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1 ขอมลูเบือ้งตนของผลติภณัฑ

● คณุลักษณะของผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะทางส่ิงแวดลอม

● คณุสมบัติการเขาใชงาน

● มุมมองเคร่ืองพิมพ
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คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
เคร่ืองพิมพมีคุณสมบัติดงัตอไปน้ี:

HP LaserJet M1536dnf MFP

● พมิพกระดาษขนาด Letter ดวยความเร็วถงึ 26 หนาตอนาท ี(ppm) และขนาด A4 ดวยความเร็วถึง 25 ppm

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 5 และ PCL 6 และ HP postscript level 3 emulation

● ถาดปอนกระดาษหลักสามารถใสกระดาษไดถึง 10 แผน

● ถาด 1 สามารถบรรจุกระดาษไดถงึ 250 แผน หรือซองจดหมาย 10 ซอง

● พอรต USB 2.0 ความเร็วสูงและพอรตเครือขาย 10/100 Base-T

● หนวยความจํา Random access memory (RAM) 64 MB

● เคร่ืองสแกนแบบแทน และอุปกรณปอนกระดาษ 35 แผน

● แฟกซ V.34

● พอรตสายโทรศัพทและแฟกซแบบ RJ-11 สองพอรต

● การพิมพ 2 ดานอัตโนมัติ
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คณุลกัษณะทางสิง่แวดลอม

พมิพสองดาน ประหยดักระดาษโดยใชการพิมพสองดานเปนการตัง้คาการพิมพเร่ิมตน

พมิพหลายหนาในหนาเดยีว ประหยดักระดาษโดยการพมิพเอกสารสองหนาขึน้ไปแบบตดิกันบนกระดาษแผนเดียว เขาถงึคุณสมบัตินีผ้าน
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การรีไซเคิล ลดปริมาณขยะโดยใชกระดาษรีไซเคิล

นาํตลับหมึกพมิพกลับมาใชใหมโดยใชกระบวนการสงคืน HP
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คณุสมบตักิารเขาใชงาน
เคร่ืองพิมพมีคณุสมบัติมากมายที่จะชวยเหลือผูใชที่มีปญหาการเขาใชงาน

● คูมือผูใชแบบออนไลนท่ีใชไดกับผูอานคูมือโดยใชโหมดขอความตัวอักษร

● ตดิตั้งและใสตลับหมึกพิมพไดดวยมือขางเดียว

● เปดชองเปดและฝาท้ังหมดไดดวยมือเดียว
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มมุมองเครือ่งพมิพ

ภาพดานหนา

1 2
3

5

6

7

8

4

1 แผงควบคุม

2 ถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

3 ถาดกระดาษออกอุปกรณปอนกระดาษ

4 ฝาปดสแกนเนอร

5 ถาดกระดาษออก

6 ถาดปอนกระดาษหลัก

7 ถาด 1

8 ปุมเพาเวอร
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ภาพดานหลงัเครือ่งพมิพ

2

1
3

4
1 Kensington lock

2 ฝาปดดานหลังสําหรับนํากระดาษทีต่ิดออก

3 พอรตอินเตอรเฟซ

4 ขั้วตอสายไฟ

พอรตอนิเตอรเฟซ

เคร่ืองพิมพมีพอรตเครือขาย 10/100Base-T (RJ-45), พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง และพอรตแฟกซ

3

1
2

4

1 พอรต USB 2.0 ความเร็วสูง

2 พอรตเครือขาย

3 พอรตแฟกซ “สายโทรศัพท” 

4 พอรตแฟกซ “โทรศพัท” 
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ทีต่ัง้ของหมายเลขผลติภณัฑและหมายเลขรุน

ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูที่ดานหลังของเคร่ือง

ลกัษณะแผงควบคมุ

18 16 15 1417

54 6 9 10 118721 3

1220 19 13
1 ปุมโทรดวน ใชปุมโทรดวนเพื่อแฟกซเอกสารอยางรวดเร็วไปยงัปลายทางทีใ่ชทั่วไป

2 ปุมสมดุโทรศพัท ใชปุม สมุดโทรศัพท  เพื่อเขาใชรายการสมุดโทรศัพททีต่ั้งคาไวสําหรับเคร่ืองพมิพ

3 ปุมเมนแูฟกซ ใชปุม เมนแูฟกซ  เพื่อเปดเมนกูารตั้งคาแฟกซ

4 ปุมตวัเลขและตวัอกัษร ใชปุมตัวเลขและตวัอักษรเพื่อพิมพขอมูลลงในหนาจอแผงควบคมุของเคร่ือง และกดหมายเลขโทรศัพททีต่องการสงแฟกซ

5 จอแสดงผล LCD ใชจอแสดงผล LCD เพือ่เล่ือนดโูครงสรางเมนแูละตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ

6 ปุมยอนกลบั ใชปุม ยอนกลับ  เพือ่กลับไปยงัเมนกูอนหนานี้ หรือออกจากเมนแูละกลับไปยงัสถานะพรอม

7 ปุมลกูศร ใชปุมลูกศรเพือ่เล่ือนดูเมนแูละปรับการตั้งคา

8 ปุม OK ใชปุม OK เพื่อยอมรับการตั้งคา หรือเพื่อยนืยนัการดําเนนิการทีจ่ะทําตอ

9 ปุมจางลง/เขมขึน้ ใชปุม จางลง/เขมขึ้น  เพื่อควบคมุความสวางและความเขมของสําเนา

10 ปุมยอ/ขยาย ใชปุม ยอ/ขยาย  เพือ่ยอหรือขยายขนาดของสําเนา

11 ปุมเมนสูาํเนา ใชปุม เมนูสําเนา  เพื่อเปดเมนกูารตั้งคาสําเนา ในการใชคุณสมบัตสิําเนา ID ใหกดปุมซ้ําจนกวาจะแสดงรายการ สาํเนา ID

12 ปุมเริม่ทาํสาํเนา ใชปุม เร่ิมทําสําเนา  เพือ่เร่ิมทําสําเนา

13 ปุมจํานวนสาํเนา ใชปุม จํานวนสําเนา  เพื่อกาํหนดจํานวนสําเนาทีค่ณุตองการสําหรับงานทาํสําเนาปจจุบัน
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14 ปุมยกเลกิ แตะปุม ยกเลิก  เพือ่ยกเลิกงานพิมพปจจุบัน

15 ปุมการตัง้คา ใชปุม การตัง้คา  เพื่อเปดตวัเลือกเมนูหลัก

16 ไฟสถานะตลับหมกึ  ไฟสถานะนีแ้สดงวาระดบัผงหมึกพมิพเหลือนอย

17 ไฟสญัญาณโปรดพจิารณา  ไฟสัญญาณนีแ้สดงวาเคร่ืองพิมพเกดิปญหา ดขูอความทีจ่อแสดงผล LCD

18 ไฟสญัญาณพรอม  ไฟสัญญาณนี้แสดงวาเคร่ืองพิมพพรอมทีจ่ะทํางานตอ

19 ปุมเริม่แฟกซ ใชปุม เร่ิมแฟกซ  เพื่อเร่ิมงานแฟกซ

20 ปุมหมนุซ้าํ ใชปุม โทรซ้ํา  เพื่อโทรซ้ําหมายเลขลาสุดทีใ่ชสําหรับงานแฟกซกอนหนา
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2 เมนขูองแผงควบคมุ

● เมนูการตั้งคา

● เมนูฟงกชันท่ีกําหนดไว
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เมนกูารตัง้คา
ในการเปดเมนูน้ี ใหกดปุม การตั้งคา  เมนูยอยมีดังตอไปน้ี:

● แบบฟอรมดวน

● รายงาน

● การตัง้คาแฟกซ

● การตัง้คาระบบ

● บริการ

● การตัง้คาเครอืขาย

เมน ูแบบฟอรมดวน

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

กระดาษสมดุบนัทกึ กฎการยอ

กฎการขยาย

กฎยอย

พิมพหนาที่มีเสนบรรทดั

กระดาษกราฟ 1/8 นิว้

5 มม.

พิมพหนาที่มีเสนกราฟ

รายการตรวจสอบ 1-คอลัมน

2-คอลัมน

พิมพหนาที่มีเสนบรรทดัพรอมกลองกาเคร่ืองหมาย

กระดาษโนตเพลง แนวตัง้

แนวนอน

พิมพกระดาษทีม่ีเสนบรรทัดสําหรับเขยีนโนตเพลง

เมนรูายงาน

รายการเมนู คาํอธบิาย

หนาตวัอยาง พิมพหนากระดาษทีแ่สดงคุณภาพการพิมพ

โครงสรางเมนู พิมพตารางเมนแูผงควบคมุ ซึ่งจะแสดงการตัง้คาทีใ่ชอยูสําหรับแตละเมนู และพมิพแผนที่เมนแูฟกซ

รายงานคาคอนฟเกอเรชนั พิมพรายการการตัง้คาทัง้หมดของเคร่ือง รวมทั้งขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองเชือ่มตอกบัเครือขาย

สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง พิมพสถานะของตลับหมึกพมิพ รวมทัง้ขอมูลตอไปนี:้

● จํานวนหนาที่เหลือที่สามารถพิมพได

● หมายเลขผลิตภัณฑ

● จํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลว

10 บท 2   เมนูของแผงควบคุม THWW



รายการเมนู คาํอธบิาย

สรปุเครือขาย แสดงสถานะสําหรับ:

● คาคอนฟเกอเรชันเครือขายของฮารดแวร

● คุณสมบัตทิีร่องรับ

● ขอมูล TCP/IP และ SNMP

● สถิตเิครือขาย

หนาแสดงการใช แสดงจํานวนหนาทีเ่คร่ืองไดทาํการพิมพ, สงแฟกซ, ทําสําเนา และสแกน

รายการแบบอกัษร PCL พิมพรายการแบบอักษร PCL 5 ทีต่ิดตั้งทัง้หมด

รายการแบบอกัษร PS พิมพรายการการแบบอักษร PS ทีต่ิดตั้งทั้งหมด

รายการแบบอกัษร PCL6 พิมพรายการแบบอักษร PCL 6 ทัง้หมดที่ตดิตัง้

หนาบริการ แสดงประเภทกระดาษที่สนบัสนนุ, การตั้งคาการทําสําเนา และการตั้งคาอื่นๆ ของเคร่ืองพมิพ

การตัง้คาแฟกซ

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คาพืน้ฐาน เวลา/วันที่ (การตัง้คาสําหรับรูป
แบบเวลา, เวลาปจจุบัน,
รูปแบบวันที ่และวันที่
ปจจุบัน)

ตัง้คาเวลาและวันทีข่องเคร่ือง

หวัแฟกซ หมายเลขแฟกซของ
คณุ:

ชือ่บริษทั

ตัง้คาขอมูลการระบุตัวตนทีจ่ะสงยงัเคร่ืองรับ

โหมดรบัสาย อตัโนมตัิ

ดวยตนเอง

TAM

แฟกซ/โทรศพัท

ตัง้คาปรเะเภทของโหมดการรับสาย มีตวัเลือกดังตอไปนี:้

● อตัโนมตั:ิ เคร่ืองจะรับสายทีเ่ขาโดยอัตโนมตัิเมื่อครบจํานวนคร้ัง
ของกร่ิงตามที่กาํหนดไว

● TAM: เคร่ืองตอบรับโทรศัพท (TAM) จะถกูติดตั้งที่พอรต
โทรศัพท Aux ของเคร่ือง เคร่ืองจะไมรับสายเรียกเขาใดๆ แตจะ
ตรวจจับสัญญาณแฟกซหลังจากทีเ่คร่ืองตอบรับโทรศัพททําการ
รับสายแลว

● แฟกซ/โทรศพัท: เคร่ืองจะรับสายเรียกเขาโดยอตัโนมัติ และตรวจ
สอบวาสายดงักลาวเปนสายสนทนาหรือสายแฟกซ หากสายดงั
กลาวเปนสายแฟกซ เคร่ืองจะดาํเนนิการกบัสายนัน้ตามปกติ หาก
เปนสายสนทนา เคร่ืองจะสรางเสียงกร่ิงแบบสังเคราะหทีส่ามารถ
ไดยินไดเพือ่แจงใหผูใชทราบวามีสายเรียกเขาทีเ่ปนสายสนทนา

● ดวยตนเอง : ผูใชจะตองกดปุม เร่ิมแฟกซ  หรือใชเคร่ือง
โทรศัพทสายพวงในการทําใหเคร่ืองรับสายเรียกเขานั้น

จํานวนเสยีงกริง่ตอบรบั (ระหวาง 1-9) ระบุจํานวนคร้ังของเสียงกร่ิงที่จะเกดิขึน้กอนแฟกซโมเดม็จะตอบรับ
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คาพืน้ฐาน เสยีงกริง่เฉพาะ เสยีงกริง่ทัง้หมด

หนึง่ครั้ง

สองครัง้

สามครั้ง

สองครัง้และสามครั้ง

บริการเสียงกร่ิงเฉพาะเพือ่ใหผูใชตัง้คาเสียงกร่ิงท่ีเคร่ืองแฟกซจะรับสาย

● เสียงกริง่ทัง้หมด: เคร่ืองจะตอบรับสายทีเ่รียกเขามาในสาย
โทรศัพท

● หนึง่ครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังคร้ัง
เดยีว

● สองครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสองคร้ัง

● สามครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดงัสาม
คร้ัง

● สองครัง้และสามครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายทีม่ีรูปแบบเสียงกร่ิง
แบบดังสองคร้ังหรือสามคร้ัง

