกตองของ
ตลับหมึกพิมพ HP ของแท
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ประเภทตลับหมึกพิมพ

ขัน
้ ตอนในการแกปญหา

ตลับหมึกพิมพแบบเติมหรือผลิตใหม

Hewlett Packard Company ไมแนะนําใหใชอป
ุ กรณสิ้นเปลืองทีไ่ มใชของ HP ไมวาจะเปน
อุปกรณใหมหรือนํามาผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง HP จึงไม
สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได หากคุณใชตลับหมึกพิมพแบบเติมหรือผลิตใหมและไม
พอใจในคุณภาพการพิมพ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมดวยตลับหมึกพิมพ HP ของแท ซึ่งมีคําวา
“HP” หรือ “Hewlett-Packard” หรือมีโลโก HP บนตลับหมึก

ตลับหมึกพิมพ HP ของแท

1.

แผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือหนา สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง แสดงสถานะ ต่าํ มาก เมื่อตลับ
่ ระมาณไวแลว เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากคุณภาพการพิมพไม
หมึกพิมพหมดอายุการใชงานทีป
เปนทีพ
่ อใจอีกตอไป

2.

พิมพหนาคุณภาพการพิมพจากเมนู Reports (รายงาน) บนแผงควบคุม หากมีริ้วลายหรือรอย
ั้ ดูคําแนะนําในเอกสารนีเ้ พื่อ
สีเดียวในหนากระดาษ อาจเกิดขอบกพรองกับตลับหมึกพิมพสีนน
ทําความเขาใจหนาดังกลาว เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากจําเปน

3.

ตรวจสอบดวยสายตาหาความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากจําเปน

4.

หากหนาทีพ
่ ม
ิ พมีรอยซ้ําๆ กันหลายครั้ง เปนระยะเทาๆ กัน ใหพิมพหนาทําความสะอาด หาก
การดําเนินการนีไ้ มสามารถแกปญหาได ใหใชเครื่องมือวัดขอบกพรองในเอกสารนี้เพื่อระบุ
สาเหตุของปญหา

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสน
ิ้ เปลือง
หนา สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง แสดงอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณของตลับหมึกพิมพ และแสดงหมายเลขชิ้นสวนที่ถูก
ตองของตลับหมึกพิมพ HP ของแทสําหรับเครื่องพิมพของคุณ เพื่อใหคุณสามารถสั่งตลับหมึกพิมพสําหรับเปลี่ยนได พรอม
มีขอมูลที่เปนประโยชนอื่นๆ
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหเปดเมนู รายงาน

2.

เลือกหนา สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง เพื่อพิมพ

ทําความเขาใจหนาคุณภาพการพิมพ
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหเปดเมนู รายงาน

2.

เลือกรายการ หนาคุณภาพการพิมพ เพื่อพิมพ

หนานี้มีแถบสีหาแถบซึ่งแบงเปนสี่กลุมตามที่แสดงในภาพประกอบตอไปนี้ ดวยการพินิจพิเคราะหแตละกลุม คุณจะแยกแยะ
ขอผิดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหนึ่งได

สวน

ตลับหมึกพิมพ

1

สีเหลือง

2

สีน้ําเงิน
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สวน

ตลับหมึกพิมพ

3

สีดํา

4

สีแดง

●

หากมีจุดหรือริ้วลายในหนึ่งกลุมเทานั้น ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่เกี่ยวของกับกลุมนั้น

●

หากมีจุดในกลุมมากกวาหนึ่งกลุม ใหพิมพหนาทําความสะอาด หากยังไมสามารถแกปญหาได ใหตรวจดูวาจุดมีสี
เดียวกันเสมอหรือไม เชน หากมีจุดสีแดงในแถบสีทั้งหาแถบ หากจุดมีสีเดียวกันทั้งหมด ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

●

หากแถบสีมีริ้วลายหลายสี ใหติดตอ HP อาจเกิดปญหาจากสวนประกอบอื่นนอกเหนือจากตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบความเสียหายของตลับหมึกพิมพ
1.

ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพ และตรวจสอบวาดึงเทปที่ปดอยูออกแลว

2.

ตรวจสอบความเสียหายของชิพหนวยความจํา

3.

ตรวจสอบพื้นผิวของดรัมสงภาพสีเขียวที่ดานลางของตลับหมึกพิมพ
ขอควรระวัง: หามสัมผัสลูกกลิ้งสีเขียว (ดรัมสงภาพ) ที่อยูดานลางของตลับหมึก รอยนิ้วมือที่ดรัมสงภาพอาจกอให
เกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ

4.

หากมีรอยขีดขวน รอยนิ้วมือ หรือความเสียหายอื่นบนดรัมสงภาพ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

5.

หากดรัมสงภาพไมมีความเสียหาย ใหเขยาตลับหมึกเบาๆ หลายๆ ครั้งและติดตัง้ ใหม ลองสั่งพิมพอีกสองถึงสามหนา
เพื่อดูวาสามารถแกปญหานี้ไดหรือไม

รอยดางซ้ําๆ
หากมีรอยดางซ้ําๆ บนหนากระดาษ ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย

THWW

●

22 มม.

●

27 มม.

●

29 มม.

●

76 มม.
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ใชไดรเวอรเครือ
่ งพิมพทต
ี่ รงกับงานพิมพของคุณมากที่สุด
คุณอาจตองใชไดรเวอรเครื่องพิมพอื่นหากหนาที่พิมพมีเสนกราฟกที่ไมตองการ ตัวอักษรขาดหาย กราฟกขาดหาย รูปแบบ
ไมถูกตอง หรือแบบอักษรถูกเปลี่ยน
ไดรเวอร HP PCL 6

ไดรเวอร HP UPD PS

HP UPD PCL 5

●

ใหมาเปนไดรเวอรทเี่ ปนคาเริ่มตน ไดรเวอรนจี้ ะติดตัง้ โดยอัตโนมัติยกเวนคุณเลือกไดรเวอร
อื่น

●

แนะนําใหใชสําหรับระบบ Windows ทัง้ หมด

●

่ ท
ี ส
ี่ ุด คุณภาพการพิมพ และการสนับสนุนคุณลักษณะของ
ใหความเร็วในการพิมพโดยรวมทีด
เครื่องพิมพสําหรับผูใชสวนใหญ

●

ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อ
ความเร็วในการพิมพทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ุดสําหรับการใชงาน Windows

●

อาจใชงานไมไดเต็มทีก
่ บ
ั โปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอื่นและที่กาํ หนดเองทีใ่ ช
งานบน PCL 5

●

ขอแนะนําสําหรับการพิมพดวยโปรแกรมซอฟตแวร Adobe®ฎ หรือโปรแกรมซอฟตแวรอื่นที่
ใชกราฟกจํานวนมาก

●

่ องใช postscript emulation หรือสําหรับการสนับสนุน
สนับสนุนการพิมพงานจากระบบทีต
แบบอักษร postscript flash

●

เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานทัว่ ไปในสํานักงานทีใ่ ชระบบ Windows

●

ใชงานรวมกันไดกบ
ั PCL เวอรชน
ั กอนหนาและเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

●

่ ําหนดเอง
ทางเลือกทีด
่ ีทส
ี่ ุดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่นหรือทีก

●

ทางเลือกทีด
่ ีทส
ี่ ุดเมื่อทํางานในระบบหลายระบบซึ่งจําเปนตองตั้งคาเครื่องพิมพไวที่ PCL 5
(UNIX, Linux, เมนเฟรม)

●

ออกแบบมาเพือ
่ ใชงานในหนวยงานทีใ่ ชระบบ Windows เพื่อใหมีไดรเวอรเดียวสําหรับใช
งานกับเครื่องพิมพหลายรุน

●

ใชงานไดดเี มื่อสั่งพิมพไปยังเครื่องพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาทีใ่ ช Windows

ดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตนี้: www.hp.com/support/CM1410series

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพสาํ เนา
หากคุณประสบปญหาคุณภาพงานพิมพเอกสารสําเนา ใหดูวิธแ
ี กไขสําหรับเอกสารที่พิมพทางดานบนในเอกสารนี้ อยางไร
ก็ตาม ปญหาคุณภาพงานพิมพบางอยางเกิดขึ้นกับเอกสารที่สําเนาเทานั้น
●

หากมีริ้วรอยปรากฏบนสําเนาที่เกิดจากการใชอุปกรณปอนกระดาษ ใหทําความสะอาดแถบกระจกดานซายของชุด
เครื่องสแกน

●

หากมีจุดหรือรอยดางปรากฏบนสําเนาที่เกิดจากการใชกระจกเครื่องสแกน ใหทําความสะอาดกระจกเครื่องสแกนและ
พลาสติกสีขาวดานหลัง
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1.

ปดเครื่องพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปลั๊กออกเตาเสียบ

2.

เปดฝาครอบเครื่องสแกน

3.

ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติกสีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําพนดวยน้ํายาเช็ดกระจกแบบไมมี
สารขัดถู
ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรด
กับสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องพิมพ เนื่องจากอาจทําใหเครื่องเสียหายได หามเทน้ํายาทําความสะอาดลงบนกระจกหรือ
แทนโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

4.

ใชผาชามัวสหรือฟองน้ําเซลลูโลสเช็ดกระจกและแผนพลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

5.

เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ และเปดเครื่องดวยการกดที่สวิตชเปดปด

เครือ
่ งพิมพไมพม
ิ พงานหรือพิมพชา
เครือ
่ งพิมพไมพม
ิ พงาน
หากเครื่องพิมพไมพิมพงานใดๆ เลย ใหลองแกไขดังตอไปนี้
1.

◦

หากแผงควบคุมไมแสดงวาเครื่องพรอมใชงาน ใหปดเครื่องแลวเปดใหมอีกครั้ง

◦

หากแผงควบคุมแสดงวาเครื่องพรอมใชงาน ใหลองสงงานพิมพอีกครั้ง

2.

หากแผงควบคุมแสดงวาเครื่องพิมพมีขอผิดพลาด ใหแกไขขอผิดพลาดจากนั้นลองสงงานพิมพอีกครั้ง

3.

ตรวจสอบวาสายเคเบิลทั้งหมดไดเชื่อมตออยางถูกตองแลว หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย ใหตรวจสอบรายการ
ตอไปนี้:

4.

THWW

ตรวจสอบวาเปดเครื่องพิมพแลวและแผงควบคุมแสดงวาเครื่องพรอมใชงาน

◦

ตรวจสอบไฟที่อยูถัดจากจุดการเชื่อมตอเครือขายที่เครื่องพิมพ หากเครื่องพิมพทํางาน ไฟจะเปนสีเขียว

◦

ตรวจสอบวาใชสายเคเบิลเครือขายและไมใชสายโทรศัพทในการเชื่อมตอกับเครือขาย

◦

ตรวจสอบวาเปดเราเตอรเครือขาย ฮับ หรือสวิตชแลว และทํางานอยางถูกตอง

ติดตั้งซอฟตแวร HP จากแผนซีดีที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ การใชไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไปอาจทําใหการลบงาน
พิมพออกจากคิวการพิมพทําไดชา
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5.

จากรายการเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอร ใหคลิกขวาที่ชอ
ื่ เครื่องพิมพ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ) แลวเปด
แถบ Ports (พอรต)
◦

หากใชสายเคเบิลเครือขายในการเชื่อมตอเครือขาย ใหตรวจสอบวาชือ
่ เครื่องพิมพที่แสดงรายการบนแถบ
Ports (พอรต) ตรงกับชื่อเครื่องพิมพบนหนาการกําหนดคาเครื่องพิมพ

◦

หากใชสายเคเบิล USB และเชือ
่ มตอกับเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวาไดทําเครื่องหมายบนชองทํา
เครื่องหมายที่อยูติดกับ Virtual printer port for USB (พอรตเครื่องพิมพเสมือนสําหรับ USB)

6.

หากใชระบบไฟรวอลลสวนตัวบนเครื่องคอมพิวเตอร อาจมีการปดกั้นการสื่อสารกับเครื่องพิมพ ใหลองปดระบบ
ไฟรวอลลชั่วคราวเพื่อตรวจสอบวาเปนสาเหตุของปญหาหรือไม

7.

หากคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คุณภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคลื่นรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน

เครือ
่ งพิมพพม
ิ พงานชา
หากเครื่องพิมพมีการพิมพงาน แตคอนขางชา ใหลองแกไขดังตอไปนี้
1.

ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรตรงตามขอมูลจําเพาะขั้นต่ําของเครื่องพิมพ สําหรับรายการขอมูลจําเพาะ โปรดไปที่
เว็บไซตนี้: www.hp.com/support/CM1410series

2.

เมื่อกําหนดใหเครื่องพิมพพิมพงานบนกระดาษบางประเภท เชน กระดาษที่มีน้ําหนักมาก เครื่องพิมพจะพิมพงานชาลง
เพื่อใหหมึกพิมพติดลงบนกระดาษ หากตั้งคากระดาษไมตรงกับประเภทกระดาษที่ใช ใหเปลี่ยนการตั้งคาใหตรงกับ
ประเภทกระดาษ

3.

หากคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คุณภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคลื่นรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน
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การแกปญหาการพิมพทเี่ ครือ
่ งดวย USB
●

เมนู แฟลชไดรฟ USB ไมเปดเมื่อคุณเสียบอุปกรณ USB

●

ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB

●

ไฟลที่คุณตองการพิมพแสดงในเมนู แฟลชไดรฟ USB

เมนู แฟลชไดรฟ USB ไมเปดเมือ
่ คุณเสียบอุปกรณ USB
1.

คุณอาจใชอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB หรือระบบไฟลที่เครื่องนี้ไมรองรับ บันทึกไฟลลงในอุปกรณเสริมที่จัดเก็บ
แบบ USB มาตรฐานที่ใชระบบไฟล File Allocation Table (FAT) เครื่องพิมพสนับสนุนอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ
USB ที่ใช FAT12, FAT16 และ FAT32

2.

หากอีกเมนูเปดอยู ใหปดเมนูที่เปดอยูกอนแลวใสอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อีกครั้ง

3.

อุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อาจมีหลายพารติชัน (ผูผลิตอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB บางรายติดตัง้
ซอฟตแวรบนอุปกรณเสริมซึ่งสรางพารตช
ิ ันในลักษณะที่คลายกับในแผนซีดี) ใหฟอรแมตอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ
USB เพื่อลางพารติชน
ั ออก หรือใชอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อื่น

4.

อุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อาจตองการพลังงานมากกวาที่เครื่องพิมพจะสามารถใหได

5.

a.

ถอดอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB

b.

ปดเครื่องพิมพแลวเปดใหม

c.

ใชอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB ที่มีแหลงจายไฟเองหรือใชพลังงานนอยกวา

อุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB ทํางานไมถูกตอง
a.

ถอดอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB

b.

ปดเครื่องพิมพแลวเปดใหม

c.

ลองพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อื่น

ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสริมทีจ่ ด
ั เก็บแบบ USB
1.

ตรวจดูวามีกระดาษอยูในถาด

2.

ดูขอความบนแผงควบคุม หากกระดาษติดในเครื่องพิมพ ใหนํากระดาษที่ติดออก

ไฟลทค
ี่ ณ
ุ ตองการพิมพแสดงในเมนู แฟลชไดรฟ USB

THWW

1.

คุณอาจกําลังพยายามพิมพประเภทไฟลที่คณ
ุ สมบัติการพิมพจากแฟลชไดรฟ USB ไมรองรับ เครื่องพิมพสนับสนุน
ประเภทไฟล .PDF และ .JPEG

2.

คุณอาจมีไฟลมากเกินไปในโฟลเดอรเดียวกันในอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB ลดจํานวนไฟลในโฟลเดอรโดยการ
ยายไปยังโฟลเดอรยอย

3.

คุณอาจใชชด
ุ ตัวอักษรหรือชือ
่ ไฟลที่เครื่องพิมพไมรองรับ ในกรณีนี้ เครื่องพิมพจะแทนที่ชื่อไฟลดวยตัวอักษรจากชุด
ตัวอักษรอื่น เปลี่ยนชื่อไฟลใหมโดยใชตัวอักษร ASCII

การแกปญหาการพิมพที่เครื่องดวย USB 233

การแกปญหาการเชือ
่ มตอ
การแกปญหาการเชือ
่ มตอโดยตรง
หากคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล
●

ตรวจสอบวาเชือ
่ มตอสายเคเบิลเขากับเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรแลว

●

ตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 5 ม. เชือ
่ มตอโดยใชสายเคเบิลที่สั้นลง

●

ตรวจสอบวาสายเคเบิลทํางานถูกตองโดยเชื่อมตอกับเครื่องพิมพอื่น เปลี่ยนสายเคเบิล ถาจําเปน

การแกปญหาเครือขาย
ตรวจสอบรายการตอไปนี้เพื่อยืนยันวาเครื่องพิมพตด
ิ ตอสื่อสารกับเครือขาย กอนการเริ่มตน ใหพิมพหนาการกําหนดคาจาก
แผงควบคุมเครื่องพิมพและระบุ IP แอดเดรสเครื่องพิมพที่อยูในหนานี้
●

การเชื่อมตอไมดี

●

เครื่องคอมพิวเตอรกําลังใช IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ

●

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

●

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง

●

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

●

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

●

เครื่องพิมพถูกปดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

การเชือ
่ มตอไมดี
1.

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดเชือ
่ มตอกับพอรตเครือขายที่ถูกตองโดยใชสายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม

2.

ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชือ
่ มตออยางแนนหนาดีแลว

3.

ดูการเชื่อมตอพอรตเครือขายที่ดานหลังเครื่องพิมพ และตรวจสอบวาไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะ
ลิงคสีเขียวยังสวางอยู

4.

หากปญหายังคงเกิดขึ้น ใหลองใชสายเคเบิลหรือพอรตอื่นบนฮับ

เครือ
่ งคอมพิวเตอรกาํ ลังใช IP แอดเดรสทีไ่ มถก
ู ตองสําหรับเครื่องพิมพ
1.

เปดคุณสมบัตเิ ครื่องพิมพ และคลิกแถบ พอรต ตรวจสอบวาเลือก IP แอดเดรสปจจุบันของเครื่องพิมพ IP แอดเดรส
ของเครื่องพิมพจะแสดงอยูในหนาการกําหนดคาเครื่องพิมพ

2.

หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเลือกกลองที่ระบุวา พิมพไปยังเครือ
่ งพิมพนท
ี้ ก
ุ
ครัง้ แมกระทัง่ ในกรณีที่ IP แอดเดรสเปลี่ยนไป

3.

หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ใหใชชอ
ื่ โฮสตแทน IP แอดเดรส

4.

หาก IP แอดเดรสถูกตอง ใหลบเครื่องพิมพออก และเพิ่มอีกครั้ง
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เครือ
่ งคอมพิวเตอรไมสามารถสือ
่ สารกับเครื่องพิมพ
1.

2.

ทดสอบการสื่อสารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย
a.

เปดพรอมตบรรทัดคําสั่งที่คอมพิวเตอร สําหรับ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช) จากนั้น
พิมพ cmd

b.

พิมพ ping ตามดวย IP แอดเดรสเครื่องพิมพ

c.

หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวาเครือขายกําลังทํางาน

หากคําสั่ง ping ไมสําเร็จ ใหตรวจดูวาฮับเครือขายเปดอยู แลวตรวจดูการตั้งคาเครือขาย เครื่องพิมพ และ
คอมพิวเตอรวาอุปกรณทั้งหมดนี้ไดรับการตั้งคาสําหรับเครือขายเดียวกันหรือไม

เครือ
่ งพิมพใชการตัง้ คาลิงคและ Duplex สําหรับเครือขายไมถก
ู ตอง
Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองตั้งคานี้และใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การตั้งคาเริ่มตน) หากคุณเปลี่ยนการตั้งคา
เหลานี้ คุณตองเปลี่ยนการตั้งคาเหลานั้นสําหรับเครือขายของคุณดวย

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน
ตรวจสอบวาติดตั้งโปรแกรมซอฟตแวรใหมอยางถูกตอง และใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตอง

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตัง้ คาไมถก
ู ตอง
1.

ตราจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเครื่องพิมพ และการกําหนดเสนทางเครือขาย

2.

ตรวจสอบวากําหนดคาระบบการปฏิบัติการอยางถูกตอง

เครือ
่ งพิมพถก
ู ปดใช หรือการตัง้ คาเครือขายอืน
่ ไมถก
ู ตอง
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1.

ตรวจดูหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือขาย เปดใชงาน หากจําเปน

2.

กําหนดคาการตั้งคาเครือขายใหม หากจําเปน

การแกปญหาการเชือ
่ มตอ 235

การแกปญหาเครือขายแบบไรสาย
●

รายการตรวจสอบการเชื่อมตอไรสาย

●

แผงควบคุมจะแสดงขอความ: คุณสมบัติไรสายบนผลิตภัณฑนี้ถูกปดอยู

●

เครื่องพิมพไมพิมพงานหลังจากสิ้นสุดการกําหนดคาไรสาย

●

เครื่องพิมพไมพิมพ และมีการติดตั้งไฟรวอลลอื่นบนคอมพิวเตอร

●

การเชื่อมตอไรสายไมทํางานหลังจากยายเราเตอรไรสายหรือเครื่องพิมพ

●

ไมสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรอื่นเขากับอุปกรณไรสาย

●

เครื่องพิมพไรสายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมตอกับ VPN

●

เครือขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย

●

เครือขายไรสายไมทํางาน

รายการตรวจสอบการเชือ
่ มตอไรสาย
●

เครื่องพิมพและเราเตอรไรสายเปดเครื่องอยูและมีไฟเขา และตรวจดูวาเปดสัญญาณไรสายในเครื่องพิมพแลว

●

ชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบ SSID หากไมแนใจวา SSID ถูกตอง ให
ทําการตัง้ คาไรสายอีกครั้ง

●

สําหรับเครือขายที่มีการรักษาความปลอดภัย ใหตรวจดูวาขอมูลการรักษาความปลอดภัยถูกตอง หากขอมูลการรักษา
ความปลอดภัยไมถูกตอง ใหทําการตัง้ คาไรสายอีกครั้ง

●

หากเครือขายไรสายทํางานถูกตอง ใหลองเขาถึงคอมพิวเตอรเครื่องอื่นบนเครือขายไรสาย หากเครือขายมีการเชือ
่ มตอ
อินเตอรเน็ต ใหลองเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานการเชื่อมตอไรสาย

●

วิธีเขารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสําหรับเครื่องพิมพและจุดเชื่อมตอไรสาย (บนเครือขายที่ใชการรักษาความ
ปลอดภัย WPA)

●

เครื่องพิมพอยูภายในชวงเครือขายไรสาย สําหรับเครือขายสวนใหญ เครื่องพิมพตองอยูภายใน 100 ฟุต ของจุดเชื่อม
ตอไรสาย (เราเตอรไรสาย)

●

ไมมีวัตถุบดบังสัญญาณไรสาย ยายวัตถุโลหะขนาดใหญใดๆ ที่ตั้งอยูระหวางจุดเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ ตรวจดูวา เสา
ผนัง หรือเสาที่มีโลหะหรือคอนกรีตไมไดอยูคั่นกลางระหวางเครื่องพิมพและจุดเชื่อมตอสัญญาณ

●

ตัง้ เครื่องพิมพใหหางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อาจมีคลื่นรบกวนสัญญาณไรสาย อุปกรณตางๆ สามารถรบกวน
สัญญาณไรสายไดรวมถึง มอเตอร โทรศัพทไรสาย ระบบกลองรักษาความปลอดภัย เครือขายไรสายอื่น และอุปกรณ
Bluetooth บางชิ้น

●

ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรแลว

●

คุณเลือกพอรตเครื่องพิมพถูกตอง

●

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเชือ
่ มตอเครือขายไรสายเดียวกัน

แผงควบคุมจะแสดงขอความ: คุณสมบัตไิ รสายบนผลิตภัณฑนถ
ี้ ก
ู ปดอยู
1.

แตะปุม เมนูไรสาย

2.

แตะปุม เปด/ปดคุณสมบัติไรสาย และแตะปุม เปด
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เครือ
่ งพิมพไมพม
ิ พงานหลังจากสิน
้ สุดการกําหนดคาไรสาย
1.

ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดเครื่องพิมพแลวและเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอม

2.

ตรวจดูวาเชื่อมตอเครือขายไรสายที่ถูกตอง

3.

ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทํางานอยางถูกตอง

4.

5.

a.

เปดเมนู การตั้งคาเครือขาย แลวเปดรายการ เมนูไรสาย

b.

เลือกรายการ รันทดสอบเครือขาย เพื่อทดสอบเครือขายไรสาย เครื่องพิมพจะพิมพรายงานผลลัพธ

ตรวจสอบวามีการเลือกพอรตหรือเครื่องพิมพอยางถูกตอง
a.

จากรายการเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอร ใหคลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)
แลวเปดแถบ Ports (พอรต)

b.

ตรวจดูวาไดทําเครื่องหมายในชองที่อยูถัดจาก Virtual printer port for USB (พอรตเครื่องพิมพเสมือน
สําหรับ USB)

ตรวจดูวาคอมพิวเตอรของคุณทํางานถูกตอง หากจําเปน ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

เครือ
่ งพิมพไมพม
ิ พ และมีการติดตัง้ ไฟรวอลลอน
ื่ บนคอมพิวเตอร
1.

อัปเดตไฟรวอลลดวยการอัปเดตลาสุดที่มีจากผูผลิต

2.

หากโปรแกรมตองการการเขาถึงไฟรวอลลเมื่อคุณติดตัง้ เครื่องพิมพหรือพิมพงาน ใหตรวจดูวาคุณไดอนุญาติให
โปรแกรมทํางาน

3.

ปดไฟรวอลลชั่วคราว แลวติดตั้งเครื่องพิมพไรสายบนคอมพิวเตอร เปดใชงานไฟรวอลลเมื่อติดตั้งระบบไรสายเสร็จ
สมบูรณ

การเชือ
่ มตอไรสายไมทาํ งานหลังจากยายเราเตอรไรสายหรือเครือ
่ งพิมพ
ตรวจดูวาเราเตอรหรือเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตออยู
1.