เลขหมายนาํหนาการ
โทร

เปด

ปด

การตัง้คา เปด จะระบุวาหมายเลขนาํหนาจะถกูหมุนโดยอัตโนมัตเิมื่อสง
แฟกซจากเคร่ืองพิมพ

การตัง้คาขัน้สงู ความละเอยีดแฟกซ มาตรฐาน

ละเอยีด

ละเอยีดพเิศษ

ภาพถาย

ตัง้คาความละเอียดของเอกสารทีส่ง ภาพที่มคีวามละเอียดสูงจะมจํีานวน
จุดตอนิว้ (dpi) มากขึน้ จึงใหรายละเอียดไดมากขึน้ดวย ภาพทีม่ีความ
ละเอียดต่ําลงจะมีจํานวนจุดตอนิ้วนอยลงและใหรายละเอียดนอยลง แต
ขนาดไฟลก็จะเล็กลงดวยเชนกนั

จาง/เขม  ตัง้คาความเขมของแฟกซขาออก การตั้งคานีม้ีชวงทีอ่ยูระหวาง 1 ถึง
11 การตั้งคาแถบเล่ือนที ่6 (คาเร่ิมตน) จะไมมีผลตอสําเนาแฟกซ

พอดกีบักระดาษ เปด

ปด

ยอแฟกซทีใ่หญกวาขนาด Letter หรือ A4 เพือ่ใหพิมพลงในหนาขนาด
Letter หรือ A4 ได หากตัง้คาคุณสมบัตนิี้เปน ปด แฟกซทีใ่หญกวา
ขนาด Letter หรือ A4 จะถกูพิมพลงในกระดาษหลายหนา

ขนาดกระจก จดหมาย

A4

ตัง้คาขนาดกระดาษเร่ิมตนสําหรับเอกสารที่สแกนจากเคร่ืองสแกนแบบ
แทน

โหมดการหมนุเลขหมาย โทน

พลัส

เลือกวาจะใหเคร่ืองใชระบบ Tone หรือ Pulse ในการหมุนหมายเลข

โทรซ้าํถาไมวาง เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซํ้าหรือไมหากหมายเลขแฟกซของผูรับ
ไมวาง

โทรซ้าํหากไมรบัสาย เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซํ้าหรือไมหากหมายเลขแฟกซของผูรับ
ไมรับสาย

สือ่สารขดัของขณะโทร
ซ้าํ

เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองพยายามโทรซํ้าไปยงัหมายเลขแฟกซของผูรับหาก
เกิดขอผดิพลาดในการสื่อสารหรือไม

ตรวจสญัญาณฯ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหเคร่ืองตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขกอนการสงแฟกซ
หรือไม

การตัง้คาขัน้สงู (ตอ) รหสัคดิคาบริการ ปด

เปด

เปดใชรหสัคดิคาบริการเมื่อตัง้คาเปน เปด พรอมตจะปรากฏขึน้เพือ่ขอ
ใหคณุปอนรหสัคดิคาบริการสําหรับแฟกซที่สงออก

 โทรศพัทพวง เปด

ปด

เมื่อเปดใชคุณสมบัตนิี ้ผูใชสามารถกดปุมหมายเลข 1-2-3 ทีโ่ทรศพัท
พวงเพ่ือใหเคร่ืองตอบรับสายเรียกเขาทีเ่ปนสายแฟกซได
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

 ประทบัขอมลูบนแฟกซ ปด

เปด

ตัง้คาเคร่ืองเพื่อพมิพวันที ่เวลา หมายเลขโทรศัพทของผูสง และ
หมายเลขหนาลงในแฟกซทกุหนาที่เคร่ืองไดรับ

 รับสวนตวั เปด

ปด

การตัง้คา รบัสวนตวั เปน เปด คณุจะตองตัง้รหสัผานในสวนการรักษา
ความปลอดภัยของเคร่ืองพมิพ หลังจากที่ตัง้รหสัผานแลว เคร่ืองจะตั้ง
คาตัวเลือกดงัตอไปนี:้

● เปด รบัสวนตวั

● แฟกซกอนหนาทั้งหมดจะถกูลบออกจากหนวยความจํา

● สงตอแฟกซ หรือ รบัไปทีค่อมพวิเตอร จะถกูตั้งคาเปน เปด และ
ไมสามารถตัง้คาได

● แฟกซขาเขาทั้งหมดจะถกูจัดเกบ็ในหนวยความจํา

พมิพแฟกซ พมิพแฟกซทีถู่กจัดเกบ็ไวเมื่อเปดใชคณุสมบัตรัิบสวนตัว รายการเมนนูี้
จะปรากฏตอเมื่อมีการเปดใชคณุสมบัตรัิบสวนตัว

 ยนืยนัเบอรแฟกซ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะใหแฟกซทีส่งออกขอใหคุณยนืยนัหมายเลขทีจ่ะสงแฟกซหรือ
ไม คณุสมบัตินีม้ีประโยชนในการยนืยันวาแฟกซทีม่ีขอมูลสําคัญถกูสง
ไปยงัปลายทางทีถู่กตอง

 ใหพมิพซ้าํ เปด

ปด

ตัง้คาวาจะสามารถพมิพซ้ําแฟกซทีไ่ดรับทัง้หมดซ่ึงเกบ็ในหนวยความ
จําไดหรือไม

 เวลาเสยีงแฟกซ/โทรฯ (ชวงจะแตกตางตาม
ประเทศ/พื้นทีท่ี่
เคร่ืองพมิพทํางาน)

ตัง้เวลาใหเคร่ืองหยดุการสงเสียงกร่ิงของ แฟกซ/โทรศพัท ในการแจง
ใหผูใชทราบวามีสายเรียกเขาทีเ่ปนสายสนทนา

 พมิพสองดาน ปด

เปด

ตัง้คาวาจะพมิพแฟกซทีไ่ดรับบนกระดาษทัง้สองดานหรือไม

 ความเรว็แฟกซ เรว็(V.34)

ปานกลาง(V.17)

ชา(V.29)

เพิ่มหรือลดความเร็วของการรับสงแฟกซทีใ่หใชได

เมนกูารตัง้คาระบบ

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

ภาษา (รายการภาษาบนหนา
จอของแผงควบคุมที่
เลือกใชได)

 ตัง้คาภาษาทีแ่ผงควบคมุใชแสดงขอความและรายงานเกีย่วกับเคร่ือง
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

การตัง้คากระดาษ ขนาดกระดาษเริ่มตน
ขนาดกระดาษ

จดหมาย

A4

Legal

ตัง้คาขนาดกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพิมพใดๆ ที่
ไมไดระบุขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษเริ่มตน
ประเภทกระดาษ

แสดงรายการประเภท
ของวัสดุพิมพ

ตัง้คาประเภทกระดาษสําหรับการพมิพรายงานภายในหรืองานพมิพใดๆ
ทีไ่มไดระบุประเภทกระดาษ

ถาด 1 ประเภทกระดาษ

ขนาดกระดาษ

ตัง้คาขนาดและประเภทกระดาษที่เปนคาเร่ิมตนสําหรับถาด 1

ดาํเนนิการกระดาษหมด รอตลอดไป

ยกเลกิ

แทนที่

ระบุวาจะใหเคร่ืองดาํเนนิการอยางไรเม่ืองานพมิพตองการขนาดหรือ
ประเภทของกระดาษทีไ่มมีอยู หรือเมื่อถาดทีก่าํหนดไมมีกระดาษ

● เลือก รอตลอดไป เพือ่ใหเคร่ืองพิมพรอจนกวาจะมีการปอนวัสดุ
พมิพทีถ่กูตอง

● เลือก แทนที ่เพื่อพมิพบนกระดาษทีม่ีขนาดตางออกไปหลังจาก
พนระยะเวลาทีร่ะบุ

● เลือก ยกเลกิ เพือ่ยกเลิกงานพิมพโดยอัตโนมัติหลังจากทีพ่นระยะ
เวลาที่ระบุ

● หากเลือก แทนที ่หรือ ยกเลกิ แผงควบคุมจะแสดงจํานวนวินาที
สําหรับการหนวงเวลา ใชปุมลูกศรในการลดเวลาหรือเพิม่เวลาจน
ไดสูงสุด 3600 วินาที

ความหนาแนนในการ
พมิพ

(ระหวาง 1-5)  ตัง้คาปริมาณผงหมึกที่เคร่ืองควรใชเพือ่เพิม่ความเขมใหเสนและขอบ
ตางๆ

การตัง้คาความดงั ความดงัของเสยีงเตอืน

ความดงัของเสยีงกริง่

ความดงัของปุมกด

ความดงัของสาย
โทรศพัท

เบา

ปานกลาง

ดงั

ปด

ตัง้คาระดบัความดังของเสียงของเคร่ืองพิมพ ความดังของเสียงแตละ
ประเภทมีการตัง้คาความดงัส่ีแบบเหมือนกนั

เวลา/วนัที่ (การตั้งคาสําหรับรูป
แบบเวลา, เวลาปจจุบัน,
รูปแบบวันที ่และวันที่
ปจจุบัน)

 ตัง้คาเวลาและวันทีข่องเคร่ือง

ความปลอดภัย
ผลิตภณัฑ

เปด

ปด

 ตัง้คาคณุสมบัตคิวามปลอดภัยของผลิตภัณฑ เมื่อตั้งคาเปน เปด คณุตอง
ตัง้คารหัส (PIN)

ปดใชงานแฟกซ เปด

ปด

 ปดคุณสมบัติแฟกซของเคร่ืองพมิพ หากตัง้รหสัผานภายใตการตัง้คา
ความปลอดภัยผลิตภณัฑ คณุตองปอนรหสัผานเพ่ือปดคณุสมบัติแฟกซ
หากมีการตัง้คารหัสผานแลว เคร่ืองจะขอใหคณุสรางรหสัผาน

ขัน้ต่าํมาก ตลบัหมกึสดีาํ หยดุ/เปลี่ยน

พรอมต

ทาํตอ

ตัง้คาการดาํเนนิการของเคร่ืองเมื่อตรวจพบวาตลับหมึกพมิพหมด

ขัน้ต่าํทีผู่ใชระบุ สดีาํ (ระหวาง 1-20) ตัง้คาเปอรเซ็นตที่ตองการใหแผงควบคมุแสดงขอความเตือนเมื่อหมึก
เหลือนอย
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

แบบอกัษร Courier ปกติ

เขม

 ตัง้คาแบบอักษร Courier

โหมดเงยีบ เปด

ปด

 ตัง้คาโหมดเงียบของเคร่ือง

เมนบูรกิาร

รายการเมนู  รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

บรกิารแฟกซ ลางโทรสารทีบ่นัทกึไว  ลบแฟกซทั้งหมดในหนวยความจํา โดยรวมถงึแฟกซที่ไดรับ
ใดๆ (รวมทัง้แฟกซที่ไมไดพมิพ, แฟกซทีอ่ัปโหลดในเคร่ืองพีซี
แตยงัไมไดสง และแฟกซทีย่งัไมไดสงตอ), แฟกซทีย่งัไมไดสง
(รวมทั้งแฟกซทีด่ีเลย) และแฟกซทีพ่ิมพแลวใดๆ ซึ่งอยูในหนวย
ความจํา ลบแฟกซทีไ่มสามารถเรียกขอมูลกลับมาได บันทกึการ
ใชงานแฟกซจะมีการอปัเดตรายการตางๆ ทีล่บ

ใชทดสอบแฟกซ  ทดสอบแฟกซเพือ่ตรวจสอบวาสายโทรศพัทเสียบอยูกบัเตาเสียบ
ถูกตอง และมีสัญญาณในสายโทรศัพท จะมีการพมิพรายงาน
การทดสอบแฟกซเพือ่แสดงผลการทํางาน

พมิพ T.30 Trace ไมเคย

หากมขีอผดิพลาด

เมือ่วางสาย

เดีย๋วนี้

พิมพหรือกาํหนดเวลารายงานทีใ่ชแกปญหาการสงแฟกซ

การแกไขขอผดิพลาด  โหมดการแกไขขอผิดพลาดจะทําใหเคร่ืองที่สงสามารถสงขอมูล
ใหมไดหากตรวจสอบสัญญาณขอผดิพลาด คาทีร่ะบบตัง้ไวคอื
ปด

บนัทกึบริการโทรสาร  บันทึกการใชงานแฟกซจะพิมพรายการลาสดุ 40 รายการใน
บันทกึการใชแฟกซออกมา

หนาการทาํความสะอาด   ทําความสะอาดเคร่ืองพมิพเมื่อมีคราบหรือรอยอ่ืนๆ ปรากฏบน
งานพิมพ กระบวนการทําความสะอาดจะขจัดฝุนผงและคราบผง
หมึกสวนเกนิออกจากทางเดินของกระดาษ

เมื่อเลือก เคร่ืองพิมพจะพรอมตใหคณุใสกระดาษธรรมดาขนาด
Letter หรือ A4 ในถาด 1 กดปุม OK เพื่อเร่ิมกระบวนการ
ทําความสะอาด รอจนกวากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ นําหนาที่
พิมพแลวทิง้ไป

ความเรว็ USB  สงู

เตม็ที่

ตั้งความเร็ว USB การตัง้คา สงู เปนคาเร่ิมตน

ความมวนนอยลง  เปด

ปด

เมื่องานทีพ่ิมพออกมางอเสมอๆ ตวัเลือกนีจ้ะตัง้คาเคร่ืองพมิพให
ทํางานในโหมดที่ลดการโคงงอ

คาเร่ิมตนคอื ปด

พมิพเกบ็ถาวร  เปด

ปด

เมื่อพิมพหนาเอกสารทีจ่ะจัดเก็บเปนเวลานาน ตัวเลือกนีจ้ะตั้งคา
เคร่ืองพิมพใหทํางานในโหมดที่ลดรอยเปอนและฝุนละอองจาก
ผงหมึก

คาเร่ิมตนคอื ปด
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รายการเมนู  รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

วนัทีข่องเฟรมแวร   แสดงรหสัวันทีข่องเฟรมแวรปจจุบัน

เรยีกคนืคาเริม่ตน   ตั้งคาทีก่ําหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

เมนกูารตัง้คาเครอืขาย

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP อตัโนมตัิ

ดวยตนเอง

อตัโนมตั ิจะกาํหนดคา TCP/IP ทัง้หมดโดยอัตโนมัติผาน DHCP, BootP
หรือ AutoIP

ดวยตนเอง ตองการใหคณุกําหนดคา IP แอดเดรส, ซับเนต็มาสก และเกตเวย
เร่ิมตนดวยตนเอง

แผงควบคมุจะแจงใหคุณระบคุาสําหรับแอดเดรสแตละสวน ใชปุมลูกศรเพื่อเพิ่ม
หรือลดคา กด OK เพื่อยอมรับคา และยายเคอรเซอรไปยงัฟลดถดัไป

หลังจากทีใ่สแตละแอดเดรสเสร็จแลว เคร่ืองพิมพจะขอใหยนืยนัแอดเดรส กอน
ที่จะยายไปยงัแอดเดรสถัดไป หลังจากที่ตัง้ 3 แอดเดรสแลว เคร่ืองพมิพจะรี
สตารทโดยอัตมัติ

ขามโดยอตัโนมตัิ เปด

ปด

ตัง้คาฟงกชันครอสโอเวอรอัตโนมัติ

บรกิารของเครือขาย IPv4

IPv6

ตัง้คาวาเคร่ืองพิมพจะใชโปรโตคอล IPv4 หรือ IPv6

แสดง IP แอดเดรส ใช

ไม

ตัง้คาวาเคร่ืองพมิพจะแสดง IP แอดเดรสบนแผงควบคุม

ความเรว็ลิงค อตัโนมตัิ

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

ตัง้คาความเร็วลิงคดวยตนเองตามตองการ

หลังจากทีต่ั้งความเร็วลิงคแลว เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอัตมัติ

เรยีกคนืคาเริม่ตน  รีเซ็ตคาคอนฟเกอเรชันเครือขายทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน
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เมนฟูงกชนัทีก่าํหนดไว
เคร่ืองพิมพมีคุณสมบัตเิมนูฟงกชันที่กําหนดไวสําหรับทําสําเนาและแฟกซ ในการเปดเมนูเหลาน้ี ใหแตะปุมสําหรับฟงกชัน
น้ันบนแผงควบคมุ

สาํเนา

รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

จาํนวนสาํเนา  ตัง้คาจํานวนสําเนาเร่ิมตนของงานพิมพ

สาํเนา ID  ทาํสําเนาทัง้สองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอื่นๆ บน
ดานเดยีวกนัของกระดาษ

ยอ/ขยาย ตนฉบบั=100%

Legal เปน Letter=78%

Legal เปน A4=83%

A4 เปน Letter=94%

Letter เปน A4=97%

เตม็หนา=91%

พอดกีบักระดาษ

2 หนาตอแผน

4 หนาตอแผน

กาํหนดเอง: 25 ถงึ 400%

ตัง้คาเร่ิมตนสําหรับเปอรเซ็นตการยอหรือขยายเอกสารที่ทาํสําเนา

จาง/เขม  ระบุความคมชัดของสําเนา

ใชประโยชนสงูสุด อตัโนมตัิ

ผสม

รปูภาพ

ภาพถาย

ขอความ

ปรับการตัง้คาคณุภาพของสําเนาเพื่อรับคณุภาพของเอกสารตนฉบับได
ดีทีสุ่ด

กระดาษ ขนาดกระดาษ

ประเภทกระดาษ

ตัง้คาประเภทและขนาดกระดาษงานพิมพ

ถายเอกสารหลายหนา เปด

ปด

ตัง้คาตัวเลือกการทําสําเนาหลายหนาจากกระจกถายสําเนาทีเ่ปนคาเร่ิม
ตน

การเรียงลําดบัหนา เปด

ปด

ตั้งคาตัวเลือกการเรียงหนาเร่ิมตน

เลอืกถาด เลอืกอตัโนมตัิ

ถาด 1

ตัง้คาถาดปอนกระดาษทีเ่คร่ืองพมิพจะดงึกระดาษเมื่อพมิพสําเนา

ถายหนา-หลงั 1 เปน 1 ดาน

1 เปน 2 ดาน

ตัง้คาเง่ือนไขการพมิพสองดานของเคร่ืองพิมพสําหรับตนฉบับและ
สําเนา
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รายการเมนู รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

โหมดราง เปด

ปด

ตัง้คาคุณภาพการพิมพสําเนาเปนโหมดการพมิพฉบับราง

ตัง้คาเปนคาเริม่ตนใหม  บันทึกการเปล่ียนแปลงที่คณุทําในเมนนูีเ้ปนคาเร่ิมตนใหม

เรยีกคนืคาเริม่ตน  ตัง้คาสําเนาท่ีกาํหนดเองทัง้หมดใหเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

แฟกซ

รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

รายงานแฟกซ การยนืยนัแฟกซ ไมเคย

เมือ่สงแฟกซเทานัน้

รบัแฟกซ

ทกุๆ แฟกซ

ตัง้คาวาตองการใหเคร่ืองพมิพรายงานการยนืยนัหลังจากการสงหรือรับ
แฟกซสําเร็จหรือไม

 รวมหนาแรก เปด

ปด

ตัง้คาวาตองการใหเคร่ืองใสภาพยอของหนาแรกของแฟกซลงใน
รายงานดวยหรือไม

 รายงานโทรสารผดิ ทกุๆ ขอผดิพลาด

เมือ่ผดิพลาดขณะสง

เมือ่ผดิพลาดขณะรบั

ไมเคย

ตัง้คาวาตองการใหเคร่ืองพมิพรายงานหลังจากการสงหรือรับแฟกซลม
เหลวหรือไม

 รายงานสายลาสดุ  พมิพรายงานโดยละเอียดของการใชงานแฟกซคร้ังลาสุด ไมวาจะ
เปนการสงหรือรับแฟกซกต็าม

 บนัทกึการใชงาน
โทรสาร

พมิพบนัทกึเดีย๋วนี้

พมิพบนัทกึอตัโนมตัิ

พมิพบนัทกึเดีย๋วนี:้ พมิพรายการของแฟกซที่มีการสงออกหรือไดรับ
โดยเคร่ือง

พมิพบนัทกึอัตโนมัต:ิ เลือก เปด เพื่อใหพิมพรายงานหลังการสงแฟกซ
ทกุคร้ังโดยอัตโนมัต ิเลือก ปด เพื่อปดคุณสมบัตกิารพมิพอัตโนมัติ

 สมดุโทร  พมิพรายการโทรดวนที่ตัง้ไวในเคร่ือง

 รายการโทรสารขยะ  พมิพรายการของหมายเลขโทรศพัททีถู่กบล็อกจากการสงแฟกซมายงั
เคร่ืองนี้

 รายงานการคดิคาบรกิาร  พมิพรายการของรหสัใบเรียกเกบ็เงินทีม่ีการใชงานสําหรับแฟกซทีส่ง
ออก รายงานนีแ้สดงจํานวนโทรสารทีส่งออกทีม่ีการเรียกเกบ็เงินไปยงั
แตละรหสั รายการเมนนูีจ้ะปรากฏตอเมื่อมีการเปดใชคณุสมบัตริหัสใบ
เรียกเกบ็เงิน

 รายงานแฟกซทัง้หมด  พมิพรายงานเกีย่วกบัแฟกซทัง้หมด
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รายการเมนู รายการเมนยูอย รายการเมนยูอย คาํอธบิาย

ตวัเลอืกการสง สงแฟกซ หมายเลขแฟกซ สงแฟกซจากเคร่ืองพมิพ

สงแฟกซภายหลงั เวลาสง

วนัทีส่ง

หมายเลขแฟกซ

สงแฟกซทีด่เีลยตามวันทีแ่ละเวลา และไปยงัหมายเลขแฟกซทีค่ณุระบุ
ในเคร่ืองพิมพ

สถานะงานโทรสาร  แสดงรายการงานแฟกซทีก่ําลังรอสง สงตอ หรือพิมพ

ความละเอยีดแฟกซ มาตรฐาน

ละเอยีด

ละเอยีดพเิศษ

ภาพถาย

ตัง้คาความละเอียดของเอกสารทีส่ง ภาพที่มคีวามละเอียดสูงจะมจํีานวน
จุดตอนิว้ (dpi) มากขึน้ จึงใหรายละเอียดไดมากขึน้ดวย ภาพทีม่ีความ
ละเอียดต่ําลงจะมีจํานวนจุดตอนิ้วนอยลงและใหรายละเอียดนอยลง แต
ขนาดไฟลก็จะเล็กลงดวยเชนกัน

ตวัเลอืกการรบั พมิพแฟกซ  พมิพงานแฟกซทีจั่ดเกบ็ไวสําหรับการรับสวนตัว รายการเมนนูีจ้ะ
ปรากฏเมื่อเปดใชการตัง้คา รับสวนตวั เทานัน้ คณุตองปอนรหสัผาน
เพ่ือพมิพแฟกซสวนตัว

โทรสารขยะทีถ่กูบล็อค เพิม่เบอร

ลบเบอร

ลบทัง้หมด

รายการโทรสารขยะ

แกไขรายการแฟกซทีถู่กบล็อคไว รายการโทรสารทีบ่ล็อคไวมีไดสูงสุด
30 หมายเลข เมื่อเคร่ืองไดรับสายจากหมายเลขแฟกซทีถ่กูบล็อคไว
เคร่ืองจะลบแฟกซทีเ่ขามา นอกจากนี ้ยงัล็อกโทรสารที่บล็อคไวในล็อก
การใชงาน พรอมขอมูลเกี่ยวกับแอคเคาทงาน

พมิพโทรสารซ้าํ  พมิพแฟกซที่เคร่ืองพมิพรับกอนหนานีซ้้ํา รายการเมนนูีจ้ะปรากฏเมื่อ
เปดใชการตัง้คา ใหพมิพซ้าํ เทานัน้

สงตอแฟกซ ปด

เปด

ตัง้คาเคร่ืองใหสงแฟกซทีไ่ดรับทัง้หมดตอไปที่เคร่ืองแฟกซอีกเคร่ือง
หนึง่

รับการเรียกเอกสาร  ชวยใหเคร่ืองสามารถเรียกเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ืองหนึง่ที่เปดใชการสง
การเรียกเอกสารได

การตัง้คาสมดุโทรศพัท การตัง้คาบคุคล เพิม่/แกไข

ลบ

แกไขหมายเลขการโทรแบบเร็วและหมายเลขการโทรกลุมในสมุด
โทรศัพทของแฟกซ เคร่ืองสามารถรองรับรายชื่อสมุดโทรศพัทได 120
รายการ ซึง่เปนไดทัง้รายการแตละรายการหรือรายการกลุมกไ็ด

การตัง้คากลุม เพิม่/แกไขกลุม

ลบกลุม

ลบเบอรในกลุม

ลบทัง้หมด  

พมิพรายงานตอนนี้  พมิพรายงานสมุดโทรศัพท
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3 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● การเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows

● เปล่ียนการตั้งคางานพิมพ

● การเปล่ียนแปลงการต้ังคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยทูิลิตทีี่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัตกิารอ่ืน
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ระบบปฏบิตัิทีส่นับสนนุสาํหรบั Windows
เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows ตอไปน้ี:

การตดิตัง้ซอฟตแวรทีแ่นะนาํ

● Windows XP (32 บิต, Service Pack 2)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)

เฉพาะไดรเวอรการพมิพและการสแกน

● Windows Server 2003 (32 บิต, Service Pack 3)

● Windows Server 2008
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นับสนนุสาํหรบั Windows
● HP PCL 6 (น่ีคอืไดรเวอรเคร่ืองพิมพเร่ิมตน)