เปดเมนู รายงาน และเลือกรายการ รายงานคาคอนฟเกอเรชัน เพื่อพิมพรายงาน

2.

เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) บนรายงานการกําหนดคากับ SSID ในการกําหนดคาเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ

3.

หาก SSID ไมเหมือนกัน อุปกรณจะไมเชื่อมตอเครือขายเดียวกัน กําหนดการตั้งคาไรสายสําหรับเครื่องพิมพอีกครั้ง

ไมสามารถเชือ
่ มตอคอมพิวเตอรอื่นเขากับอุปกรณไรสาย

THWW

1.

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรอื่นอยูในชวงสัญญาณไรสายและไมมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ สําหรับเครือขายสวนใหญ ชวง
สัญญาณไรสายคือ ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมตอไรสาย

2.

ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดเครื่องพิมพแลวและเครื่องพิมพอยูในสถานะพรอม

3.

ปดไฟรวอลลอื่นบนคอมพิวเตอรของคุณ

4.

ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทํางานอยางถูกตอง
a.

ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหเปดเมนู การตั้งคาเครือขาย แลวเปดรายการ เมนูไรสาย

b.

เลือกรายการ รันทดสอบเครือขาย เพื่อทดสอบเครือขายไรสาย เครื่องพิมพจะพิมพรายงานผลลัพธ
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5.

6.

ตรวจสอบวามีการเลือกพอรตหรือเครื่องพิมพอยางถูกตอง
a.

จากรายการเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอร ใหคลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)
แลวเปดแถบ Ports (พอรต)

b.

คลิกปุม Configure Port (กําหนดคาพอรต) เพื่อตรวจสอบวา IP แอดเดรสตรงกันกับ IP แอดเดรสที่แสดง
บนรายงาน Run Network Test (รันทดสอบเครือขาย)

ตรวจดูวาคอมพิวเตอรของคุณทํางานถูกตอง หากจําเปน ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

เครือ
่ งพิมพไรสายสูญเสียการสือ
่ สารเมือ
่ เชือ
่ มตอกับ VPN
●

โดยปกติแลว คุณไมสามารถเชื่อมตอกับ VPN และเครือขายอื่นไดในเวลาเดียวกัน

เครือขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย
●

ตรวจดูวาเราเตอรไรสายเปดอยูและมีไฟเขา

●

เครือขายอาจซอนอยู อยางไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมตอกับเครือขายที่ซอนอยูได

เครือขายไรสายไมทาํ งาน
1.

ในการตรวจสอบวาเครือขายไรสายสูญเสียการสื่อสารหรือไม ใหลองเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นบนเครือขาย

2.

ทดสอบการสื่อสารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

3.

a.

เปดพรอมตบรรทัดคําสั่งที่คอมพิวเตอร สําหรับ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช) จากนั้น
พิมพ cmd

b.

พิมพ ping ตามดวยชุดตัวระบุบริการ (SSID) เครือขายของคุณ

c.

หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวาเครือขายกําลังทํางาน

ตรวจดูวาเราเตอรหรือเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตออยู
a.

เปดเมนู รายงาน และเลือกรายการ รายงานคาคอนฟเกอเรชัน เพื่อพิมพรายงาน

b.

เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) บนรายงานการกําหนดคากับ SSID ในการกําหนดคาเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอรของคุณ

c.

หาก SSID ไมเหมือนกัน อุปกรณจะไมเชื่อมตอเครือขายเดียวกัน กําหนดการตั้งคาไรสายสําหรับเครื่องพิมพอีก
ครั้ง
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ปญหาที่เกี่ยวกับซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ
ปญหา

วิธแ
ี กไข

ไมมีไดรเวอรของเครื่องพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer

●

รึสตารทคอมพิวเตอรเพื่อรีสตารทกระบวนการของตัวเก็บพักการ
พิมพ หากตัวเก็บพักการพิมพทํางานผิดพลาด ไดรเวอรเครื่องพิมพ
จะไมแสดงในโฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ)

●

ติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง
ี่ ําลังทํางานอยู ในการปด
หมายเหตุ: ปดโปรแกรมประยุกตทก
โปรแกรมประยุกตทม
ี่ ีไอคอนอยูใน system tray ใหคลิกปุมขวา
ของเมาสบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

มีขอความแสดงความผิดพลาดแสดงขึน
้ ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

●

ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเครื่อง
คอมพิวเตอร

●

ติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพใหมอีกครั้ง
หมายเหตุ: ปดโปรแกรมประยุกตทก
ี่ ําลังทํางานอยู ในการปด
โปรแกรมประยุกตทม
ี่ ีไอคอนอยูในทาสกบาร ใหคลิกปุมขวาของเมา
ลบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา

THWW

●

ตรวจสอบพืน
้ ทีว่ างในไดรฟทค
ี่ ณ
ุ กําลังติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หากจําเปน ใหเพิม
่ พื้นที่วางใหมากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได แลวติดตั้ง
ซอฟตแวรเครื่องพิมพอีกครั้ง

●

หากจําเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวติดตัง้ ซอฟตแวร
เครื่องพิมพอีกครั้ง

●

พิมพหนาแสดงการกําหนดคา แลวตรวจคุณสมบัตก
ิ ารทํางานของ
เครื่องพิมพ

●

ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทัง้ หมดถูกตองตามขอกําหนด ซึ่งประกอบ
ดวยสาย USB และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม
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การแกไขปญหาทัว่ ไปของ Mac
●

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

●

ชือ
่ เครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

●

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) โดยอัตโนมัติ

●

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

●

เมื่อเชื่อมตอกับสายเคเบิล USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หลังจากเลือก
ไดรเวอร

●

คุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไปเมื่อใชการเชื่อมตอ USB

ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
1.

ตรวจสอบวาไฟล .GZ ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

2.

หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและติดตัง้ ซอฟตแวรอีกครั้ง

ชือ
่ เครือ
่ งพิมพไมปรากฏในรายการเครือ
่ งพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
1.

ตรวจสอบวาเชือ
่ มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเครื่องพิมพแลว

2.

พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเครื่องพิมพใน
รายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

3.

เปลี่ยนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

ไดรเวอรเครือ
่ งพิมพไมไดตงั้ คาเครือ
่ งพิมพทค
ี่ ณ
ุ เลือกไวในรายการ Print & Fax (พิมพและ
โทรสาร) โดยอัตโนมัติ
1.

ตรวจสอบวาเชือ
่ มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเครื่องพิมพแลว

2.

ตรวจสอบวาไฟล .GZ ของเครื่องพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปนี้ในฮารดไดรฟ: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

3.

หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและติดตัง้ ซอฟตแวรอีกครั้ง

4.

เปลี่ยนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

งานพิมพไมไดถก
ู สงไปยังเครือ
่ งพิมพทต
ี่ องการ
1.

เปดคิวการพิมพและรีสตารทงานพิมพ

2.

อุปกรณอื่นที่มีชื่อที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน อาจไดรับงานพิมพของทาน พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่อ
อุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเครื่องพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

เมือ
่ เชือ
่ มตอกับสายเคเบิล USB เครือ
่ งพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและ
โทรสาร) หลังจากเลือกไดรเวอร
การแกไขปญหาซอฟตแวร
▲

ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณเปน Mac OS X 10.5 หรือใหมกวา
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การแกไขปญหาฮารดแวร
1.

ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว

2.

ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB อยางถูกตอง

3.

ตรวจสอบวาใชสายเคเบิล USB ความเร็ว-สูงที่เหมาะสม

4.

ตรวจสอบวาคุณไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปที่ใชกระแสไฟจากแหลงเชือ
่ มตอที่พวงกัน ถอดอุปกรณทั้งหมด
จากแหลงเชื่อมตอที่พวงกัน และเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงที่คอมพิวเตอร

5.

ตรวจสอบวามีฮับ USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย ถอดอุปกรณทั้งหมดจากแหลงเชื่อมตอที่
พวงกัน แลวเชื่อมตอสายเคเบิลโดยตรงกับพอรต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ: แปนพิมพ iMac คือฮับ USB หนึ่งที่ไมมีกระแสไฟ

คุณใชไดรเวอรเครือ
่ งพิมพทวั่ ไปเมือ
่ ใชการเชือ
่ มตอ USB
หากเชื่อมตอสายเคเบิล USB กอนที่จะติดตัง้ ซอฟตแวร คุณอาจใชไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไปแทนการใชไดรเวอรของ
เครื่องพิมพนี้

THWW

1.

ลบไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไป

2.

ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดีของเครื่องพิมพอีกครั้ง หามเชื่อมตอสายเคเบิล USB จนกวาโปรแกรมการติดตัง้
ซอฟตแวรจะแจงใหทราบ

3.

หากติดตั้งเครื่องพิมพหลายเครื่อง ตองตรวจสอบวาคุณไดเลือกเครื่องพิมพที่ถูกตองในเมนูรายการดรอปดาวน
Format For (รูปแบบสําหรับ) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
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อุปกรณสน
ิ้ เปลืองและอุปกรณประกอบ

●

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

●

หมายเลขชิ้นสวน

243

สัง่ ซือ
้ ชิน
้ สวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสน
ิ้ เปลือง
สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและกระดาษ

www.hp.com/go/suresupply

สัง่ ซื้อชิน
้ สวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP

www.hp.com/buy/parts

สั่งซื้อผานผูใหบริการ

ติดตอผูใหบริการที่ไดรับสิทธิ์จาก HP

หมายเลขชิ้นสวน
รายการอุปกรณเสริมตอไปนี้คือรายการที่มีลาสุดในขณะที่พิมพคูมือเลมนี้ ขอมูลการสั่งซื้อและอุปกรณเสริมที่มีอาจ
เปลี่ยนแปลงไปไดตลอดการใชงานอุปกรณ

ตลับหมึกพิมพ
รายการ

คําอธิบาย

หมายเลขชิน
้ สวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet

สีดํา

CE320A

สีน้ําเงิน

CE321A

สีเหลือง

CE322A

สีแดง

CE323A

หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวนหนาที่พิมพไดของตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่ www.hp.com/go/
pageyield จํานวนหนาที่พิมพไดจริงขึ้นอยูกับการใชงานเฉพาะ

สายเคเบิลและอินเตอรเฟส
รายการ

คําอธิบาย

หมายเลขชิน
้ สวน

สายเคเบิล USB

สายเคเบิล A-to-B ความยาว 2 เมตร

8121-0868
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บริการและการสนับสนุน

●

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

●

การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet

●

ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

●

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

●

OpenSSL

●

การสนับสนุนลูกคา

●

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ
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ประกาศเกีย่ วกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP

ระยะของการรับประกันแบบจํากัด

HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Series

หนึง่ ปนับจากวันทีซ
่ ื้อ

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซื้อเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับ
ประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซึ่งพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนให
อาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม
HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการ
ทํางานตามคําสั่งของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตัง้ และใชงาน
อยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟตแวรซึ่งไมปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว
HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป
ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซ้ําใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน
้ สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน
การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิน
้ สวน หรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองซึ่งไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมได
รับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานสิ่งแวดลอมของ
เครื่องพิมพดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม
ภายใตกฎหมายในทองถิ่น การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ไม
วาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่ขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด บางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดนี้ให
สิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซึ่งตางกันไปตามประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด
การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พื้นที่หรือสถานที่ซึ่ง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดงั กลาว
และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันทีท
่ านไดรับอาจตางกันไปตาม
มาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถทํางานไดในประเทศ/
พื้นที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ
ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิ่นที่ระบุไวนั้น การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เปนการชดใชสําหรับทาน
เพียงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนนี้ HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลน
ของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น
ตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวน
หรือขอจํากัดเกี่ยวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับ
ทาน
ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดนี้ ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติมของขอ
กําหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑนี้ใหกับทาน
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การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับ
หมึกพิมพ LaserJet
ผลิตภัณฑ HP นี้ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต
การรับประกันนี้ไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรือดัดแปลงแกไขในทางหนึ่งทางใด (ข) เกิดปญหาจากการ
ใชงานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ
ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ไปยังสถานที่ซื้อ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่พิสูจน
แลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซื้อ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไข
อื่นใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกัน
หรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดโดย
เฉพาะ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น
ใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเงื่อนไขอื่นก็ตาม
เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศนี้ ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอมูลทีเ่ ก็บบนตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ HP ที่ใชกับเครื่องพิมพนี้มีชิพหนวยความจําซึ่งชวยในการทํางานของเครื่องพิมพ
นอกจากนี้ ชิพหนวยความจํายังรวบรวมชุดขอมูลที่จํากัดเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลตอไปนี้: วันที่ติดตั้ง
ตลับหมึกพิมพครั้งแรก วันที่ที่ใชงานตลับหมึกพิมพครั้งลาสุด จํานวนหนาที่พิมพโดยใชตลับหมึกพิมพนี้ พื้นที่การพิมพ
โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพที่เกิดขึ้น และรุนเครื่องพิมพ ขอมูลนี้จะชวย HP ในการออกแบบเครื่องพิมพใน
อนาคตเพื่อตอบสนองความตองการในการพิมพของลูกคา
ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิพหนวยความจําตลับหมึกพิมพนั้นไมมีขอมูลที่สามารถระบุตัวลูกคา หรือผูใชตลับหมึกพิมพหรือ
เครื่องพิมพของผูใช
HP สุมตัวอยางชิพหนวยความจําจากตลับหมึกพิมพที่สงกลับมาตามโปรแกรมสงคืนโดยไมมีคาใชจายและการรีไซเคิลของ
HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) HP จะนําชิพหนวยความจําจากการสุมตัวอยางนี้มาศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงเครื่องพิมพ HP ตอไปในอนาคต คูคา HP ซึ่งมีสวนชวยเหลือในการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพนี้อาจมีสิทธิ์เขาใชขอมูล
นี้ดวย
บริษัทอื่นที่เปนเจาของตลับหมึกพิมพมีสิทธิ์เขาใชขอมูลที่ไมระบุชื่อในชิพหนวยความจํา หากคุณไมตองการใหเขาใชขอมูลนี้
คุณสามารถทําใหชิพนั้นใชงานไมได อยางไรก็ตาม หลังจากที่คณ
ุ ทําใหชิพหนวยความจําใชงานไมได ชิพหนวยความจําจะ
ไมสามารถใชงานกับเครื่องพิมพ HP
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ขอตกลงการอนุญาตใหใชสท
ิ ธิ์สาํ หรับผูใชขั้นสุดทาย
โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรนี้: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขน
ั้ ตอนสุดทาย (“EULA”) นี้
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่คุณเปนตัวแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ที่ควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคุณ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับ
ผูใชขั้นตอนสุดทายนี้ไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคุณกับ HP หรือ
ซัพพลายเออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิใ์ นเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา
“ซอฟตแวร” อาจรวมถึง (i) สื่อที่เกี่ยวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดุสิ่งพิมพอื่นๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือ
เอกสารอิเล็คทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)
สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเงื่อนไขที่วา คุณไดยอมรับเงื่อนไขและขอกําหนดทั้งหมดของ EULA นี้
โดยการติดตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรนี้ คุณไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA นี้ หากคุณไม
ยอมรับ EULA นี้ หามติดตัง้ ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรนี้ หากคุณซื้อซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA นี้ โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานที่ที่คุณซื้อภายในสิบสี่วันเพื่อขอรับเงินคืนตามราคาที่ซื้อ หากไดตด
ิ ตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อื่น
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอื่นๆ ของ HP คุณอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดที่ยังไมไดใชกลับคืน
1. ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก ซอฟตแวรอาจรวมถึง ซอฟตแวรที่เปนกรรมสิทธิข
์ อง HP (“ซอฟตแวรของ HP”)
ซอฟตแวรที่อยูภายใตใบอนุญาตใหใชสิทธิ์จากบุคคลภายนอก (“ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์
ของบุคคลภายนอก”) ซอฟตแวรของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ไดใหสิทธิ์แกคณ
ุ จะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดของใบ
อนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่สอดคลองกัน โดยทั่วไป ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะอยูในไฟล เชน
license.txt คุณควรติดตอฝายสนับสนุนของ HP หากคุณไมพบใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตให
ใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไดรวมใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับการมีอยูของรหัสตนทาง (source code)
(เชน GNU General Public License) และรหัสตนทางที่สอดคลองไมไดมาพรอมกับซอฟตแวร ใหตรวจสอบที่หนาการ
สนับสนุนผลิตภัณฑบนเว็บไซตของ HP (hp.com) เพื่อศึกษาวิธก
ี ารรับรหัสตนทางดังกลาว
2. สิทธิแ
์ หงใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ คุณจะมีสิทธิ์ตอไปนี้ภายใตเงื่อนไขที่วา คุณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดทั้งหมด
ของ EULA นี้:
a. การใช HP ใหสิทธิ์คณ
ุ ในการใชสําเนาหนึ่งสําเนาของซอฟตแวรของ HP “การใช” หมายถึง การติดตั้ง การทําสําเนา การ
จัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดงผล หรือการใชซอฟตแวรของ HP หามคุณแกไขซอฟตแวรของ HP หรือยกเลิก
การใชงานการใหอนุญาตใดๆ หรือควบคุมคุณสมบัติของซอฟตแวรของ HP หากซอฟตแวรนี้ถูกจัดเตรียมไวใหโดย HP
เพื่อใชกับผลิตภัณฑสรางภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคือไดรเวอรเครื่องพิมพ เฟรมแวร หรือสวนเสริม (addon)) ซอฟตแวรของ HP อาจนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑดังกลาวเทานั้น (“ผลิตภัณฑของ HP”) ขอจํากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใชอาจปรากฏในเอกสารประกอบผูใช หามแยกสวนตางๆ ของคอมโพเนนตของซอฟตแวรของ HP สําหรับการใช คุณไมมี
สิทธิ์แจกจายซอฟตแวรของ HP
b. การทําสําเนา สิทธิข
์ องคุณในการทําสําเนาหมายถึง คุณอาจทําสําเนาถาวรหรือสําเนาสํารองขอมูลของซอฟตแวรของ HP
ภายใตเงื่อนไขที่วา แตละสําเนาจะรวมคําประกาศเรื่องกรรมสิทธิ์ตนฉบับของซอฟตแวรของ HP ทั้งหมดเอาไว และนํามาใช
เฉพาะเพื่อจุดประสงคของการสํารองขอมูลเทานั้น
3. การปรับรุน หากตองการใชซอฟตแวรของ HP ที่จัดเตรียมโดย HP เพื่อการปรับรุน การปรับปรุง หรือสวนประกอบเพิ่ม
เติม (รวมเรียกวา “การปรับรุน”) อันดับแรก คุณตองไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับซอฟตแวรดั้งเดิมของ HP ที่ระบุโดย
HP วาเหมาะสมสําหรับการปรับรุนกอน ภายใตขอบเขตที่การปรับรุนจะนํามาใชแทนซอฟตแวรดงั้ เดิมของ HP คุณอาจไม
สามารถใชซอฟตแวรของ HP นั้นไดอีกตอไป EULA นี้นํามาใชกับการปรับรุนแตละครั้ง เวนแต HP จะใชเงื่อนไขอื่นกับ
การปรับรุน ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวาง EULA นี้และเงื่อนไขอื่นๆ ใหถือเงื่อนไขอื่นเปนสําคัญ
4. การโอนยาย
a. การโอนยายของบุคคลภายนอก ผูใชขน
ั้ ปลายเริ่มแรกของซอฟตแวรของ HP อาจทําการโอนยายซอฟตแวรของ HP หนึ่ง
ครั้งใหกับผูใชขั้นปลายคนอื่น การโอนยายดังกลาวนี้จะรวมสวนตางๆ ทั้งหมดของคอมโพเนนต สื่อ เอกสารประกอบสําหรับ
ผูใช EULA นี้ และหากทําได ใหรวมใบรับประกันความเปนของแท (Certificate of Authenticity) ดวย การโอนยายอาจ
ไมใชการโอนยายโดยตรง เชน การสงมอบ กอนทําการโอนยาย ผูใชขั้นปลายที่รับซอฟตแวรที่โอนยายมาจะยอมรับ EULA
นี้ เมื่อโอนยายซอฟตแวรของ HP การอนุญาตใหใชสิทธิ์ของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
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b. ขอจํากัด หามคุณทําการเชา เชาซื้อหรือยืมซอฟตแวรของ HP หรือใชซอฟตแวรของ HP เพื่อการใชรวมกันในเชิง
พาณิชยหรือการใชในองคกร หามทําการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิ์รอง มอบหมายหรือโอนยายซอฟตแวรของ HP เวนแตจะ
แสดงอยางเปนลายลักษณอักษรภายใน EULA นี้
5. สิทธิใ์ นกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในซอฟตแวรและเอกสารประกอบสําหรับผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเอ
อรของ HP และไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา สิทธิบัตรและกฎหมาย
เครื่องหมายการคาที่นํามาใช หามนําขอมูลระบุลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ คําประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือขอจํากัด
กรรมสิทธิ์ออกจากซอฟตแวร
6. ขอจํากัดวาดวยการทําวิศวกรรมยอนกลับ หามทําวิศวกรรมยอนกลับ แยกสวนประกอบหรือแยกชิ้นสวนของซอฟตแวร
ของ HP ยกเวนและเฉพาะภายใตเงื่อนไขที่วา ไดรับอนุญาตใหดําเนินการเชนนั้นภายใตกฎหมายที่นํามาใช
7. การยินยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางดานเทคนิคที่คุณจัดเตรียมไวใหใน
ลักษณะที่สัมพันธกับ (i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ของคุณ หรือ (ii) บริการตางๆ ของบริการสนับสนุนที่
สัมพันธกับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ขอมูลตางๆ ทั้งหมดนี้จะขึน
้ อยูกับนโยบายเรื่องสิทธิ์สวนบุคคของ HP ทั้งนี้
HP จะไมใชขอมูลดังกลาวในรูปแบบทีเ่ ปนการระบุถึงคุณเปนการสวนบุคคล เวนแตมีความจําเปนเพื่อปรับปรุงการใชงาน
ของคุณหรือใหบริการสนับสนุน
8. ขอจํากัดในการรับผิด ในกรณีของความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออร
ของ HP ภายใต EULA นี้ และการแกไขที่ครอบคลุมสําหรับคุณภายใต EULA นี้จะจํากัดอยูที่จํานวนเงินที่คุณจายเพื่อซื้อ
ผลิตภัณฑดังกลาวหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมมีกรณีใดที่ HP หรือ
ซัพพลายเออรของ HP จะรับผิดตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัตก
ิ ารณ ความเสียหายทางออมหรือความเสีย
หายอันเปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของขอมูล การหยุดชะงักของภาคธุรกิจ การ
บาดเจ็บสวนบุคคล หรือการสูญเสียความเปนสวนตัว) ที่เกี่ยวของในลักษณะใดๆ ตอการใชหรือการไมสามารถใชซอฟตแวร
แมวา HP หรือซัพพลายเออรไดรับคําแนะนําถึงความนาจะเปนของความเสียหายดังกลาวหรือแมวาการแกไขขางตนไม
สามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่สําคัญ บางรัฐหรืออํานาจการพิจารณาของศาลบางศาลไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอ
จํากัดของความเสียหายจากอุบัติการณหรือความเสียหายอันเปนผลสืบเนื่อง ดังนั้นขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจไม
สามารถนํามาใชกับคุณ
9. ลูกคาที่เปนรัฐบาลสหรัฐฯ หากคุณเปนตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ และปฏิบัตต
ิ าม FAR 12.211 และ FAR 12.212 ทั้ง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย (Commercial Computer Software) เอกสารประกอบซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Documentation) และขอมูลทางเทคนิคสําหรับรายการเชิงพาณิชย (Technical Data for
Commercial Items) จะไดรับอนุญาตภายใตขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิเ์ ชิงพาณิชยของ HP ที่นํามาใชได
10. การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการสงออก คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับและขอกําหนดทั้งหมด (i) ที่นํามาใชกับ
การสงออกหรือการนําเขาซอฟตแวร หรือ (ii) ขอจํากัดวาดวยการใชซอฟตแวร รวมถึงขอจํากัดใดๆ วาดวยการแพรกระจาย
อาวุธนิวเคลียร อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ
11. การสงวนไวซึ่งสิทธิ์ HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนไวซึ่งสิทธิท
์ ั้งหมดที่ไมไดรับรองแกคุณอยางชัดแจงใน
EULA นี้
(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
ทบทวน 11/06
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OpenSSL
ผลิตภัณฑนี้รวมถึงซอฟตแวรที่พัฒนาโดย OpenSSL Project สําหรับใชงานใน OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)
ซอฟตแวรนี้จัดทําขึน
้ โดย OpenSSL PROJECT "ตามลักษณะที่เปนอยู" การรับประกันโดยชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงแต
ไมจํากัดเพียงการไมขอรับผิดชอบการรับประกันทางออมใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจําหนายและความเหมาะสมในการนําไป
ใชงานตามวัตถุประสงคบางประการ ไมวากรณีใดก็ตาม OpenSSL PROJECT หรือผูจัดทําจะไมรับผิดตอความเสียหาย
ทั้งทางตรง, ทางออม, อันเปนเหตุบังเอิญ, เปนเหตุพิเศษ, ตามความเปนจริง หรือเปนผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแตไมจํากัด
เพียงการจัดหาสินคาหรือบริการทดแทน
การสูญเสียประโยชนในการใชขอมูล การสูญเสียผลประโยชน หรือธุรกิจหยุดชะงัก) ไมวาจะเปนเหตุโดยทฤษฎีของความรับ
ผิดในเรื่องของสัญญา ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเลอ หรือดวยเหตุอื่นๆ) โดยเกิดจาก
การใชงานซอฟตแวรนี้ แมวาจะมีการแนะนําถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายเชนที่วาแลวก็ตาม
ผลิตภัณฑนี้รวมถึงซอฟตแวรเขารหัสที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) ผลิตภัณฑนี้รวมถึงซอฟตแวรที่
เขียนโดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
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การสนับสนุนลูกคา
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับประเทศ/พื้นทีข
่ องคุณ
เตรียมขอมูลชือ
่ เครื่อง หมายเลขซีเรียล วันทีซ
่ ื้อ และคําอธิบายปญหาให
พรอม

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พืน
้ ทีจ่ ะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เครื่องพิมพ หรือที่ www.hp.com/support/

รับการสนับสนุนทางอินเตอรเน็ต 24 ชั่วโมง

www.hp.com/support/CM1410series

รับการสนับสนุนสําหรับเครื่องพิมพทใี่ ชกับคอมพิวเตอร Macintosh

www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยูทิลิตี้ ไดรเวอร และขอมูลอิเล็กทรอนิกสของซอฟตแวร

www.hp.com/support/CM1410series

สัง่ ซือ
้ บริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP

www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพิมพของคุณ

www.register.hp.com
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การบรรจุหบ
ี หอเครือ
่ งพิมพ
หากฝายบริการลูกคาของ HP พิจารณาวาเครื่องพิมพของคุณตองสงกลับมาซอมแซมที่ HP ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อ
บรรจุหีบหอเครื่องพิมพกอนสงเครื่องพิมพ
ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเนื่องมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา
1.