● HP Universal Print Driver สําหรับ Windows Postcript

● HP Universal Print Driver สําหรับ PCL 5

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะมีความชวยเหลือแบบออนไลน ซ่ึงใหคําแนะนําเก่ียวกับการส่ังพิมพทั่วไป รวมทั้งใหคําอธิบายเก่ียว
กับปุม, กลองตัวเลือก และรายการแบบดรอปดาวนที่อยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ โปรดดขูอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ UPD ที่ www.hp.com/go/upd
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การเลอืกไดรเวอรเครือ่งพมิพทีถ่กูตองสาํหรบั Windows
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพทําใหสามารถเขาใชคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ืองพิมพ และทําใหคอมพิวเตอรสามารถส่ือสารกับ
เคร่ืองพิมพได (โดยใชภาษาเคร่ืองพิมพ) ดูขอมูลซอฟตแวรและภาษาเพ่ิมเติมไดในหมายเหตุการติดตัง้หรือไฟล Readme
ที่มีอยูในแผนซีดขีองเคร่ืองพิมพ

คาํอธบิายไดรเวอร HP PCL 6

● ตดิตั้งจาก Add Printer wizard

● โดยใหมาเปนไดรเวอรที่เปนคาเร่ิมตน

● เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานในระบบ Windows ที่สนับสนุนทั้งหมด

● ความเร็ว คุณภาพการพิมพ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพสําหรับผูใชสวนใหญโดยรวมที่ดีท่ีสุด

● พัฒนาขึ้นใหใชงานควบคูกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อใหมีความเร็วดีที่สุดในระบบ
Windows

● อาจใชงานไมไดเต็มที่กับโปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอ่ืนและที่กําหนดเองที่ใชงานบน PCL 5

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PS

● พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/go/ljm1530series_software

● เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานกับโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือกับโปรแกรมซอฟตแวรที่เนนกราฟก

● สนับสนุนการพิมพงานจากระบบท่ีตองใช postscript emulation หรือสําหรับการสนับสนุนแบบอักษร postscript
flash

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PCL 5

● พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/go/ljm1530series_software

● ใชงานรวมกันไดกับ PCL เวอรชันกอนหนาและเคร่ืองพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอ่ืนหรือที่กําหนดเอง

● ออกแบบมาเพ่ือใชงานในหนวยงานที่ใชระบบ Windows เพ่ือใหมีไดรเวอรเดียวสําหรับใชงานกับเคร่ืองพิมพหลาย
รุน

● ใชงานไดดเีม่ือส่ังพิมพไปยังเคร่ืองพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาที่ใช Windows
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เปลีย่นการตัง้คางานพมิพ

เครือ่งมอืสาํหรับเปลี่ยนการตัง้คา วธิสีาํหรบัเปลีย่นการตัง้คา ระยะเวลาการเปลีย่น ลาํดบัชัน้การเปลี่ยน

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

การตั้งคาเหลานีจ้ะสงผลตองานพิมพ
ปจจุบันเทานัน้

การเปล่ียนการตัง้คาทีน่ี่จะแทนท่ีการตั้ง
คาที่เปล่ียนแปลงจากทีอ่ื่นๆ

Printer Properties (คุณสมบัติ
เคร่ืองพิมพ) ในโปรแกรมซอฟตแวร

ขัน้ตอนอาจแตกตางกนัในโปรแกรม
ซอฟตแวรแตละโปรแกรม วิธนีี้เปนวิธี
การทีใ่ชทั่วไป

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

2. เลือกเคร่ืองพมิพ แลวคลิก
Properties (คณุสมบัต)ิ หรือ
Preferences (กําหนด
ลักษณะ)

3. เปล่ียนการตัง้คาบนแถบใดๆ

การตั้งคาเหลานี้สงผลตอเซสชนัปจจุบัน
ของโปรแกรมซอฟตแวร

การตัง้คาทีเ่ปล่ียนที่นีจ่ะแทนทีก่ารตั้งคา
เร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพและการ
ตัง้คาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ

การตัง้คาเร่ิมตนของไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

1. เปดรายการเคร่ืองพิมพบน
คอมพวิเตอร แลวเลือก
เคร่ืองพิมพนี้

หมายเหต:ุ ขั้นตอนนีจ้ะแตก
ตางกนัในแตละระบบปฏิบัติการ

2. คลิก Printer (เคร่ืองพมิพ) จาก
นัน้คลิก Printing
Preferences (การกาํหนด
ลักษณะการพมิพ)

3. เปล่ียนการตัง้คาบนแถบใดๆ

การตั้งคาเหลานีจ้ะยงัคงสงผลจนกวาจะ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ วิธีนีเ้ปนวิธีทีจ่ะเปล่ียนการ
ตัง้คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
สําหรับโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมด

คณุสามารถแทนทีก่ารตัง้คาเหลานีโ้ดย
เปล่ียนการตัง้คาในโปรแกรมซอฟตแวร

การตั้งคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ เปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ
บนแผงควบคุม หรือในซอฟตแวร
จัดการเคร่ืองพมิพทีม่าพรอมกบั
เคร่ืองพิมพ

การตั้งคาเหลานีจ้ะยงัคงสงผลจนกวาจะ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ัง

คณุสามารถแทนทีก่ารตัง้คาเหลานีโ้ดย
ทาํการเปล่ียนแปลงดวยเคร่ืองมืออื่น
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การเปลีย่นแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

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

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการน้ีเปนกระบวนการท่ีใชเปนสวนใหญ

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้หมด

1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมน ูStart เริม่ตน): คลิก
Start (เร่ิม) แลวคลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมน ูClassic Start):
คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

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

Windows 7: คลิก Start (เร่ิม) จากน้ันคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Printing Preferences (กําหนดลักษณะการพิมพ)

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมน ูStart เริม่ตน): คลิก
Start (เร่ิม) แลวคลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมน ูClassic Start):
คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

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

Windows 7: คลิก Start (เร่ิม) จากน้ันคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คุณสมบัต)ิ หรือ Printer properties (คุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ)

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)

26 บท 3   ซอฟตแวรสําหรับ Windows THWW



การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows
Windows XP

1. คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก Programs (โปรแกรม)

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

3. คลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร

Windows Vista และ Windows 7

1. คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

3. คลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร
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ยทูลิติทีีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
● HP Web Jetadmin

● HP Embedded Web Server

● HP ToolboxFX

สวนประกอบและยทูิลติอีืน่ๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตัง้ระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน

● HP LaserJet Scan

● PC Fax Send
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ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตักิารอืน่

ระบบปฏบิตักิาร ซอฟตแวร

UNIX สําหรับเครือขาย HP-UX และ Solaris ใหไปที ่www.hp.com/support/net_printing เพือ่ดาวนโหลด
ตวัติดตัง้เคร่ืองพมิพ HP Jetdirect สําหรับ UNIX

Linux ดขูอมูลไดที ่www.hp.com/go/linuxprinting

THWW ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอ่ืน 29

http://www.hp.com/support/net_printing
http://www.hp.com/go/linuxprinting


30 บท 3   ซอฟตแวรสําหรับ Windows THWW



4 การใชเครือ่งพมิพรวมกบั Mac

● ซอฟตแวรสําหรับ Mac

● การพิมพดวย Mac

● แฟกซดวย Mac

● สแกนดวยดวย Mac
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ซอฟตแวรสาํหรบั Mac
ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุสาํหรบั Mac

เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Mac ตอไปน้ี:

● Mac OS X 10.5, 10.6 และรุนที่สูงกวา

หมายเหต:ุ 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

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Mac
โปรแกรมตดิตั้งซอฟตแวร HP LaserJet มีไฟล PostScript® Printer Description (PPD) และ Printer Dialog
Extensions (PDEs) สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอร Mac OS X ไฟล PPD และ PDE ของเคร่ืองพิมพ HP ซ่ึงใชรวม
กับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Apple PostScript ในตัวจะชวยใหคณุใชงานการพิมพไดอยางครบถวน และเขาใชงานคุณสมบัติ
เฉพาะของเคร่ืองพิมพ HP ได

ตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตักิาร Mac

ตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรับเครือ่งคอมพวิเตอร Mac ทีเ่ชื่อมตอโดยตรงกบัเครือ่งพมิพ

เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนการเชื่อมตอ USB 2.0 ใชสายเคเบิล USB แบบ A-to-B HP แนะนําใหใชสายเคเบิลไมยาวเกินกวา
2 เมตร

1. เชือ่มตอสายเคเบิล USB เขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอร

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3. คลิกไอคอนโปรแกรมติดตั้ง HP จากน้ันทําตามคําแนะนําท่ีบนหนาจอ

4. บนหนาจอขอแสดงความยินดี ใหคลิกปุม Close (ปด)

5. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพ่ือตรวจสอบวาไดติดตัง้ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

ตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรับเครือ่งคอมพวิเตอร Mac ในระบบเครอืขายแบบใชสาย

กาํหนดคา IP แอดเดรส

สามารถตัง้คา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพดวยตนเองได หรือกําหนดคาโดยอัตโนมัตผิาน DHCP, BootP หรือ AutoIP
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คาคอนฟเกอเรชนัทีต่ัง้ดวยตนเอง

คุณสามารถตั้งคาดวยตนเองไดเฉพาะโปรโตคอล IPv4 เทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ดวยตนเอง และกดปุม OK

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือพิมพ IP แอดเดรส และกดปุม OK

6. หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ไม และกดปุม OK ทําซํ้าตามขั้นตอนที่ 5 โดยใช IP แอดเดรส
ที่ถูกตอง และทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกคร้ังสําหรับการตัง้คาซับเน็ตมาสก และการตั้งคาเร่ิมตนของเกตเวย

คาคอนฟเกอเรชนัแบบอตัโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก อัตโนมัต ิและกดปุม OK

อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือทําให IP แอดเดรสแบบอัตโนมัตพิรอมสําหรับการนํามาใช

หมายเหต:ุ หากคุณตองการปดหรือเปดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เชน BOOTP, DHCP, หรือ AutoIP)
สามารถเปล่ียนการตั้งคาเหลาน้ีไดโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวหรือ HP ToolboxFX เทาน้ัน

ตดิตัง้ซอฟตแวร

1. ออกจากโปรแกรมท้ังหมดในคอมพิวเตอร

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3. คลิกไอคอนโปรแกรมติดตั้ง HP จากน้ันทําตามคําแนะนําท่ีบนหนาจอ

4. บนหนาจอขอแสดงความยินดี ใหคลิกปุม Close (ปด)

5. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพ่ือตรวจสอบวาไดติดตัง้ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏบิตักิาร Mac
คุณตองมีสิทธิ์ของผูดูแลระบบจึงจะลบซอฟตแวรได

1. ยกเลิกการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอร

2. เปด Applications ( แอปพลิเคชัน)

3. เลือก Hewlett Packard

4. เลือก HP Uninstaller (โปรแกรมยกเลิกการตดิตั้งของ HP)

5. เลือกเคร่ืองพิมพจากรายการอุปกรณแลวคลิกปุม Uninstall (ยกเลิกการตดิตั้ง)

6. หลังจากยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอรแลวลบขอมูลใน Trash (ถังขยะ)
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การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Mac

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพ
ทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงานพมิพ
ทัง้หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครื่อง

1. ในเมน ูFile (ไฟล) คลิกปุม Print (พมิพ)

2. การเปล่ียนแปลงคาทีคุ่ณตองการในเมนู
ตางๆ

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม Print (พมิพ)

2. การเปล่ียนแปลงคาทีคุ่ณตองการในเมนู
ตางๆ

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุม
Save As... (บนัทกึเปน...) และพิมพชือ่
ของคาลวงหนา

การตัง้คาเหลานีจ้ะถกูบันทกึไวในเมน ูPresets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี ้คณุตอง
เลือกตวัเลือกคาลวงหนาทีบ่ันทกึไวทุกคร้ังที่คณุ
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

Mac OS X 10.5 และ 10.6

1. จากเมน ูApple  เลือกเมน ูSystem
Preferences (การตัง้คาระบบ) จากนัน้
คลิกไอคอน Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร)

2. เลือกเคร่ืองพิมพทีอ่ยูดานซายของหนาตาง

3. คลิกปุม Options & Supplies (ตวั
เลอืกและอปุกรณสิน้เปลอืง)

4. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

5. กําหนดคาตัวเลือกทีต่ิดตั้ง

ซอฟตแวรสาํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร Mac

HP Utility สาํหรับ Mac
ใช HP Utility เพ่ือตั้งคาคณุลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพที่ไมมีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คุณสามารถใช HP Utility เม่ือเคร่ืองพิมพของคุณใชสาย USB (USB: Universal Serial Bus) หรือเชื่อมตอกับเครือ
ขายที่ใช TCP/IP

เปด HP Utility

▲ คลิก HP Utility จากด็อค

-หรอื-

จาก Applications (แอปพลิเคชัน) คลิก Hewlett Packard แลวคลิก HP Utility

คณุสมบตั ิHP Utility

ใชซอฟตแวร HP Utility สําหรับการดําเนินการตอไปน้ี:

● รับขอมูลเก่ียวกับสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

● รับขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ เชน เวอรชนัของเฟรมแวร และหมายเลขผลิตภัณฑ

● พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

● รับขอมูลเครือขายและเปด HP Embedded Web Server สําหรับเคร่ืองพิมพที่เชือ่มตอกับเครือขาย IP

● กําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาด

● สงไฟลและแบบอักษรจากคอมพิวเตอรไปยงัเคร่ืองพิมพ

● อัปเดตเฟรมแวรเคร่ืองพิมพ

● กําหนดการตั้งคาแฟกซพ้ืนฐาน
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ยทูลิิตทีีส่นบัสนนุสาํหรับ Mac

HP Embedded Web Server

เคร่ืองพิมพน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซ่ึงจะใหการเขาใชงานขอมูลเก่ียวกับการทํางานของเคร่ืองพิมพและเครือขาย
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การพมิพดวย Mac
ยกเลกิงานพมิพดวย Mac

หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานท่ีเคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน (เชน
เคร่ืองพิมพกําลังเอกสารในขณะท่ีกําลังรับแฟกซ) การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

และคณุสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือควิการพิมพได

หากตองการหยดุงานพิมพทันที ใหนําส่ือที่ใชพิมพที่เหลือออกจากเคร่ืองพิมพ หลังจากเคร่ืองหยุดพิมพแลว ใหใชตวัเลือกใด
ตัวเลือกหน่ึงดังตอไปน้ี:

● แผงควบคมุของเครื่องพมิพ: ในการยกเลิกงานพิมพ ใหกดและปลอยปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถยกเลิก
งานพิมพได

● ควิการพมิพของ Mac: เปดคิวการพิมพโดยดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพในดอ็ค ไฮไลตงานพิมพ และคลิก
Delete (ลบ)

เปลีย่นขนาดและประเภทกระดาษโดยใช Mac
1. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนากระดาษ)

3. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลิกปุม OK

4. เปดเมนู Finishing (การตกแตง)

5. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวสัดพุมิพ)

6. คลิกปุม Print (พมิพ)

การสรางและใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพดวย Mac
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เลือกการตั้งคาการพิมพทีคุ่ณตองการบันทึกเพ่ือกลับมาใชใหม

4. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกตัวเลือก Save As... (บันทกึเปน...) แลวพิมพชื่อสําหรับคาลวงหนา

5. คลิกปุม OK (ตกลง)
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ใชคาลวงหนาสาํหรบัพมิพ

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาการพิมพ

หมายเหต:ุ ในการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

การปรบัขนาดเอกสารหรอืพิมพในขนาดกระดาษแบบกาํหนดเองดวย Mac

Mac OS X 10.5 และ 10.6

ใชวิธีใดวิธหีนึง่ตอไปนี้

1. บนเมน ูFile (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนากระดาษ)

3. เลือกเคร่ืองพมิพ จากนัน้เลือกการตั้งคาทีถ่กูตองสําหรับตวัเลือก Paper Size (ขนาด
กระดาษ) และ Orientation (การวางแนวกระดาษ)

1. บนเมน ูFile (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. เปดเมนู Paper Handling (การจัดการกระดาษ)

3. ในสวน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกชอง Scale to fit
paper size (ปรบัใหพอดกีบัขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

การพมิพหนาปกดวย Mac
1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Cover Page (หนาปก) แลวเลือกหนาท่ีจะพิมพหนาปก คลิกปุม Before Document (กอนเอกสาร) หรือ
ปุม After Document (หลงัเอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทหนาปก) เลือกขอความท่ีคณุตองการพิมพบนหนาปก

หมายเหต:ุ ในการพิมพหนาปกแบบไมมีขอความใดๆ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover
Page Type (ประเภทหนาปก)

การใชลายน้าํดวย Mac
1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. เปดเมนู Watermarks (ลายน้ํา)

3. จากเมนู Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายนํ้าที่จะใช เลือกตวัเลือก Watermark (ลายน้ํา) เพ่ือพิมพขอความ
ก่ึงโปรงแสง เลือกตัวเลือก Overlay (การซอน) เพ่ือพิมพขอความท่ีไมโปรงแสง

4. จากเมนู Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทาน้ัน

5. จากเมนู Text (ขอความ) ใหเลือกขอความมาตรฐานหน่ึงขอความ หรือเลือกตัวเลือก Custom (กาํหนดเอง) แลว
พิมพขอความใหมลงในชอง

6. เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาท่ีเหลือ
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การการพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวดวย Mac

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Layout (รปูแบบ)

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

5. ในสวน Layout Direction (การจดัรปูแบบ) ใหเลือกลําดบัและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบที่จะพิมพใหกับแตละหนา

การพมิพบนหนากระดาษทัง้สองดาน (การพมิพงานสองดาน) ดวย Mac

ใชการพมิพสองดานอตัโนมัติ

1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาดใดถาดหน่ึงเพ่ือใหเพียงพอกับงานพิมพ

2. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

3. เปดเมนู Layout (รปูแบบ)

4. จากเมนู Two-Sided (สองดาน) เลือกตัวเลือกการเขาเลม

การพมิพงานสองดานดวยตนเอง

1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาดใดถาดหน่ึงเพ่ือใหเพียงพอกับงานพิมพ

2. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

3. เปดเมนู Finishing (การตกแตง) และคลิกแถบ Manual Duplex (การพมิพสองดานดวยตนเอง) หรือเปดเมนู
Manual Duplex (การพมิพสองดานดวยตนเอง)

4. คลิกชอง Manual Duplex (การพมิพสองดานดวยตนเอง) แลวเลือกตัวเลือกการเขาเลม

5. คลิกปุม Print (พมิพ) ทําตามคําแนะนําในหนาตางปอปอัปที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร กอนที่จะใสปก
กระดาษกลับเขาไปในถาด 1 เพ่ือพิมพดานที่สอง

6. ไปที่เคร่ืองพิมพ แลวหยบิกระดาษเปลาท่ีอยูในถาด 1 ออก

7. ใสปกกระดาษท่ีพิมพแลวโดยหงายหนาขึน้และใหปอนทายกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพกอนในถาด 1 คุณตองพิมพ
ดานที่สองจากถาด 1

8. หากมีขอความปรากฏข้ึน กดปุมบนแผงควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือดําเนินการตอ
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การใชเมน ูServices (การบรกิาร) ดวย Mac
หากเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขาย ใหใชเมนู Services (การบริการ) เพ่ือรับขอมูลเคร่ืองพิมพและสถานะของอุปกรณ
ส้ินเปลือง

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พมิพ)

2. เปดเมนู Services (บรกิาร)

3. ในการเปดเว็บเซิรฟเวอรในตวั และดําเนินการบํารุงรักษา ใหปฏิบัติดังน้ี

a. เลือกแถบ Device Maintenance (บํารงุรกัษาเครือ่งพมิพ)

b. เลือกการดําเนินการจากรายการแบบดรอปดาวน

c. คลิกปุม Launch (เขาใช)

4. ในการไปท่ีเว็บไซตการสนับสนุนตางๆ สําหรับเคร่ืองพิมพน้ี ใหปฏิบัติดังน้ี

a. เลือกแถบ Services on the Web (บรกิารในเวบ็)

b. เลือกตวัเลือกจากเมนู

c. คลิกปุม Go! (ไป!)
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แฟกซดวย Mac
ในการสงแฟกซโดยพิมพไปยงัไดรเวอรแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. เปดเอกสารที่คุณตองการสงแฟกซ

2. คลิกที่เมนู File แลวคลิกท่ี Print

3. ในเมนูปอปอัป Printer (เคร่ืองพิมพ) ใหเลือกควิงานพิมพแฟกซที่คุณตองการใช

4. ในฟลด Copies (สําเนา) ใหปรับจํานวนสําเนาหากจําเปน

5. ในเมนูปอปอัป Paper Size (ขนาดกระดาษ) ใหปรับขนาดกระดาษหากจําเปน

6. ในบริเวณ Fax Information (ขอมูลแฟกซ) ใหปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงคน

หมายเหต:ุ หากคุณตองการใสหมายเลขนําหนา ใหปอนในฟลด Dialing Prefix (หมายเลขนําหนา)

7. คลิก Fax (แฟกซ)
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สแกนดวยดวย Mac
ใชซอฟตแวร HP Scan เพ่ือสแกนภาพไปยังคอมพิวเตอร Mac

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

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

3. เปดเมนู HP Scan แลวคลิก Preferences (กําหนดลักษณะ) จากเมนูปอปอัป Scanner (สแกนเนอร) ใหเลือก
เคร่ืองพิมพน้ีจากรายการ แลวคลิก Continue (ดําเนินการตอ)

4. ในการใชการตั้งคาลวงหนามาตรฐาน ซ่ึงใหผลเปนที่พอใจสําหรับภาพและขอความ ใหคลิกปุม Scan (สแกน)

ในการใชการตั้งคาลวงหนาท่ีดีที่สุดสําหรับเอกสารขอความ ใหเลือกการตั้งคาลวงหนาจากเมนูปอปอัป Scanning
Presets (คาลวงหนาสําหรับการสแกน) ในการปรับการตั้งคา ใหคลิกปุม Edit (แกไข) เม่ือคุณพรอมที่จะสแกน ให
คลิกปุม Scan (สแกน)

5. ในการสแกนหนาอ่ืนเพ่ิมเติม ใหวางหนาถัดไปแลวคลิก Scan (สแกน) คลิก Append to List (เพ่ิมในรายการ)
เพ่ือเพิ่มหนาใหมไปยังรายการปจจุบัน ทําซํ้าจนกวาคณุจะสแกนไดทุกหนา

6. คลิกปุม Save (บันทึก) แลวเลือกโฟลเดอรบนคอมพิวเตอรที่คณุตองการบันทึกไฟล

หมายเหต:ุ ในการพิมพภาพที่สแกน ใหคลิกปุม Print (พิมพ)
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5 การเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพ

● ระบบปฏิบัติการเครือขายที่สนับสนุน

● การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเคร่ืองพิมพรวมกัน

● การเชื่อมตอดวย USB

● เชือ่มตอกับเครือขาย
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ระบบปฏบิตัิการเครอืขายทีส่นบัสนนุ
ระบบปฏิบัตกิารตอไปน้ีสามารถทํางานกับการพิมพในเครือขาย:

การตดิตัง้ซอฟตแวรทีแ่นะนาํ

● Windows XP (32 บิต, Service
Pack 2)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows 7 (32 บิต และ 64 บิต)

ไดรเวอรการพมิพและสแกน

● Windows Server 2003 (32 บิต,
Service Pack 3)

● Windows Server 2008

เฉพาะไดรเวอรเครื่องพมิพ

● Linux (เฉพาะเว็บ)

● UNIX model scripts (เฉพาะเว็บ)

การปฏเิสธความรบัผิดชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั
HP ไมสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคุณลักษณะน้ีเปนฟงกชันของระบบปฏิบัตกิาร
Microsoft ไมใชไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ HP โปรดเขาสู Microsoft ที่ www.microsoft.com

การเชื่อมตอดวย USB
หมายเหต:ุ อยาเชื่อมตอสาย USB จากเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรจนกวาโปรแกรมติดตัง้จะพรอมตใหคุณดําเนินการ

1. ใสแผนซีดีของเคร่ืองพิมพในคอมพิวเตอร หากโปรแกรมติดตัง้ซอฟตแวรยงัไมเร่ิมตนทํางาน ใหเล่ือนไปที่ไฟล
setup.exe บนแผนซีดีและดับเบิลคลิกที่ไฟลดังกลาว

2. ทําตามคําแนะนําของโปรแกรมติดตั้ง

3. รอจนกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ จากน้ันรีสตารตคอมพิวเตอร

44 บท 5   การเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพ THWW

http://www.microsoft.com


เชือ่มตอกบัเครอืขาย

โปรโตคอลเครอืขายทีใ่ชได

ในการเชื่อมตออุปกรณที่มีเครือขายเขากับเครือขาย คณุตองมีเครือขายที่ใชโปรโตคอลใดโปรโตคอลหน่ึงดังตอไปน้ี

● TCP/IP (IPv4 หรือ IPv6)

● พอรต 9100

● LPR

● DHCP

● AutoIP

● SNMP

● Bonjour

● SLP

● WSD

● NBNS

● LLMNR

ตดิตัง้เครือ่งพมิพในเครอืขายแบบใชสาย

กาํหนดคา IP แอดเดรส

สามารถตัง้คา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพดวยตนเองได หรือกําหนดคาโดยอัตโนมัติผาน DHCP, BootP หรือ AutoIP

คาคอนฟเกอเรชนัทีต่ัง้ดวยตนเอง

คุณสามารถตั้งคาดวยตนเองไดเฉพาะโปรโตคอล IPv4 เทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ดวยตนเอง และกดปุม OK

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือพิมพ IP แอดเดรส และกดปุม OK

6. หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ไม และกดปุม OK ทําซํ้าตามขั้นตอนที่ 5 โดยใช IP แอดเดรส
ที่ถูกตอง และทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกคร้ังสําหรับการตัง้คาซับเน็ตมาสก และการตั้งคาเร่ิมตนของเกตเวย

คาคอนฟเกอเรชนัแบบอตัโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK
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3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก อัตโนมัต ิและกดปุม OK

อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือทําให IP แอดเดรสแบบอัตโนมัตพิรอมสําหรับการนํามาใช

หมายเหต:ุ หากคุณตองการปดหรือเปดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เชน BOOTP, DHCP, หรือ AutoIP)
สามารถเปล่ียนการตั้งคาเหลาน้ีไดโดยใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวหรือ HP ToolboxFX เทาน้ัน

ตดิตั้งซอฟตแวร

1. ออกจากโปรแกรมท้ังหมดในคอมพิวเตอร

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

4. เม่ือมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wired network (เชือ่มตอผานเครอืขายแบบใชสาย)
แลวคลิกปุม Next (ถัดไป)