ถอดและเก็บตลับหมึกพิมพ
ขอควรระวัง: ขัน
้ ตอนนี้สําคัญมากทีจ่ ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเครื่องพิมพ ตลับหมึกพิมพที่ใสคางอยู
ในเครื่องพิมพระหวางการขนสงอาจรั่วและทําใหผงหมึกเปอนชิน
้ สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพไวไมใหถูกแสง
โดยตรง

THWW

2.

ถอดและเก็บสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมอื่นๆ ไว

3.

คุณอาจสงตัวอยางงานพิมพที่พิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับเครื่องพิมพดวย

4.

ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพื่อขอหีบหอบรรจุใหม ในพื้นที่อื่นๆ ใหใชวัสดุสําหรับการบรรจุ
หีบหอเดิม หากเปนไปได

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 253
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

●

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

●

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

●

ขอกําหนดรายละเอียดทางสิ่งแวดลอม
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ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ตาราง C-1 ขอกําหนดภายนอก
ผลิตภัณฑ

ความสูง

ความลึก

ความกวาง

น้าํ หนัก

HP LaserJet CM1415

413 มม.

472 มม.

442 มม.

22.6 กก.

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง
โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/CM1410series
ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาขึ้นอยูกับประเทศ/พื้นที่ที่จําหนายเครื่องพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาที่ใช เนื่องจากอาจ
ทําใหเครื่องพิมพเกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ

256 ภาคผนวก C รายละเอียดผลิตภัณฑ

THWW

ขอกําหนดรายละเอียดทางสิง่ แวดลอม
ตาราง C-2 ขอกําหนดดานสภาพแวดลอม1

อุณหภูมิ

ความชืน
้ สัมพัทธ
ความสูงเหนือระดับน้าํ ทะเล
1

THWW

แนะนํา

ขณะทํางาน

ขณะเก็บ

15° ถึง 32.5° C

15° ถึง 32.5° เซลเซียส

–20° ถึง 40° C

(59° ถึง 90.5° F)

(59° ถึง 90.5° ฟาเรนไฮต)

(–4° ถึง 104° F)

20 ถึง 70%

10 ถึง 80%

95% หรือนอยกวา

0 ถึง 3048 ม.

คาเหลานีอ
้ าจเปลี่ยนแปลงได

ขอกําหนดรายละเอียดทางสิ่งแวดลอม 257
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ขอมูลเกีย่ วกับขอบังคับ

●

ขอกําหนดของ FCC

●

โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

●

ประกาศเกี่ยวกับการทําตามขอบังคับ

●

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ (รุนไรสาย)

●

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

●

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)

●

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
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ขอกําหนดของ FCC
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิ ิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ
นี้สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใดๆ หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปดและปดสวิตช
ที่ตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปนี้
●

หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

●

วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

●

เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

●

ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนี้สิ้นสุดลง
เพื่อใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม

โครงการผลิตภัณฑทค
ี่ ํานึงถึงสภาพแวดลอม
การคุมครองสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard Company มุงมั่นที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เครื่องพิมพนี้
ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การกอกาซโอโซน
เครื่องพิมพนี้ไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การสิน
้ เปลืองพลังงาน
พลังงานที่ใชจะลดลงอยางมากขณะที่เครื่องอยูในโหมดพรอมหรือโหมด พักเครื่อง ซึ่งไมเพียงชวยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ แตยงั ชวยประหยัดคาใชจาย โดยที่ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณไมไดลดลงแตอยางใด อุปกรณ
ภาพและการพิมพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® เปนไปตามขอกําหนด ENERGY STAR ของ
สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) สําหรับอุปกรณภาพ
เครื่องหมายตอไปนี้จะปรากฏบนอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR:

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุนของอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูที่:
www.hp.com/go/energystar
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การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตนเอง (การพิมพสองดาน) และความสามารถในการพิมพแบบ N-up (พิมพหลายหนาบน
กระดาษดานเดียว) ซึ่งเปนตัวเลือกทีเ่ ลือกใชไดในเครื่องนี้ สามารถลดปริมาณการใชกระดาษ และความตองการในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติได

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหลานี้หมดอายุการใชงาน

อุปกรณสน
ิ้ เปลืองสําหรับงานพิมพของ HP LaserJet
คุณสามารถสงคืนและรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
กับ HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
HP LaserJet และอุปกรณสิ้นเปลืองใหมทุกชิน
้ หากคุณสงคืนตลับหมึกพิมพครั้งละหลายๆ อัน แทนที่จะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น
HP มุงมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตัง้ แตขั้นตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เมื่อทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับ
รองวาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและ
โลหะกลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซึ่งจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เนื่องจากคารทริดจหมึกพิมพนี้ถูกรีไซเคิลและ
ใชในวัสดุใหม ดังนั้นจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม!
หมายเหตุ: ใชฉลากสงคืนเพื่อสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทานั้น อยาใชฉลากดังกลาวสําหรับ
คารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซ้ํา หรือการ
สงคืนผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle

คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล
สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก
ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้
การสงคืนจํานวนมาก (ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึง่ ตลับ)
1.

ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2.

ติดเทปกลองเขาดวยกันโดยใชเทปผาหรือเทปบรรจุหีบหอ หีบหออาจมีน้ําหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด)

3.

ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรือ
1.

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

2.

ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคืนครั้งเดียว
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1.

ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2.

ติดฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง
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การจัดสง
สําหรับการสงคืนตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet เพื่อการนํากลับมาใชใหม โปรดมอบพัสดุใหแก UPS ในการจัดสงหรือ
การรับพัสดุครั้งตอไปของคุณ หรือนําไปที่ศูนยรับพัสดุที่ไดรับอนุญาตจาก UPS สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ใน
ทองถิ่นของคุณ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS หรือเยี่ยมชม www.ups.com. หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ
USPS โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของ U.S. Postal Service หรือฝากพัสดุไวที่สํานักงานของ U.S. Postal Service
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพิ่มเติมสําหรับการสงคืนครั้งละมากๆโปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/recycle หรือโทรศัพทไปที่ 1-800-340-2445 การจัดสงผาน UPS จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสง
พัสดุโดยปกติ ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผูอาศัยอยูในอะแลสกาและฮาวาย
อยาใชฉลากของ UPS โทร 1-800-340-2445 สําหรับขอมูลและคําแนะนํา U.S. Postal Service ใหบริการสงคืนตลับ
หมึกโดยไมมีคาใชจายภายใตขอตกลงกับ HP สําหรับอะแลสกาและฮาวาย

การสงคืนนอกสหรัฐฯ
หากตองการเขารวมโครงการสงคืนและการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมของ HP Planet Partners โปรดทําตามคําแนะนํา
อยางงายๆ ในคูมือการรีไซเคิล (อยูในหีบหอบรรจุผลิตภัณฑอุปกรณสิ้นเปลืองใหมของคุณ) หรือเยีย่ มชม www.hp.com/
recycle. เลือกประเภท/พื้นที่ของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสงคืนวัสดุที่ใชในการพิมพของ HP LaserJet

กระดาษ
ผลิตภัณฑนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เครื่องพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑนี้สามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจํากัดของวัสดุ
ในผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีปรอทเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ HP นี้มีแบตเตอรี่ ซึ่งตองไดรับการจัดการเปนพิเศษเมื่อหมดอายุใชงาน แบตเตอรี่ที่มีหรือใหมาโดย HewlettPackard สําหรับผลิตภัณฑนี้ มีดังตอไปนี้
HP LaserJet Pro CM1410 Color MFP Series
ประเภท

คารบอน โมโนฟลูออไรด ลิเธียม

น้ําหนัก

0.8 กรัม

สถานที่

บนแผงตัวฟอรแมต

สวนที่ผใู ชถอดออกได

ไม

สําหรับขอมูลการรีไซเคิล คุณสามารถไปที่ www.hp.com/recycle หรือติดตอกับเจาหนาที่ในพื้นที่ของคุณหรือ
Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

262 ภาคผนวก D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW

การทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป
สัญลักษณนบ
ี้ นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคุณตองไมทงิ้ ผลิตภัณฑนรี้ วมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้ นี้ ถือ
เปนความรับผิดชอบของคุณในการทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลวในจุดรวบรวมทีก
่ ําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคิลอุปกรณทไี่ มใชแลวของคุณเมือ
่ ถึง
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนุรักษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการทีช
่ วยปองกัน
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับสถานทีท
่ ค
ี่ ุณสามารถทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลว เพือ
่ นําไปรีไซเคิล
โปรดติดตอเจาหนาทีใ่ นพืน
้ ที่ของคุณ บริการกําจัดขยะทีไ่ มใชแลวในครัวเรือนของคุณ หรือรานคาทีค
่ ุณซื้อผลิตภัณฑนม
ี้ า

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

เอกสารขอมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)
ขอรับแผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณสิ้นเปลืองที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตัวอยาง
เชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety.

สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม
ในการขอขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเหลานี้:
●

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดนี้และผลิตภัณฑ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

●

ความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

●

ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

●

โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

●

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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ประกาศเกีย่ วกับการทําตามขอบังคับ
ประกาศเกีย่ วกับการทําตามขอบังคับ
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ
่ ผูผลิต:

Hewlett-Packard Company

ู ลิต:
ทีอ
่ ยูผผ

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-0603-05-rel.1.0

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชือ
่ ผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Professional CM1415fn

หมายเลขรุนขอบังคับ2)

BOISB-0603-05
BOISB-0903-00 – (US-Fax Module LIU)
BOISB-0903-01 – (EURO-Fax Module LIU)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

ทัง้ หมด

ตลับหมึกพิมพ

CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

ตรงกับขอกําหนดของผลิตภัณฑดงั ตอไปนี:้
ความปลอดภัย:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 Class 1 Laser/LED Product)
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Class B1)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, สวนที่ 15 คลาส B1) / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELECOM:

ES 203 021; FCC Title 47 CFR, สวนที่ 683)

การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008

ขอมูลเพิม
่ เติม:
ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 2004/108/EC รวมทัง้ ขอกําหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC, ขอกําหนด R&TTE Directive
1999/5/EC (Annex II), ขอกําหนด EuP Directive 2005/32/EC รวมทัง้ ไดแสดงเครื่องหมาย CE

ไวตามนั้นแลว

อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัตงิ านตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อุปกรณนอ
ี้ าจไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนทีเ่ ปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนจี้ ะตองรับคลื่นรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถึงคลื่นรบกวนทีอ
่ าจกอใหเกิดการทํางานทีไ่ มพึงประสงค
1.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก
่ ําหนดคาตามมาตรฐาน

2.

เพือ
่ วัตถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภัณฑนี้จึงมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้ มเกีย่ วของกับชือ
่ ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3.