5. จากรายชือ่เคร่ืองพิมพที่มีอยู ใหเลือกเคร่ืองพิมพที่มี IP แอดเดรสที่ถูกตอง

6. คลิกปุม Finish (เสรจ็สิ้น)

7. บนหนาจอ More Options (ตวัเลือกอื่น) คุณสามารถติดตั้งซอฟตแวรเพ่ิมเตมิ หรือคลิกปุม Finish (เสรจ็สิ้น)

8. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพ่ือตรวจสอบวาไดติดตัง้ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

การกาํหนดคาเครอืขาย

ดหูรอืเปลีย่นการตั้งคาเครอืขาย

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพ่ือดูหรือเปล่ียนการกําหนดคา IP

1. พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคณุใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตวัเลขเทาน้ัน ซ่ึงมีรูปแบบดังน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคณุใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยทั้งอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีรูปแบบคลายดังน้ี:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. ในการเปด HP Embedded Web Server ใหปอน IP แอดเดรส (IPv4) ของเคร่ืองพิมพลงในบรรทัดแอดเดรสของ
เว็บเบราเซอร สําหรับ IPv6 ใหใชขั้นตอนที่กําหนดโดยเว็บเบราเซอรเพ่ือปอน IPv6 แอดเดรส

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาไดตามตองการ
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ตัง้หรือเปลีย่นรหสัผานเครื่องพมิพ

ใช HP Embedded Web Server ในการตั้งคารหัสผานหรือเปล่ียนรหัสผานที่มีอยูของเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

1. พิมพ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร คลิกแถบ Networking (เครอืขาย) แลว
คลิกลิงค Security (การรกัษาความปลอดภยั)

หมายเหต:ุ ถาไดตั้งรหัสผานไวแลวกอนหนาน้ี ระบบจะแจงใหคณุพิมพรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิกปุม Apply
(ใช)

2. ใหพิมพรหัสผานใหมในชอง New Password (รหสัผานใหม) และในชอง Verify password (ตรวจสอบรหสั
ผาน)

3. ที่ดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม Apply (ใช) เพ่ือบันทึกรหัสผาน

การตัง้คาความเร็วลิงค

หมายเหต:ุ การเปล่ียนการต้ังคาความเร็วลิงคที่ไมถูกตองอาจทําใหเคร่ืองพิมพไมสามารถติดตอส่ือสารกับอุปกรณเครือขา
ยอ่ืนๆ ได สําหรับเกือบทุกสถานการณ ควรตั้งเคร่ืองพิมพใหอยูในโหมดอัตโนมัติ การเปล่ียนแปลงสามารถทําใหเคร่ืองพิมพ
ทํางานอีกรอบได ควรทําการเปล่ียนแปลงเฉพาะเม่ือเคร่ืองพิมพวางอยูเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ความเรว็ลิงค และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกหน่ึงในการตัง้คาตอไปน้ี

● อัตโนมัติ

● 10T Full

● 10T Half

● 100TX Full

● 100TX Half

หมายเหต:ุ การตั้งคาตองตรงกับอุปกรณบนระบบเครือขายที่คุณตองการเชื่อมตอ (ฮับของเครือขาย สวิตช เกตเวย
รูตเตอรหรือคอมพิวเตอร)

5. กดปุม OK เคร่ืองพิมพจะปดแลวเปดใหม
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6 กระดาษและวสัดพุิมพ

● ทําความเขาใจการใชกระดาษ

● เปล่ียนไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษที่รองรับ

● ประเภทกระดาษที่รองรับและความจุของถาด

● การใสกระดาษในถาด

● การใสกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

● กําหนดคาถาด
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ทาํความเขาใจการใชกระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนกระดาษที่หลากหลายและวัสดุพิมพอ่ืนๆ ตามคําแนะนําในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรง
ตามคําแนะนําน้ีอาจใหคุณภาพการพิมพต่ํา กระดาษติดเพ่ิมขึ้น และเคร่ืองพิมพเกิดสึกหรอกอนเวลาอันควร

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ที่ออกแบบมาเพ่ือใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ
ใชงานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนํา
ใหใชกระดาษหรือวัสดพิุมพชนิดหรือยี่หออ่ืน เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคุมคณุภาพได

อาจเปนไปไดที่กระดาษจะเปนไปตามขอกําหนดในคูมือน้ี แตยงัไมอาจใหคุณภาพการพิมพที่ทานพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการ
จัดเก็บที่ไมเหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น หรือตัวแปรอ่ืนๆ ที่ Hewlett-Packard ไมอาจควบคุมได

ขอควรระวัง: การใชกระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ ทําใหตองมีการซอมบํารุง การซอมบํารุงดังกลาวจะไมรวมอยูในการรับประกันหรือขอตกลงการใหบริการของ
Hewlett-Packard

คาํแนะนาํสาํหรบักระดาษพิเศษ

เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนการพิมพบนกระดาษพิเศษ ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพื่อใหไดผลลัพธที่พึงพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษ
หรือวัสดุพิมพพิเศษ ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาประเภท และขนาดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีท่ีสุด

ขอควรระวัง: เคร่ืองพิมพ HP LaserJet ใชฟวเซอรทําหนาที่ยึดอนุภาคของผงหมึกแหงบนกระดาษเปนจุดที่มีความ
แมนยํามาก HP Laser Paper ไดรับการออกแบบมาใหทนตอความรอนสูง การใชกระดาษอิงคเจ็ตอาจทําใหเคร่ืองพิมพ
เกิดความเสียหายได

ชนดิวสัดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกัน

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไป
จนถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวที่ลอกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีทีห่นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมีสิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีเ่รียบแบน

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับการรับรองสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอรสีเทานั้น

● วางแผนใสบนพื้นผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเคร่ืองพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนมุัติใหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพมิพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาทีไ่ดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานั้น

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบไุวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนําของสื่อสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนั้นจะเปนกระ
ดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัติใหใชกบั
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผวิมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ทีอ่อกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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เปลีย่นไดรเวอรเครือ่งพมิพใหตรงกบัประเภทและขนาดกระดาษ
หมายเหต:ุ หากคุณเปล่ียนการต้ังคาหนาในโปรแกรมซอฟตแวร การตั้งคาเหลาน้ันจะแทนท่ีการตั้งคาใดๆ ในไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

5. เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ

6. คลิกปุม ตกลง

ขนาดกระดาษทีร่องรบั
หมายเหต:ุ หากตองการใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษท่ีเหมาะสมในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
กอนที่จะทําการพิมพ

ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสนับสนุนวัสดุพิมพบางขนาดเทาน้ันสําหรับการพิมพสองดานอัตโนมัต ิใชขั้นตอนการพิมพสองดานดวย
ตนเองสําหรับขนาดของวัสดุพิมพที่ไมสามารถใชไดกับการพิมพสองดานอัตโนมัติ

ตาราง 6-1  กระดาษและขนาดกระดาษทีใ่ชได

ขนาด ขนาด ถาด 1 ชองปอนกระดาษ

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

16K 184 x 260 มม.

195 x 270 มม.

197 x 273 มม.

กําหนดเอง ขนาดเลก็ทีส่ดุ: 76 x 127 มม.

ขนาดใหญทีสุ่ด: 216 x 356 มม.
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ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดที่ใชได

ขนาด ขนาด ถาด 1 ชองปอนกระดาษ

ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.

ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.

ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม.

ซองจดหมาย
Monarch

98 x 191 มม.

โปสการด
Japanese

100 x 148 มม.

โปสการด
Japanese แบบคูที่
มีการพลิกหมุน

148 x 200 มม.

ประเภทกระดาษทีร่องรบัและความจขุองถาด
สําหรับรายการกระดาษยีห่อ HP ทั้งหมดท่ีเคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljm1530series

ชนดิกระดาษ (ไดรเวอรเครื่องพมิพ) ถาด 1 ชองปอนกระดาษ

ธรรมดา

รีไซเคิล

กระดาษหนัง

กระดาษเบา

กระดาษหนักปานกลาง

กระดาษหนัก

กระดาษหนักพิเศษ

กระดาษหวัจดหมาย

กระดาษทีพ่ิมพไวแลว

กระดาษทีเ่จาะรูไวแลว

กระดาษสี

กระดาษปอนด

กระดาษหยาบ

ซองจดหมาย
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ชนดิกระดาษ (ไดรเวอรเครื่องพมิพ) ถาด 1 ชองปอนกระดาษ

ฉลาก

การดสตอ็ค

แผนใส

โปสการด

ถาดกระดาษหรอืถาดรบักระดาษออก ชนดิกระดาษ ขอกาํหนด ปรมิาณ

ถาด 1 กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 163 g/
m2

กระดาษบอนด 75 g/m2 250 แผน

ซองจดหมาย กระดาษบอนดทีม่ีขนาดนอยกวา 60 g/
m2 ถึง 90 g/m2

ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. แผนใสไมเกนิ 125 แผน

ชองปอนกระดาษ กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 163 g/
m2

เทยีบเทากับกระดาษบอนด 75 g/m2

จํานวน 10 แผน

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. ปกกระดาษสูงสุด: 1 มม.

ถาดกระดาษออก กระดาษ ชวง:

กระดาษบอนด 60 g/m2 ถึง 163 g/
m2

กระดาษบอนด 75 g/m2 ไดสูงสุด 125
แผน

แผนใส ความหนาต่าํสุด 0.13 มม. แผนใสไมเกนิ 75 แผน

ซองจดหมาย กระดาษบอนดทีม่ีขนาดนอยกวา 60 g/
m2 ถึง 90 g/m2

ซองจดหมายไมเกนิ 10 ซอง

แนวกระดาษทีบ่รรจใุนถาด

ควรใชกระดาษที่แนะนําสําหรับใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอรเทาน้ัน

หากใชกระดาษที่ตองใชการวางแนวท่ีเฉพาะเจาะจง ใหปอนกระดาษตามขอมูลในตารางตอไปน้ี

ชนดิกระดาษ วธิกีารใสกระดาษ

กระดาษแบบฟอรมหรือกระดาษหัว
จดหมาย

● หงายขึ้น

● ขอบดานบนหนัเขาหาอุปกรณ

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ ● หงายขึ้น

● รูอยูทางดานซายของอุปกรณ

ซองจดหมาย ● หงายขึ้น

● ขอบส้ันดานซายหันเขาหาอุปกรณ
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หมายเหต:ุ ใชชองปอนกระดาษหลักเพ่ือพิมพซองจดหมายหน่ึงซองหรือวัสดุพิมพแบบพิเศษอ่ืนๆ ใชถาด 1 เพ่ือพิมพซอง
จดหมายหลายๆ ซองหรือวัสดพิุมพแบบพิเศษอ่ืนๆ
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การใสกระดาษในถาด

ใสกระดาษในชองปอนกระดาษหลกั

ถาดปอนกระดาษหลักรองรับกระดาษไดไมเกิน 10 แผน หรือซองจดหมายหน่ึงซอง แผนใสหน่ึงแผน หรือฉลากหรือการด
สต็อคหน่ึงแผน

1. ปอนกระดาษโดยใสหัวกระดาษเขาไปกอน และหงาย
หนาท่ีตองการพิมพขึ้น

 

2. เพ่ือปองกันกระดาษตดิและบิดเบ้ียว ใหปรับตัวก้ัน
กระดาษทุกคร้ังกอนทีจ่ะปอนกระดาษ

 

ใสถาด 1
ถาด 1 บรรจุกระดาษ 60 ถึง 90 g/m2 ไดถึง 250 แผน

หมายเหต:ุ เม่ือตองการเตมิกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง อยาคล่ี
กระดาษออก วิธนีี้จะชวยลดปญหากระดาษติด โดยจะปองกันไมใหกระดาษหลายแผนถูกดงึเขาเคร่ืองพิมพพรอมกัน
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1. ใสกระดาษในถาดปอนโดยหงายขึ้นและใสหัวกระดาษ
เขาไปกอน

 

2. ปรับตัวก้ันใหอยูชิดกับกระดาษ  
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การใสกระดาษในอปุกรณปอนกระดาษ
หมายเหต:ุ เม่ือตองการเตมิกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษทั้งหมดใหตรง หาม
คล่ีกระดาษ วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษติด โดยจะปองกันไมใหกระดาษหลายแผนถูกดึงเขาเคร่ืองพิมพพรอมกัน

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ อยาใสเอกสารตนฉบับที่มีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคํา
ผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษตดิอยู และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดทุี่เปราะบางลงในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

อุปกรณปอนกระดาษบรรจุกระดาษ 60 ถึง 90 g/m2 ไดถึง 35 แผน

1. ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายขึ้น  

2. ปรับตัวก้ันใหอยูชิดกับกระดาษ  

THWW การใสกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ 57



กาํหนดคาถาด
ตามคาเร่ิมตน เคร่ืองพิมพจะดงึกระดาษจากชองปอนกระดาษหลัก หากชองปอนกระดาษหลักไมมีกระดาษ เคร่ืองพิมพจะดงึ
กระดาษจากถาด 1 การกําหนดคาถาด 1 ในเคร่ืองพิมพจะเปล่ียนการต้ังคาความรอนและความเร็ว เพ่ือใหไดคุณภาพการ
พิมพที่ดทีี่สุดสําหรับประเภทกระดาษท่ีคุณใช หากคุณใชกระดาษพิเศษสําหรับงานพิมพทั้งหมดหรือสวนใหญบนเคร่ืองพิมพ
ใหเปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตนน้ีบนเคร่ืองพิมพ

ตารางตอไปน้ีแสดงวิธีที่คณุสามารถใชการตั้งคาถาดใหเหมาะกับความตองการดานการพิมพของคุณ

การใชกระดาษ กาํหนดคาเครือ่งพมิพ Print (พมิพ)

ใสกระดาษประเภทเดียวกนัลงในทัง้สองถาด และ
ใหเคร่ืองพมิพเลือกใชกระดาษจากถาดหนึง่หาก
อีกถาดหนึ่งไมมีกระดาษ

● ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลัก
หรือถาด 1 ไมตองกําหนดคา หากไมมีการ
เปล่ียนแปลงการตัง้คาเร่ิมตนสําหรับ
ประเภทและขนาด

ใหพิมพงานจากโปรแกรมซอฟตแวร

บางคร้ัง อาจใชกระดาษพิเศษ เชน กระดาษทีม่ี
น้าํหนกัมาก หรือกระดาษหวัจดหมายจากถาดที่
ปกตจิะใสกระดาษธรรมดา

● ใสกระดาษพเิศษในถาด 1 จากกลองโตตอบการพมิพโปรแกรมซอฟตแวร
ใหเลือกประเภทกระดาษที่ตรงกบักระดาษพเิศษ
ทีใ่สในถาด และเลือกถาด 1 เปนแหลงกระดาษ
กอนสงงานพมิพ ดใูหแนใจวาไมมีกระดาษใน
ชองปอนกระดาษหลัก

ใชกระดาษพิเศษบอย เชน กระดาษทีม่ีน้ําหนกั
มาก หรือกระดาษหวัจดหมายจากถาดหนึง่

● ใสกระดาษพเิศษในถาด 1 และกาํหนดคา
ถาดสําหรับประเภทกระดาษนัน้

จากกลองโตตอบการพมิพโปรแกรมซอฟตแวร
ใหเลือกประเภทกระดาษที่ตรงกบักระดาษพเิศษ
ทีใ่สในถาด และเลือกถาด 1 เปนแหลงกระดาษ
กอนสงงานพมิพ ดใูหแนใจวาไมมีกระดาษใน
ชองปอนกระดาษหลัก

กาํหนดคาถาด

1. ตรวจดใูหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● แผงควบคมุ: เปดเมนู การตัง้คาระบบ แลวเปดเมนู การตัง้คากระดาษ เลือกถาดที่คุณตองการกําหนดคา

● เวบ็เซริฟเวอรในตวั: คลิกแถบ Settings (การตัง้คา) แลวคลิก Paper Handling (การจัดการกระดาษ) ใน
บานหนาตางดานซาย

3. เปล่ียนการตั้งคาถาดที่ตองการ แลวกดปุม OK หรือคลิกปุม Apply (ใช)
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7 งานพมิพ

ในสวนน้ีจะมีขอมูลเก่ียวกับงานพิมพแบบท่ัวไป

● ยกเลิกงานพิมพ

● งานพิมพพ้ืนฐานโดยใช Windows

● งานพิมพอ่ืนๆ โดยใช Windows
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ยกเลกิงานพมิพ
หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานท่ีเคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน (เชน
เคร่ืองพิมพกําลังเอกสารในขณะท่ีกําลังรับแฟกซ) การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

และคณุสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือควิการพิมพได

หากตองการหยดุงานพิมพทันที ใหนําส่ือที่ใชพิมพที่เหลือออกจากเคร่ืองพิมพ หลังจากเคร่ืองหยุดพิมพแลว ใหใชตวัเลือกใด
ตัวเลือกหน่ึงดังตอไปน้ี:

● แผงควบคมุของเครื่องพมิพ: ในการยกเลิกงานพิมพ ใหกดและปลอยปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถยกเลิก
งานพิมพได

● ควิการพมิพของ Windows: หากมีงานพิมพกําลังรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือที่เก็บ
พักการพิมพ ใหลบงานพิมพในที่ดังกลาว

◦ Windows XP: คลิก Start (เร่ิมตน) คลิก Settings (การตั้งคา) และคลิก Printers and Faxes
(เคร่ืองพิมพและโทรสาร) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาท่ีงานพิมพที่คณุ
ตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows Vista: คลิก Start (เร่ิมตน) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต Hardware and
Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปด
หนาตาง คลิกขวาท่ีงานพิมพที่คณุตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows 7: คลิก Start (เร่ิม) จากน้ันคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ) ดบัเบิล
คลิกที่ไอคอนของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก Cancel
(ยกเลิก)
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งานพมิพพืน้ฐานโดยใช Windows
วิธีเปดกลองโตตอบการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรสามารถทําไดหลายวิธ ีขั้นตอนตางๆ ที่ดําเนินการมีอยูในวิธีการท่ัวไป
โปรแกรมซอฟตแวรบางโปรแกรมไมมีเมนู File (ไฟล) ดูเอกสารของโปรแกรมซอฟตแวรเพ่ือศกึษาวิธีเปดกลองโตตอบ
การพิมพ

เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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ขอความชวยเหลอืเกีย่วกบัตวัเลอืกการพมิพโดยใช Windows
1. คลิกปุม วธิใีช เพ่ือเปดวิธีใชแบบออนไลน  

เปลีย่นจาํนวนสาํเนางานพมิพโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวเลือกจํานวนสําเนา

บนัทกึการตัง้คาการพมิพทีก่าํหนดเองเพือ่ใชอกีครัง้กบั Windows

ใชชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพกบั Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ  

4. เลือกช็อตคัทใดชอ็ตคัทหน่ึง แลวคลิกปุม ตกลง

หมายเหตุ: เม่ือคุณเลือกช็อตคัท การตั้งคาท่ีเก่ียวของ
จะเปล่ียนในแถบอ่ืนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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สรางชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ  
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4. เลือกช็อตคัทที่มีอยูเปนตนแบบ

หมายเหตุ: เลือกช็อตคทักอนปรับการตั้งคาทางดาน
ขวาของหนาจอเสมอ หากปรับการตั้งคาแลวเลือก
ช็อตคทั หรือหากเลือกช็อตคัทอ่ืน การปรับเปล่ียน
ทั้งหมดของคณุจะหายไป

 

5. เลือกตัวเลือกการพิมพของช็อตคทัใหม

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพบนแถบ
น้ีหรือแถบอ่ืนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ หลังจากเลือกตัว
เลือกบนแถบอ่ืน ใหยอนกลับไปที่แถบ ชอ็ตคทัสาํหรบั
การพิมพ กอนดําเนินการขัน้ตอนถัดไป
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6. คลิกปุม บันทกึเปน  

7. พิมพชือ่สําหรับช็อตคทั แลวคลิกปุม ตกลง  

ปรบัปรงุคณุภาพการพมิพโดยใช Windows

เลือกขนาดกระดาษโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเองโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกปุม กาํหนดเอง

5. พิมพชื่อสําหรับขนาดที่กําหนดเองและระบุขนาด

● ดานกวางคือขอบดานส้ันของกระดาษ

● ดานยาวคือขอบดานยาวของกระดาษ
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หมายเหต:ุ ใสกระดาษโดยใหขอบดานส้ันเขาไปในถาดกอนเสมอ

6. คลิกปุม ตกลง จากน้ันคลิดปุม ตกลง บนแถบ กระดาษ/คณุภาพ ขนาดกระดาษที่กําหนดเองจะปรากฏในรายการขนาด
กระดาษในคร้ังถัดไปที่เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เลือกประเภทกระดาษโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตวัเลือก อื่นๆ...

5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท

6. ขยายประเภทของประเภทกระดาษที่อธบิายกระดาษของคณุไดดทีี่สุด และคลิกประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช

เลือกถาดกระดาษโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. เลือกถาดจากรายการดรอปดาวน แหลงกระดาษ

พมิพทัง้สองดาน (การพมิพสองดาน) โดยใช Windows
เคร่ืองพิมพรองรับประเภทกระดาษตอไปน้ีในการพิมพสองดานอัตโนมัติ:

● ธรรมดา

● กระดาษบาง

● กระดาษหัวจดหมาย

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสี

● กระดาษบอนด

● กระดาษหยาบ

เคร่ืองพิมพรองรับขนาดกระดาษตอไปน้ีในการพิมพสองดานอัตโนมัต:ิ

● Letter

● Legal

● A4

● 216 x 330 มม.

คุณสามารถพิมพสองดานกระดาษท่ีมีขนาดและประเภทซ่ึงไมรองรับการพิมพสองดานอัตโนมัติไดดวยตนเอง
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พมิพทัง้สองดานอัตโนมัตโิดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พิมพทัง้สองดาน คลิกปุม ตกลง
เพ่ือพิมพงาน

 

พมิพทัง้สองดาน (การพมิพสองดาน) ดวยตนเองโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พิมพบนกระดาษทัง้สองดาน
(ดวยตนเอง) คลิกปุม ตกลง เพ่ือพิมพดานแรกของงาน

 

70 บท 7   งานพิมพ THWW



5. เม่ือมีขอความแจงแนะนําบนหนาจอ ใหรับปกกระดาษท่ี
พิมพจากถาดกระดาษออกโดยไมตองเปล่ียนการวาง
แนว และวางในถาด 1

 

6. บนแผงควบคุม ใหกดปุม OK เพ่ือพิมพดานที่สองของ
งาน

 

พมิพหลายหนาในหนาเดยีวโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  
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4. เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวน
หนาตอแผน

 

5. เลือกตัวเลือก พมิพขอบหนา ลาํดบัหนา และ การวาง
แนวกระดาษ ที่ถูกตอง

 

เลอืกการวางแนวกระดาษโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. ในสวน การวางแนวกระดาษ เลือกตัวเลือก แนวตัง้ หรือ
แนวนอน

หากตองการพิมพภาพในหนากระดาษแบบควํ่าลง ให
เลือกตัวเลือก หมนุ 180 องศา
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งานพมิพอืน่ๆ โดยใช Windows
พมิพลงบนกระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษแบบฟอรมโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  
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4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัว
เลือก อืน่ๆ...

 

5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท  
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6. ขยายรายการตัวเลือก อืน่ๆ  

7. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษท่ีคณุกําลังใช แลว
คลิกปุม ตกลง
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พมิพบนกระดาษพเิศษ ฉลาก หรอืแผนใส

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  
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4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัว
เลือก อืน่ๆ...

 

5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท  
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6. ขยายหมวดหมูของประเภทกระดาษท่ีระบุกระดาษของ
คุณไดดีที่สุด

หมายเหตุ: ฉลากและแผนใสอยูในรายการตัวเลือก
อื่นๆ

 

7. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษท่ีคณุกําลังใช แลว
คลิกปุม ตกลง
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พมิพหนาแรกหรอืหนาสดุทายบนกระดาษชนดิอื่นโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  
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4. ในสวน หนาพเิศษ คลิกตวัเลือก พมิพหนาบนกระดาษ
อื่น แลวคลิกปุม การตัง้คา

 

5. ในสวน Pages in document เลือกตัวเลือก First
หรือ Last

 

6. เลือกตวัเลือกที่ถูกตองจากรายการดรอปดาวน แหลง
กระดาษ และ ประเภทกระดาษ คลิกปุม Add
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7. หากคุณกําลังพิมพทั้งหนาแรกและหนาสุดทายบน
กระดาษชนิดอ่ืน ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 5 และ 6 และเลือก
ตัวเลือกสําหรับหนาอ่ืน

 

8. คลิกปุม ตกลง  

กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ลกัษณะ  

4. เลือกตัวเลือก พมิพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากราย
การดรอปดาวน
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การเพิม่ลายน้าํในเอกสารดวย Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ ลักษณะ

4. เลือกลายนํ้าจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

หรือหากตองการเพ่ิมลายนํ้าใหมในรายการ ใหคลิกปุม แกไข ระบุการตัง้คาสําหรับลายนํ้า แลวคลิกปุม ตกลง

5. ในการพิมพลายนํ้าในหนาแรกเทาน้ัน ใหเลือกชองทําเคร่ืองหมาย หนาแรกเทานัน้ มิฉะน้ัน เคร่ืองจะพิมพลายนํ้าบน
หนาแตละหนา

จดัทาํหนงัสือเลมเลก็โดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พิมพทัง้สองดาน  

5. ในรายการดรอปดาวน รูปแบบหนงัสือเลมเลก็ ใหคลิก
ตัวเลือก การเยบ็ขอบดานซาย หรือ การเยบ็ขอบดาน
ขวา ตวัเลือก จาํนวนหนาตอแผน จะเปล่ียนเปน 2 หนา
ตอแผนโดยอัตโนมัติ
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8 การทาํสาํเนา

● ใชฟงกชนัทําสําเนา

● การตัง้คาการทําสําเนา

● ทําสําเนาภาพถาย

● การทําสําเนาเอกสารตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด

● ทําสําเนาบนกระดาษสองดาน (พิมพสองดาน)