การอนุมัตแ
ิ ละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีเ่ ปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี้ นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมของแฟกซอะนาล็อกซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ BOISB-0903-00 (US-LIU) หรือ BOISB-0903-01 (EURO LIU) ซึ่ง
ตรงตามขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิกสําหรัประเทศ/พืน
้ ทีท
่ จี่ ําหนายผลิตภัณฑนี้
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Boise, Idaho USA
กันยายน 2553
้ :
สําหรับหัวขอเกีย่ วกับขอบังคับเทานัน
ยุโรป ติดตอ:

สํานักงานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard ในทองถิน
่ ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (โทรสาร:
+49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

สหรัฐอเมริกา ติดตอ:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศเกีย่ วกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามขอบังคับ (รุนไรสาย)
ประกาศเกีย่ วกับการทําตามขอบังคับ
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ
่ ผูผลิต:

Hewlett-Packard Company

ทีอ
่ ยูผผ
ู ลิต:

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-0603-06-rel.1.0

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชือ
่ ผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Professional CM1415fnw

หมายเลขรุนขอบังคับ2)

BOISB-0603-06
BOISB-0903-00 – (US-Fax Module LIU)
BOISB-0903-01 – (EURO-Fax Module LIU)
SDGOB – 0892 – (Radio Module)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

ทัง้ หมด

ตลับหมึกพิมพ

CE320A, CE321A, CE322A, CE323A

ตรงกับขอกําหนดของผลิตภัณฑดงั ตอไปนี:้
ความปลอดภัย:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 Class 1 Laser/LED Product)
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Class B1)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, สวนที่ 15 คลาส B1) / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELECOM:

ES 203 021; FCC Title 47 CFR, สวนที่ 683)

วิทยุ5)

EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2
EN 300 328: V1.7.1
FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C (Section 15.247) / IC: RSS-210

การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008

ขอมูลเพิม
่ เติม:
ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกําหนดของ R&TTE; Directive 1999/5/EC Annex II และ Annex IV, ขอกําหนด EMC Directive 2004/108/EC, ขอกําหนด Low
Voltage Directive 2006/95/EC, ขอกําหนด EuP Directive 2005/32/EC รวมทั้งไดแสดงเครื่องหมาย CE
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อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัตงิ านตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อุปกรณนอ
ี้ าจไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนทีเ่ ปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนจี้ ะตองรับคลื่นรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถึงคลื่นรบกวนทีอ
่ าจกอใหเกิดการทํางานทีไ่ มพึงประสงค
1.

่ ําหนดคาตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก

2.

่ ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ
เพือ
่ วัตถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภัณฑนี้จึงมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้ มเกีย่ วของกับชือ

3.

การอนุมัตแ
ิ ละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีเ่ ปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี้ นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมของแฟกซอะนาล็อกซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ BOISB-0903-00 (US-LIU) หรือ BOISB-0903-01 (EURO LIU) ซึ่ง
ตรงตามขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิกสําหรัประเทศ/พืน
้ ทีท
่ จี่ ําหนายผลิตภัณฑนี้

5.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลวิทยุซงึ่ หมายเลขรุนขอบังคับคือ SDGOB-0892 ตามทีจ่ ําเปน เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีท
่ จี่ ะจําหนายผลิตภัณฑนี้
Boise, Idaho USA
กันยายน 2553

สําหรับหัวขอเกีย่ วกับขอบังคับเทานัน
้ :
ยุโรป ติดตอ:

สํานักงานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard ในทองถิน
่ ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (โทรสาร:
+49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

สหรัฐอเมริกา ติดตอ:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศเกีย่ วกับความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร
ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซึ่งผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เครื่องพิมพนี้ไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัตแ
ิ หงป ค.ศ. 1968 วาดวย
การควบคุมการแผรังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเครื่องและฝา
ครอบเครื่องภายนอกซึ่งมีการปองกันเปนอยางดีแลว ดังนั้นแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการ
ทํางานตามปกติ
คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้อาจสงผล
ใหไดรับรังสีซึ่งกอใหเกิดอันตราย

ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ VCCI (ญีป
่ น
ุ )

คําแนะนําเกีย่ วกับสายไฟ
ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเครื่องพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของ
เครื่องพิมพ เครื่องพิมพใชกระแสไฟฟา 100-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
เสียบสายไฟระหวางเครื่องพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับที่มีสายดิน
ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสียหายตอเครื่องพิมพ ใชสายไฟที่ใหมากับเครื่องพิมพเทานั้น

ประกาศเกีย่ วกับสายไฟ (ญีป
่ น
ุ )
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ประกาศ EMC (เกาหลี)

ประกาศเรือ
่ งเลเซอรของประเทศฟนแลนด
Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.
VAROITUS !
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING !
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet CM1415fn, CM1415fnw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita
käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan
suorittaa ilman erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m
W Luokan 3B laser.

ประกาศ GS (เยอรมนี)
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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ตารางสสาร (จีน)

ประกาศขอจํากัดเกีย่ วกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
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ขอกําหนดเพิม
่ เติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)
ประกาศ EU วาดวยการดําเนินงานดานโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑนี้มีความมุงหมายเพื่อใหเชื่อมตอกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) แบบอะ
นาล็อกของประเทศ/พื้นที่ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area, EEA)
ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอกําหนด EU R&TTE 1999/5/EC (เอกสารแนบทาย II) และมีเครื่องหมาย CE ที่แสดงความ
สอดคลองกันกํากับอยางเหมาะสม
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอคําประกาศเรื่องความเขากัน (Declaration of Conformity) ที่ออกโดยผูผลิตใน
สวนอื่นของคูมือนี้
อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีความแตกตางระหวาง PSTNs ของแตละเขต ผลิตภัณฑดังกลาวอาจไมไดใหการรับประกันแบบ
ไมมีเงื่อนไขสําหรับการทํางานที่ไดผลในทุกๆจุดหมายปลายทางของ PSTN ความเขากันไดของเครือขายขึน
้ กับการตั้งคาที่
ถูกตองที่ลูกคาเลือกเพื่อเตรียมการเชื่อมตอไปยัง PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏในคูมือผูใช
ถาคุณพบปญหาเกี่ยวกับความเขากันไดของเครือขาย โปรดติดตอซัพพลายเออรอุปกรณคุณ หรือศูนยชวยเหลือในประเทศ/
พื้นที่การทํางานนั้น
การเชื่อมตอกับจุดหมายปลายทางของ PSTN อาจขึ้นอยูกับขอกําหนดเพิ่มเติมที่ผูใหบริการ PSTN ในทองที่กําหนดขึ้น

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

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

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

Industry Canada CS-03 requirements
Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the
equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety
requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement
document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user’s
satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the
equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment
must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that
compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.
Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier.
Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give
the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users
should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility,
telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This
precaution can be particularly important in rural areas.
ขอควรระวัง: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the
appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence
Number (REN) of this device is 0.0.
Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an
indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The
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termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement
that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The
standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to
the telephone network is CA11A.
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ประกาศเพิม
่ เติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
ประกาศเกีย่ วกับความสอดคลอง FCC—สหรัฐฯ
Exposure to radio frequency radiation
ขอควรระวัง: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure
limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact
during normal operation is minimized.
In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human
proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.
This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
ขอควรระวัง: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of
this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized
use.

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

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

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

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
ฟงกชน
ั โทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในประเทศ/พื้นที่ EU และ EFTA ดังตอไปนี้:
ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี
ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนสไตน ลิธัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด
โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร
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ประกาศสําหรับการใชงานในฝรัง่ เศส
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment 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
www.arcep.fr.
L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet
équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de
2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser
les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir,
www.arcep.fr.

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

ประกาศของเกาหลี

ประกาศของไตหวัน
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ดัชนี

D
dpi (จุดตอนิ้ว)
การสแกน 118
แฟกซ 14, 134
DSL
การแฟกซ 142
H
HP Customer Care 252
HP Easy Color
การเลิกใช 98
การใช 98
HP Embedded Web Server 31
HP Scan (Windows) 116
HP Toolbox FX
แถบสถานะ 181
HP ToolboxFX
การตัง้ คาความเขม 186
เกี่ยวกับ 181
แถบการตั้งคาการพิมพ 187
แถบการตั้งคาระบบ 185
แถบการตั้งคาเครือขาย 188
แถบความชวยเหลือ 184
แถบแฟกซ 182
HP Utility 38
HP Utility, Mac 37
HP Web Jetadmin 190
I
IP แอดเดรส
การกําหนดคา 35, 48
ISDN
การแฟกซ 142
J
Jetadmin, HP Web
L
Linux 31
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190

M
Mac
HP Utility 38
การตัง้ คาไดรเวอร 37, 39
การติดตั้งซอฟตแวร 34
การลบซอฟตแวร 37
การสแกนจากซอฟตแวรที่ทํางานรวม
กับมาตรฐาน TWAIN 116
การเปลี่ยนประเภทและขนาด
กระดาษ 39
การแฟกซ 43
ปญหา, การแกไขปญหา 240
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 34
Macintosh
การสนับสนุน 252
ปรับขนาดเอกสาร 39
Microsoft Word, การสงแฟกซ
จาก 147
P
PBX
การแฟกซ 142
ppi (พิกเซลตอนิ้ว), ความละเอียดในการ
สแกน 118
T
TCP/IP
การกําหนดคาพารามิเตอร IPv4 ดวย
ตนเอง 54
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 46
U
UNIX 31
USB
การกําหนดคาเครือขายไร
สาย 37, 50
V
VoIP
การแฟกซ 142

W
Windows
การตัง้ คาไดรเวอร 29
การสแกนจากซอฟตแวร TWAIN
หรือ WIA 116
การสงแฟกซจาก 147
ซอฟตแวรสําหรับ 181
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 26
สวนประกอบของซอฟตแวร 25
สวนประกอบซอฟตแวร 31
ไดรเวอรที่สนับสนุน 26
Word, การสงแฟกซจาก 147
WPS
การกําหนดคาเครือขายไร
สาย 36, 49
ก
กระจก, การทําความ
สะอาด 107, 119, 199
กระดาษ
กระดาษติด 218
การตัง้ คา HP ToolboxFX 186
การตัง้ คาการทําสําเนา 108
การตัง้ คาการลดขนาดแฟกซ
อัตโนมัติ 138
การตัง้ คาเริ่มตน 186
การพิมพลงบนกระดาษหัวจดหมาย
หรือกระดาษแบบฟอรม
(Windows) 81
การเลือก 226
ขนาดที่กําหนดเอง, การตัง้ คา
Macintosh 39
ขนาดที่รองรับ 59
ขนาดเริ่มตนของถาด 65
จํานวนหนาตอแผน 41
ปก, การใชกระดาษชนิดอื่น 86
หนาแรก 40
หนาแรกและหนาสุดทาย, การใช
กระดาษชนิดอื่น 86
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กระดาษ, การสั่งซื้อ 244
กระดาษ, พิเศษ
การพิมพ (Windows) 83
กระดาษกราฟ, การพิมพ 13
กระดาษติด
ตําแหนง 219
ถาด, การนําออก 221
ถาดกระดาษออก, การแก
ปญหา 223
สาเหตุ 218
อุปกรณปอนกระดาษ, การนํากระดาษ
ที่ติดออก 219
กระดาษพิเศษ
การพิมพ (Windows) 83
คําแนะนํา 58
กระดาษสมุดบันทึก, การพิมพ 13
กระดาษแบบฟอรม
การพิมพ (Windows) 81
กระดาษโนตเพลง, การพิมพ 13
การกําหนดคา
IP แอดเดรส 35, 48
การกําหนดคา USB 46
การขนสงเครื่องพิมพ 253
การขยายขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 105
การควบคุมขอบ 97
การจัดการเครือขาย 53
การจัดเก็บ
ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพ
แวดลอม 257
การจัดเรียงสําเนา 105
การดีเลยการสงแฟกซ 150
การตั้งคา
HP ToolboxFX 185
คาที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 207
คาลวงหนาของไดรเวอร (Mac) 39
ไดรเวอร 29
ไดรเวอร (Mac) 37
การตั้งคา PCL, HP ToolboxFX 188
การตั้งคา PostScript, HP
ToolboxFX 188
การตั้งคา V.34 163
การตั้งคากระดาษที่กําหนดขนาดเอง
Macintosh 39
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 132
การตั้งคาการประหยัด 191
การตั้งคาการพิมพที่กําหนดเอง
(Windows) 70
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การตั้งคาการพิมพสองดาน, การ
เปลี่ยนแปลง 54
การตั้งคาการลดขนาดอัตโนมัติ,
แฟกซ 138
การตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด,
แฟกซ 162
การตั้งคาขัน
้ สูง
แฟกซ 14
การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 108
แฟกซ 134
การตั้งคาความเขม 186
การตั้งคาความเขมในการพิมพ 186
การตั้งคาความเร็วลิงค 54
การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ 136
การตั้งคาสี
การปรับ 225
การตั้งคาเสียงกริ่งเฉพาะ 137
การตั้งคาแถบสี 41
การตั้งคาโปรโตคอล, แฟกซ 163
การตั้งคาใหพอดีกับกระดาษ,
แฟกซ 138
การตั้งคาไดรเวอร Macintosh
กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 39
ลายน้ํา 40
แถบ Services (การบริการ) 42
การติดตัง้
ซอฟตแวร, การเชื่อมตอ USB 46
ซอฟตแวร, เครือขายแบบใช
สาย 35, 49
เครื่องพิมพในเครือขายแบบใช
สาย 48
การทําความสะอาด
กระจก 107, 119, 199
ทางผานกระดาษ 199, 227
การทําสําเนา
กดปุมเดียว 102
การขยาย 105
การตัง้ คากระดาษ 108
การตัง้ คาความจาง/เขม 108
การยกเลิก 104
การยอ 105
การเรียง 105
ความคมชัด, การปรับ 108
คุณภาพ, การปรับ 106, 230
ภาพถาย 110
สองดาน 112
สําเนาหลายชุด 102
เรียกคืนคาเริ่มตน 109
แบบจรดขอบ 108

การทิ้ง, หมดอายุ 262
การทิ้งเมื่อหมดอายุ 262
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 253
การปรับขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 105
การปรับสี, การปรับเทียบ 227
การปรับสเกลเอกสาร
การทําสําเนา 105
การปรับเทียบสี 186
การพิมพ
Macintosh 39
การตัง้ คา (Mac) 39
การตัง้ คา (Windows) 69
จากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ
USB 93
แบบจรดขอบ 108
การพิมพที่เครื่องดวย USB 93
การพิมพบนทั้งสองดาน
การตัง้ คา (Windows) 75
การพิมพสองดาน
การตัง้ คา (Windows) 75
การพิมพแบบ n-up
การเลือก (Windows) 77
การพิมพแบบจรดขอบ 108
การพิมพแฟกซซ้ํา 138, 151
การยกเลิก
งานทําสําเนา 104
งานพิมพ 39, 68
งานสแกน 117
แฟกซ 141
การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร
Windows 30
การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรของ
Mac 37
การยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ 136
การยอขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 105
การรับประกัน
การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 249
ตลับหมึกพิมพ 247
ผลิตภัณฑ 246
การรับแฟกซ
การตัง้ คาการประทับขอมูลเมื่อได
รับ 139
การตัง้ คาการลดขนาดอัตโนมัติ 138
การตัง้ คาจํานวนเสียงกริ่งตอบ
รับ 136
การพิมพซ้ํา 151
การพิมพแฟกซซ้ํา 138
การล็อค 136
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การเรียกเอกสาร 139
จากโทรศัพทพวง 127
บันทึก, HP ToolboxFX 184
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 161
รูปแบบเสียงกริ่ง, การตั้งคา 137
เมื่อคุณไดยินสัญญาณแฟกซ 152
โหมดการรับสาย, การตั้งคา 136
การรับแฟกซสวนบุคคล 139
การรีไซเคิล
การสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานสิ่ง
แวดลอม 261
การรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง 193
การลบซอฟตแวร Mac 37
การลบแฟกซออกจากหนวยความ
จํา 141
การล็อคแฟกซ 136
การวางแนว
การเลือก, Windows 79
การวางแนวกระดาษแนวตั้ง
การเลือก, Windows 79
การวางแนวกระดาษแนวนอน
การเลือก, Windows 79
การสนับสนุน
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 253
ออนไลน 252
การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 252
การสนับสนุนทางเทคนิค
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 253
การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 252
การสนับสนุนออนไลน 252
การสั่งซื้อ
หมายเลขชิ้นสวน 244
อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณ
เสริม 244
การสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง
เว็บไซต 243
การสแกน
การยกเลิก 117
ขาวดํา 119
ความละเอียด 118
จาก HP Scan (Windows) 116
จากซอฟตแวร Mac 44
ซอฟตแวร OCR 117
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ
TWAIN 116
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ WIA 116
ภาพถาย 121
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วิธีการ 116
สี 118
โทนสีเทา 119
การสแกนขาวดํา 119
การสแกนโทนสีเทา 119
การสงตอแฟกซ 135
การสงแฟกซ
การดีเลย 150
การยกเลิก 141
การยืนยัน 149
การสงตอ 135
จากซอฟตแวร 147
จากโทรศัพทแบบ
Downstream 148
บันทึก, HP ToolboxFX 184
รหัสคิดคาบริการ 134
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 161
การหนวงเวลากอนพัก
การปดใชงาน 191
การเปดใชงาน 191
การหมุนหมายเลข
การตัง้ คาการหมุนหมายเลขแบบ
Tone หรือ Pulse 133
การโทรซ้ําอัตโนมัติ, การตั้งคา 133
จากโทรศัพท 148
การหมุนหมายเลขแบบ Pulse 133
การหมุนหมายเลขแบบ Tone 133
การอนุญาตใหใชสิทธิ์, ซอฟตแวร 249
การเกลี่ยสี 97
การเก็บ
ตลับหมึกพิมพ 193
การเชื่อมตอ
USB 46
การแกปญหา 234
การเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย 49
การเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย 49
การเทียบสี 99
การเปรียบเทียบ, รุนผลิตภัณฑ 1
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 194
การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ
(Windows) 69
การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงาน 207
การเรียกเอกสาร, เครื่อง 187
การเรียกเอกสารจากเครื่อง 187
การเรียกเอกสารจากแฟกซ 139
การแกปญหา
การตอบสนองชา 232
การรับแฟกซ 169
การสงแฟกซ 164
ไมมีการตอบสนอง 231

การแกไข
การพิมพที่เครื่องดวย USB 233
ปญหาการเชือ
่ มตอโดยตรง 234
ปญหาเกี่ยวกับแฟกซ 164
ปญหาเครือขาย 234
การแกไขปญหา
กระดาษติด 218
การตัง้ คาการแกไขขอผิดพลาดของ
แฟกซ 162
การพิมพที่เครื่องดวย USB 233
ขอความบนแผงควบคุม 208
ปญหาการปอนกระดาษ 217
ปญหาการเชือ
่ มตอโดยตรง 234
ปญหาของ Mac 240
ปญหาเครือขาย 234
รอยดางซ้ําๆ 229
รายการตรวจสอบ 205
แฟกซ 153
การแกไขปญหาแฟกซ
รายการตรวจสอบ 153
การแจงเตือน, การตั้งคา 181
การแฟกซ
จากคอมพิวเตอร (Mac) 43, 147
จากคอมพิวเตอร (Windows) 147
การโทร
หยุดชัว่ คราว, การใส 132
การโทรซ้ํา
อัตโนมัต,ิ การตัง้ คา 133
การใสวัสดุพิมพ
ถาดปอนกระดาษ 61
กําหนดสเกลเอกสาร
Windows 88
เกตเวย, การตั้งคาเริ่มตน 54
เกตเวยเริ่มตน, การตั้งคา 54
แกปญ
 หา
แฟกซ 174
ข
ขนาด 256
ขนาด, กระดาษ
การตัง้ คาใหพอดีกับกระดาษ, การสง
แฟกซ 138
ขนาด, สําเนา
การยอหรือการขยาย 105
ขนาดกระดาษ
การกําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะ
(Windows) 88
การเปลี่ยน 59
การเลือก 74
การเลือกที่กําหนดเอง 74
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ขอกําหนด
ภายนอก 256
สภาพแวดลอม 257
ไฟฟาและเสียง 256
ขอกําหนดทางเสียง 256
ขอกําหนดทางไฟฟา 256
ขอกําหนดภายนอก 256
ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพ
แวดลอม 257
ขอกําหนดเกี่ยวกับความชืน
้
สภาพแวดลอม 257
ขอกําหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิ
สภาพแวดลอม 257
ขอควรระวัง iii
ขอความ
แผงควบคุม 208
ขอความแสดงขอผิดพลาด
แผงควบคุม 208
ขอความแสดงขอผิดพลาด,
แฟกซ 154, 164, 169
ขอจํากัดของวัสดุ 262
ขอบังคับ DOC ของประเทศ
แคนาดา 268
ขอผิดพลาด
ซอฟตแวร 239
ค
คลื่นรบกวนเครือขายไรสาย 51
ความจาง
ความคมชัดของแฟกซ 134
ความชวยเหลือ
ตัวเลือกการพิมพ (Windows) 70
ความดัง
การตัง้ คา 16
ความดังของเสียง, การปรับ 138
ความละเอียด
การสแกน 118
แฟกซ 134
ความสวาง
ความคมชัดของการทําสําเนา 108
ความเขม
ความเขมในการพิมพ 186
ความเขม, การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 108
แฟกซ 134
คําอธิบาย, เอกสาร iii
คําอธิบายของเอกสาร iii
คําเตือน iii
คุณภาพ
การตัง้ คา HP ToolboxFX 186
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การตัง้ คาการทําสําเนา 106
การตัง้ คาการพิมพ
(Macintosh) 39
คุณภาพการพิมพ
การตัง้ คา HP ToolboxFX 186
การปรับปรุง 224
การปรับปรุง (Windows) 74
คุณภาพของภาพ
การตัง้ คา HP ToolboxFX 186
คุณภาพงานพิมพ
การตัง้ คา HP ToolboxFX 186
คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม 3
คาที่ตงั้ จากโรงงาน, การเรียกคืน 207
คาลวงหนา (Mac) 39
คาเริ่มตน, การเรียกคืน 207
เครือขาย
HP Web Jetadmin 190
การกําหนดคา 18
การตัง้ คา, การดู 53
การตัง้ คา, การเปลียน 53
การปดใชงานระบบไรสาย 51
การเรียกเอกสารจากเครื่อง 187
ซับเน็ตมาสก 54
รหัสผาน, การตั้งคา 54
รหัสผาน, การเปลี่ยน 54
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 46
เกตเวยเริ่มตน 54
แอดเดรส IPv4 54
เครือขาย, แบบใชสาย
การติดตั้งเครื่องพิมพ 48
เครือขายไรสาย
การกําหนดคาดวย USB 37, 50
การกําหนดคาดวย WPS 36, 49
การกําหนดคาดวยตัวชวยตั้ง
คา 36, 50
การกําหนดคาเฉพาะกิจ 53
การติดตั้งไดรเวอร 50
การรักษาความปลอดภัย 52
เฉพาะกิจ 51
โครงสรางพื้นฐาน 51
โหมดการสื่อสาร 51
เครือขายไรสายเฉพาะกิจ
การกําหนดคา 53
คําอธิบาย 52
เครือขายไรสายแบบโครงสรางพื้นฐาน
คําอธิบาย 52
เครื่องตอบรับโทรศัพท, การเชื่อมตอ
การตัง้ คาแฟกซ 136
เคล็ดลับ iii
โครงการที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม 260

ง
งานพิมพ
การยกเลิก 39, 68
การเปลี่ยนการตั้งคา 28
จ
จํานวนสําเนา, การเปลี่ยนแปลง 102
จํานวนหนาตอแผน 41
จุดตอนิ้ว (dpi)
แฟกซ 134
ฉ
ฉลาก
การพิมพ (Windows) 83
ช
ชิพหนวยความจํา, ตลับหมึกพิมพ
คําอธิบาย 248
ช็อตคัท (Windows)
การสราง 72
การใช 70
ซ
ซอฟตแวร
HP ToolboxFX 31
HP Utility 38
Linux 31
Readiris OCR 117
Solaris 31
UNIX 31
Windows 31
การติดตั้ง, การเชื่อมตอ USB 46
การติดตั้ง, เครือขายแบบใช
สาย 35, 49
การถอนการติดตั้งสําหรับ Mac 37
การยกเลิกการติดตั้งสําหรับ
Windows 30
การสแกนจาก TWAIN หรือ
WIA 116
การสงแฟกซ 147
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ใน
ซอฟตแวร 249
ปญหา 239
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 26, 34
สวนประกอบของ Windows 25
เว็บเซิรฟเวอรในตัว 31
ซอฟตแวร HP-UX 31
ซอฟตแวร Linux 31
ซอฟตแวร OCR 117
ซอฟตแวร optical character
recognition 117
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ซอฟตแวร Readiris OCR 117
ซอฟตแวร Solaris 31
ซอฟตแวร UNIX 31
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน
TWAIN, การสแกนจาก 116
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน
WIA, การสแกนจาก 116
ซับเน็ตมาสก 54
ด
ไดรเวอร
การตัง้ คา (Mac) 39
การตัง้ คา (Windows) 69
การเปลี่ยนประเภทและขนาด
กระดาษ 59
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
(Mac) 37
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
(Windows) 29
คาลวงหนา (Mac) 39
สนับสนุน Windows 26
ไดรเวอร PCL 26
ไดรเวอร PS Emulation 26
ไดรเวอรของเครื่องพิมพ (Mac)
การตัง้ คา 39
ไดรเวอรเครื่องพิมพ
การกําหนดเครือขายไรสาย 50
การเลือก 230
ไดรเวอรเครื่องพิมพ (Mac)
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 37
ไดรเวอรเครื่องพิมพ (Windows)
การตัง้ คา 69
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 28, 29
สนับสนุน 26
ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก
การจัดเก็บ 193
การรับประกัน 247
การรีไซเคิล 193, 261
การเปลี่ยน 194
สถานะ, การดูโดยใช HP Toolbox
FX 181
หมายเลขชิ้นสวน 244
ไมใชของ HP 193
ตลับหมึก, พิมพ
สถานะ Macintosh 42
ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 193
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การตรวจสอบความเสียหาย 229
การรับประกัน 247
การรีไซเคิล 193, 261
การเปลี่ยน 194
ชิพหนวยความจํา 248
ปุมคลายล็อค, ที่ตั้ง 5
สถานะ Macintosh 42
สถานะ, การดูโดยใช HP Toolbox
FX 181
หมายเลขชิน
้ สวน 244
ไมใชของ HP 193
ตัวชวยตั้งคาเครือขายไรสาย
การกําหนดคาเครือขายไร
สาย 36, 50
ตัวเลือกสี
HP EasyColor (Windows) 98
การตัง้ คา (Windows) 80
ถ
ถาด
กระดาษติด, การนําออก 221
การตัง้ คา 186
การเลือก (Windows) 75
ขนาดกระดาษเริ่มตน 65
ที่ตงั้ 5
ถาด, กระดาษออก
กระดาษติด, การแกปญหา 223
ที่ตงั้ 5
ถาดกระดาษออก
ที่ตงั้ 5
ถาดปอนกระดาษ
การใสกระดาษ 61
ที่ตงั้ 5
แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 42
แถบการตัง้ คาการพิมพ,
HP ToolboxFX 187
แถบการตัง้ คาระบบ, 185
แถบการตัง้ คาเครือขาย, HP
ToolboxFX 188
แถบความชวยเหลือ, HP
ToolboxFX 184
แถบสถานะ, HP Toolbox FX 181
แถบแฟกซ, HP ToolboxFX 182
ท
ทําความสะอาด
หนาจอสัมผัส 201
โทนสีเทา
การพิมพ (Windows) 81

โทรศัพท
การรับแฟกซจาก 127, 152
โทรศัพท, Downstream
การสงแฟกซจาก 148
โทรศัพท, การเชือ
่ มตอเพิ่มเติม 126
โทรศัพทพวง
การรับแฟกซจาก 127
การสงแฟกซจาก 148
โทรสาร
การพิมพ 151
น
น้ําหนัก

256

บ
บริการ
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 253
บัตรประจําตัว
การทําสําเนา 103
บันทึก, แฟกซ
ขอผิดพลาด 161
พิมพทั้งหมด 160
แบตเตอรี่ที่ใหมา 262
แบบฟอรม
การพิมพ (Windows) 81
ป
ประกาศ EMC ของเกาหลี 269
ประกาศ VCCI ของญี่ปุน 268
ประกาศเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย 268, 269
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 268, 269
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 269
ประเภท, กระดาษ
การตัง้ คา HP ToolboxFX 186
ประเภทกระดาษ
การเปลี่ยน 59, 224
การเลือก 75
ปรับขนาดเอกสาร
Macintosh 39
Windows 88
ปรับสเกลเอกสาร
Macintosh 39
ปญหาการดึงกระดาษ
การแกไขปญหา 217, 218
ปุมคลายล็อค, ที่ตั้ง 5
เปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ 194
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ผ
ผลิตภัณฑ
การเปรียบเทียบรุน 1
หมายเลขผลิตภัณฑ, ที่ตั้ง 7
ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 262
แผงควบคุม
การตัง้ คาระบบ HP
ToolboxFX 186
ขอความ, การแกไขปญหา 208
ทําความสะอาดหนาจอสัมผัส 201
ประเภทขอความ 208
ปุมและสัญญาณไฟ 7
วิธีใช 9
หนาการทําความสะอาด, การ
พิมพ 199
หนาจอหลัก 9
เมนู 12
แผนใส
การพิมพ (Windows) 83
ฝ
ฝายบริการลูกคา
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 253
พ
พอรต
การระบุตําแหนง 6
พอรต USB
การระบุตําแหนง 6
พอรตระบบเครือขาย
ที่ตงั้ 6
พอรตเชื่อมตอ
ที่ตงั้ 6
พอรตแฟกซ, ที่ตั้ง 6
พิกเซลตอนิ้ว (ppi), ความละเอียดในการ
สแกน 118
ฟ
ฟวเซอร
ขอผิดพลาด 208
แฟกซ
การดีเลยการสง 150
การตัง้ คา V.34 163
การตัง้ คาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 132
การตัง้ คาการโทรซ้ํา 133
การตัง้ คาความคมชัด 134
การตัง้ คาความดังของเสียง 138
การประทับขอมูลเมื่อไดรับ 139
การพิมพซ้ําจากหนวยความจํา 151
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การพิมพแฟกซซ้ํา 138
การพิมพแฟกซสวนบุคคล 151
การยกเลิก 141
การยืนยันหมายเลข 149
การรักษาความปลอดภัย, การรับ
แฟกซสวนบุคคล 139
การรับเมื่อคุณไดยินสัญญาณ
แฟกซ 152
การรับโทรศัพทพวง 127
การลดขนาดอัตโนมัติ 138
การลบออกจากหนวยความจํา 141
การล็อค 136
การสงจากซอฟตแวร 147
การสงตอ 135
การสงแฟกซจากโทรศัพท 148
การหมุนหมายเลข, Tone หรือ
Pulse 133
การเรียกเอกสาร 139
การแกไขขอผิดพลาด 162
การใช DSL, PBX หรือ
ISDN 142
การใช VoIP 142
ความละเอียด 134
คาที่ตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 207
จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ 136
บันทึกการรับ 184
บันทึกการสง 184
ประเภทกริ่ง 14
รหัสคิดคาบริการ 134
รับสวนตัว 139
รายงาน 21
รายงาน, การพิมพทั้งหมด 160
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 161
รูปแบบเสียงกริ่ง 137
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 146
หมายเลขนําหนาการโทร 132
หยุดชัว่ คราว, การใส 132
แกปญหาทั่วไป 174
โหมดการรับสาย 13, 136
ไมสามารถรับได 169
ไมสามารถสงได 164
แฟกซอิเล็กทรอนิกส
การสง 147
ไฟฟา
การใช 256
ไฟรวอลล 49

ภ
ภาพถาย
การทําสําเนา 110
การสแกน 121
ม
เมนู
USB 23
การกําหนดคาเครือขาย 18
การตัง้ คาระบบ 15
การตัง้ คาแฟกซ 13
บริการ 17
รายงาน 12
สําเนา 20
แบบฟอรมดวน 13
แผงควบคุม, การเขาใช 12
แฟกซ 21
เมนู USB 23
เมนูการกําหนดคาเครือขาย 18
เมนูการตั้งคาระบบ 15
เมนูทําสําเนา 20
เมนูบริการ 17
เมนูแฟกซ 21
โมเด็ม, การเชื่อมตอ 125
ร
รหัสคิดคาบริการ, แฟกซ
การใช 134
รอยดาง, ซ้ําๆ 229
รอยดางซ้ํา, การแกไขปญหา 229
รอยดางซ้ําๆ, การแกไขปญหา 229
ระบบปฏิบัติการ, เครือขาย 46
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 26, 34
รายการตรวจสอบ
การแกไขปญหาแฟกซ 153
รายการตรวจสอบ, การพิมพ 13
รายการโทรดวน
การสราง 130
การแกไข 130
รายงาน
รายการแบบอักษร PCL 12, 180
รายการแบบอักษร PCL 6 12, 180
รายการแบบอักษร PS 12, 180
รายงานเครือขาย 12, 180
หนาการกําหนดคา 12, 180
หนาการวินิจฉัย 12, 180
หนาคุณภาพการพิมพ 12, 180
หนาตัวอยาง 12, 180
หนาบริการ 12, 180
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หนาสถานะอุปกรณสิ้น
เปลือง 12, 180
หนาแสดงการใช 12, 180
แผนผังเมนู 12, 180
แฟกซ 21
รายงาน, แฟกซ
ขอผิดพลาด 161
พิมพทั้งหมด 160
รายงานการใชโทรสาร, การพิมพ
รายงานขอผิดพลาด, แฟกซ
การพิมพ 161
รุน
การเปรียบเทียบ 1
หมายเลข, ที่ตั้ง 7
รูปแบบเสียงกริ่ง 137
ไรสาย
การกําหนดคา 19
การปดใชงาน 51
ล
ลายน้ํา
การเพิ่ม (Windows) 90
ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน 181
ว
วันที่แฟกซ, การตั้งคา
ใชวิซารดการตั้งคาแฟกซของ
HP 128
ใชแผงควบคุม 127
วัสดุพิมพ
ขนาดที่กําหนดเอง, การตัง้ คา
Macintosh 39
ขนาดที่รองรับ 59
ที่ใชได 59
หนาแรก 40
หลายหนาในหนาเดียว 41
วัสดุพิมพที่รองรับ 59
วัสดุสิ้นเปลือง
การรีไซเคิล 193
การสั่งซื้อ 244
วิธีใช, แผงควบคุม 9
วิธีใชออนไลน, แผงควบคุม 9
เวลาแฟกซ, การตั้งคา
ใชวิซารดการตั้งคาแฟกซของ
HP 128
ใชแผงควบคุม 127
เว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS)
การกําหนดรหัสผาน 190
คุณสมบัติ 189
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21

เว็บไซต
HP Web Jetadmin, การ
ดาวนโหลด 190
การสนับสนุนสําหรับลูกคา 252
การสนับสนุนสําหรับลูกคาของ
Macintosh 252
การสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง 243
รายงานของปลอม 193
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของวัสดุ (MSDS) 263
ศ
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของ
ปลอม 193
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่องของปลอม 193
ส
สถานะ
HP Utility, Mac 38
การดูโดยใช HP Toolbox
FX 181
การแจงเตือน, HP Toolbox
FX 181
หนาจอหลัก, แผงควบคุม 9
แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 42
สถานะอุปกรณ
แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 42
สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง, แถบ Services
(การบริการ)
Macintosh 42
สภาพแวดลอมการทํางาน, ขอ
กําหนด 257
สมุดโทรศัพท, แฟกซ
การนําเขา 129
การลบรายการทั้งหมด 129
การเพิ่มรายการ 146
แุถบ HP ToolboxFX 182
สหภาพยุโรป, การทิ้งขยะ 263
สัญญาณสายไมวาง, ตัวเลือกการโทร
ซ้ํา 133
สายภายนอก
หมายเลขนําหนาการโทร 132
หยุดชัว่ คราว, การใส 132
สายเคเบิล USB, หมายเลขชิ้นสวน 244
สําเนา
การเปลี่ยนจํานวน (Windows) 70
สําเนาที่กําหนดขนาดเอง 105

สี
การควบคุมขอบ 97
การปรับ 96
การปรับเทียบ 186
การพิมพเทียบกับหนาจอ 99
การพิมพในโทนสีเทา
(Windows) 81
การเทียบ 99
การใช 95
จัดการ 95
ตัวเลือกฮาลฟโทน 97
สีเทา 97
สี, การตั้งคาการสแกน 118, 119
สีเทา 97
สื่อพิมพพิเศษ
คําแนะนํา 58
สแกนเนอร
การทําความสะอาด
กระจก 107, 119, 199, 230
เสียงกริ่ง
เฉพาะ 137
ห
หนังสือเลมเล็ก
การจัดทํา (Windows) 90
หนวยความจํา
การพิมพแฟกซซ้ํา 151
การลบแฟกซ 141
ขอความแสดงขอผิดพลาด 214
หนาคุณภาพการพิมพ
การทําความเขาใจ 228
การพิมพ 228
หนาจอสัมผัส, ทําความสะอาด 201
หนาจอหลัก, แผงควบคุม 9
หนาปก
การพิมพ (Mac) 40
การพิมพบนกระดาษชนิดอื่น
(Windows) 86
หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง
การพิมพ 228
หนาสุดทาย
การพิมพบนกระดาษชนิดอื่น
(Windows) 86
หนาแรก
การพิมพบนกระดาษชนิดอื่น
(Windows) 86
ใชกระดาษชนิดอื่น 40
หนาในหนาเดียว
การเลือก (Windows) 77
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หมายเลขการโทรกลุม
การลบ 131
การสราง 131
การแกไข 131
หมายเลขการโทรดวน
การสราง 130
การแกไข 130
หมายเลขการโทรแบบเร็ว
การตัง้ โปรแกรม 146
หมายเลขชิ้นสวน
ตลับหมึกพิมพ 244
หมายเลขนําหนา, หมุนหมายเลข 132
หมายเลขผลิตภัณฑ, ที่ตั้ง 7
หมายเหตุ iii
หมุนหมายเลข
หมายเลขนําหนา, การใส 132
หยุดชั่วคราว, การใส 132
หลายหนาในหนาเดียว
การพิมพ (Windows) 77
หัวจดหมาย
การพิมพ (Windows) 81
หัวแฟกซ, การตั้งคา
ใชวิซารดการตั้งคาแฟกซของ
HP 128
ใชแผงควบคุม 127
โหมดการรับสาย, การตั้งคา 136

อุปกรณเสริม
การสั่งซื้อ 243, 244
หมายเลขชิน
้ สวน 244
อุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB
การพิมพจาก 93
อุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง, การเชื่อม
ตอ 126
เอกสารขนาดเล็ก
การทําสําเนา 103
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
วัสดุ (MSDS) 263
แอดเดรส IPv4 54

อ
อีเมล, การสแกนแลวแนบไปกับ
การตัง้ คาความละเอียด 119
อีเมลแจงเตือน, การตั้งคา 181
อุปกรณปอนกระดาษ
กระดาษติด 219
การใสกระดาษ 64
ที่ตงั้ 5
อุปกรณสิ้นเปลือง
การปลอมแปลง 193
การรีไซเคิล 261
การสั่งซื้อ 243
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 194
สถานะ, การดูดวย HP Utility 38
สถานะ, การดูโดยใช HP Toolbox
FX 181
หมายเลขชิ้นสวน 244
ไมใชของ HP 193
อุปกรณสิ้นเปลืองของปลอม 193
อุปกรณสิ้นเปลืองที่ปลอมแปลง 193
อุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP 193
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