THWW 87



ใชฟงกชนัทาํสาํเนา

ทาํสาํเนาแบบกดปุมเดยีว

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร

2. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพ่ือเร่ิมทําสําเนา

3. ทําตามขั้นตอนเดมิหากตองการทําสําเนาหนาอ่ืนๆ อีก

สาํเนาหลายชดุ

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนจํานวนสําเนา

3. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพ่ือเร่ิมทําสําเนา
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ทาํสาํเนาตนฉบบัหลายหนา

1. ใสเอกสารตนฉบับลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพ่ือเร่ิมทําสําเนา

ทาํสาํเนาบตัรประจาํตวั

ใชคุณสมบัติ สาํเนา ID เพ่ือทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอ่ืนๆ บนดานเดยีวกันของกระดาษ
เคร่ืองจะแสดงขอความใหคุณสําเนาหนาแรกกอน และวางหนาท่ีสองในบริเวณอ่ืนของกระจกสแกนเนอร และทําสําเนาอีก
คร้ัง เคร่ืองจะพิมพทั้งสองภาพในหนาเดียวกัน

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร  

2. กดปุม เมนูสําเนา  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ สําเนา ID และกดปุม OK  
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4. เม่ือแผงควบคุมแสดงขอความใหคณุเร่ิมดําเนินการ ให
พลิกเอกสาร แลววางบนบริเวณอ่ืนของกระจกสแกนเนอ
ร และกดปุม OK

 

5. เม่ือแผงควบคุมแสดงขอความใหคณุเร่ิมดําเนินการ ให
กดปุม เร่ิมทําสําเนา 

 

ยกเลกิงานทาํสาํเนา

1. กดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานปจจุบันและงานท่ีรออยู
ทั้งหมด

2. นําหนาท่ีเหลือออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

3. กดปุม OK เพ่ือนําหนาท่ีเหลือออกจากเสนทางกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

ยอหรอืขยายภาพสาํเนา

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

 

2. คนหาปุม ยอ/ขยาย  

3. กดปุม ยอ/ขยาย  ซํ้าเพ่ือแสดงขนาดท่ีถูกตอง แลวกด
ปุม OK

 

4. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  
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เรยีงงานการทาํสาํเนา

1. กดปุม เมนูสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ การเรียงลาํดบัหนา และกด
ปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK  

การตัง้คาการทําสาํเนา

เปลีย่นคณุภาพสาํเนา

ตัง้คาคณุภาพสาํเนาตามเอกสารตนฉบับ

การตั้งคาคุณภาพสําเนามีดังตอไปน้ี:

● อตัโนมตั:ิ ใชการตั้งคาน้ีเม่ือคุณไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสําเนา คาน้ีเปนคาเร่ิมตน

● ผสม: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารที่มีขอความและกราฟกผสมกัน

● รปูภาพ: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับการทําสําเนากราฟกที่ไมใชภาพถาย

● ภาพถาย: ใชการตั้งคานี้สําหรับการทําสําเนาภาพถาย

● ขอความ: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ

1. กดปุม เมนูสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ใชประโยชนสูงสุด และกดปุม
OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือกคณุภาพสําเนา แลวกดปุม
OK

หมายเหตุ: การตัง้คาจะกลับเปนคาเร่ิมตนหลังจากสอง
นาที

 

ตัง้คารางสาํเนา

ใชแผงควบคมุเพ่ือตั้งคาเคร่ืองพิมพใหพิมพสําเนาในโหมดราง
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หมายเหต:ุ การตั้งคานี้จะมีผลกับคุณภาพการทําสําเนาเทาน้ัน คุณภาพการพิมพจะไมไดรับผลกระทบ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม เมนูสําเนา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู โหมดราง และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด

4. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก

ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเปอนทีก่ระจกของสแกนเนอร

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดงัตอไปน้ีเพ่ือทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปล๊ัก
ออกเตาเสียบ

 

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติก
สีขาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเชด็กระจกแบบ
ไมมีสารขัดถู

ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน
เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองพิมพ
เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายา
ทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เน่ืองจาก
อาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสตกิสีขาวใหแหงสนิทเพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

 

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตช
เปดปด
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ปรับความจางและเขมของสาํเนา

1. กดปุม จางลง/เขมขึ้น  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเพ่ิมหรือลดการตั้งคาจางลง/เขมขึ้น และ
กด OK

หมายเหตุ: การตัง้คาจะกลับเปนคาเร่ิมตนหลังจากสอง
นาที

 

ตัง้คาขนาดและประเภทกระดาษสาํหรบัทาํสําเนาบนกระดาษพเิศษ

เคร่ืองพิมพไดรับการตั้งคาใหทําสําเนาบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4 โดยขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่ซ้ือเคร่ืองพิมพ คุณ
สามารถเปล่ียนขนาดและประเภทของกระดาษท่ีคณุตองการใชทําสําเนาสําหรับงานทําสําเนาปจจุบันหรือสําหรับงานทําสําเนา
ทั้งหมดได

การตัง้คาขนาดกระดาษ

● Letter

● Legal

● A4

การตัง้คาขนาดกระดาษ

● ธรรมดา

● บาง

● หนา

● แผนใส

● ฉลาก

● กระดาษหวัจดหมาย

● ซองจดหมาย

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสาํหรบัแฟมเจาะ

● กระดาษสี

● กระดาษปอนด

● กระดาษรไีซเคลิ

● กระดาษน้าํหนักปานกลาง
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● หนักพเิศษ

● หยาบ

● กระดาษหนัง

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตั้งคา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม
OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คากระดาษ และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ขนาดกระดาษเริม่ตน ขนาด
กระดาษ และกดปุม OK

 

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกขนาดกระดาษ แลวกดปุม OK  

6. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก  

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตั้งคา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม
OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คากระดาษ และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ประเภทกระดาษเริม่ตน
ประเภทกระดาษ และกดปุม OK

 

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกประเภทกระดาษ และกดปุม OK  

6. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก  

บนัทกึการเปลีย่นแปลงการตัง้คาการทาํสาํเนาเปนการตัง้คาเริม่ตน

คุณสามารถบันทึกการตัง้คาท่ีเปล่ียนแปลงเปนการตั้งคาเร่ิมตนของเคร่ืงพิมพใหมไดจากแผงควบคุม

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม เมนูสําเนา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ตัง้คาเปนคาเริ่มตนใหม และกดปุม OK

เรยีกคนืการตัง้คาสาํเนาเริม่ตน

ใชแผงควบคุมเพ่ือเรียกคืนการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม เมนูสําเนา  

94 บท 8   การทําสําเนา THWW



2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก เรียกคนืคาเริม่ตน และกดปุม OK  

3. กดปุม OK เพ่ือยนืยนัวาคณุตองการเรียกคืนการตั้งคา
เร่ิมตน
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ทาํสาํเนาภาพถาย

หมายเหต:ุ ควรทําสําเนาภาพถายจากเคร่ืองสแกนแบบแทนของเคร่ืองพิมพ ไมใชจากอุปกรณปอนกระดาษ

1. ยกฝาปดขึ้นแลววางภาพถายบนเคร่ืองสแกนแบบแทนโดยควํ่าดานที่มีภาพลงและใหมุมบนซายของของภาพตดิกับมุม
ที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. กดปุม เร่ิมทําสําเนา 
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การทําสาํเนาเอกสารตนฉบบัที่มกีระดาษหลายขนาด
ใชกระจกของสแกนเนอรในการทําสําเนาตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด

หมายเหต:ุ คณุสามารถใชอุปกรณปอนกระดาษทําสําเนาตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาดไดเฉพาะเม่ือกระดาษมีขนาดดาน
ใดดานหน่ึงเทากันเทาน้ัน เชน คณุสามารถใชกระดาษขนาด Letter รวมกับ Legal ไดเน่ืองจากมีความกวางเทากัน ปก
กระดาษขอบดานบนตองเทากันและกระดาษตองมีความกวางเทากัน แตความยาวตางกันได

1. ในถาด 1 ใสกระดาษที่มีขนาดใหญพอสําหรับหนากระดาษท่ีใหญที่สุดในเอกสารตนฉบับ

2. วางดานแรกของเอกสารควํ่าลงลงบนกระจกของสแกนเนอร

3. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูสําเนา 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู กระดาษ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ขนาดกระดาษ และกดปุม OK

6. จากรายการขนาดกระดาษ ใหเลือกขนาดกระดาษท่ีใสในถาด 1 และกดปุม OK

7. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ประเภทกระดาษ และกดปุม OK

8. จากรายการประเภทกระดาษ ใหเลือกประเภทกระดาษท่ีใสในถาด 1 และกดปุม OK

9. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพ่ือเร่ิมทําสําเนา

10. ทําซํ้าขั้นตอนน้ีสําหรับแตละหนา
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ทาํสาํเนาบนกระดาษสองดาน (พมิพสองดาน)
ทาํสาํเนาเอกสารอัตโนมตัิ

1. ใสเอกสารตนฉบับลงในอุปกรณปอนกระดาษ  

2. กดปุม เมนูสําเนา  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ถายหนา-หลัง และกดปุม OK  

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก 1 เปน 1 ดาน หรือตวั
เลือก 1 เปน 2 ดาน และกดปุม OK

 

5. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  

การทาํสาํเนาเอกสารทีม่สีองดานดวยตนเอง

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม เมนูสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ ถายเอกสารหลายหนา และ
กดปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK เพ่ือ
บันทึกการเลือก

หมายเหตุ: คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับการจัดเรียง
สําเนาอัตโนมัติคือ เปด
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4. ใสหนาแรกของเอกสารในเคร่ืองสแกนแบบแทน  

5. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  

6. นํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดกระดาษออก แลว
วางในถาด 1 โดยใหหัวกระดาษเขาไปในเคร่ืองพิมพ
กอนและควํ่าดานที่พิมพแลวลง

 

7. นําหนาแรกออก และใสหนาท่ีสองในเคร่ืองสแกนแบบ
แทน

 

8. กดปุม OK และดําเนินการขั้นตอนน้ีซํ้าจนกวาจะทํา
สําเนาหนาท้ังหมดของตนฉบับ

 

9. เม่ืองานทําสําเนาเสร็จสมบูรณ ใหกดปุม เร่ิมทําสําเนา
 เพ่ือกลับไปยงัโหมดพรอมของเคร่ืองพิมพ
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9 สแกน

● ใชฟงกชันสแกน

● การตัง้คาสแกน

● สแกนภาพถาย
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ใชฟงกชนัสแกน

วธิกีารสแกน

คุณสามารถสแกนไดโดยใชวิธตีอไปน้ี

● สแกนจากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวร HP Scan

● สแกนจากซอฟตแวรที่สามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application
(WIA) ได

หมายเหต:ุ หากตองการศึกษาและใชงานซอฟตแวรการจดจําขอความ ใหติดตั้งโปรแกรม Readiris จากแผนซีดี
ซอฟตแวร ซอฟตแวรการจดจําขอความยงัรูจักกันในชือ่ซอฟตแวร optical character recognition (OCR)

สแกนโดยใชซอฟตแวร HP Scan (Windows)
1. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน HP Scan บนเดสกทอปคอมพิวเตอร

2. เลือกช็อตคัทการสแกน และปรับการตั้งคา หากจําเปน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ คลิก Advanced Settings เพ่ือเขาใชตัวเลือกอ่ืนๆ

คลิก Create New Shortcut เพ่ือสรางชุดการตัง้คาท่ีกําหนดเอง และบันทึกในรายการช็อตคัท

สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น

เคร่ืองพิมพสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได
เคร่ืองพิมพทํางานกับโปรแกรมบน Windows ที่สนับสนุนอุปกรณสแกนที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน
WIA ได และโปรแกรมบน Macintosh ทีส่นับสนันอุปกรณสแกนท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ได

เม่ือคณุอยูในโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA ได คุณสามารถเขาสูคุณสมบัติการสแกน
และสแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมท่ีเปดอยูได สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ไฟลวิธใีชหรือเอกสารที่มาพรอมกับ
ซอฟตแวรที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน WIA

สแกนจากโปรแกรมที่ทาํงานรวมกับมาตรฐาน TWAIN

โดยท่ัวไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมีคําส่ังเชน Acquire, File Acquire, Scan,
Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐานดงักลาวได
หรือไม หรือคณุไมทราบคําส่ังที่เรียกใช โปรดดวิูธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

เม่ือสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรแกรมซอฟตแวร HP Scan จะเร่ิมตนโดยอัตโนมัต ิหาก
โปรแกรม HP Scan เร่ิมตน คุณสามารถทําการเปล่ียนแปลงในขณะดูตัวอยางภาพได หากโปรแกรมไมเร่ิมตนโดย
อัตโนมัติ ภาพจะไปยังโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขั้นตอนในการใช
จากวิธใีชหรือเอกสารของโปรแกรม

สแกนจากโปรแกรมที่ทาํงานรวมกับมาตรฐาน WIA

WIA เปนอีกวิธหีน่ึงสําหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมซอฟตแวรไดโดยตรง WIA ทําการสแกนโดยใชซอฟตแวรของ
Microsoft แทนการใชซอฟตแวร HP Scan

โดยท่ัวไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมีคําส่ัง เชน Picture/From Scanner or
Camera ในเมนู Insert หรือ File หากทานไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหรือไม โปรดดวิูธีใช
หรือเอกสารของโปรแกรม
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เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขั้นตอนในการใช
จากวิธใีชหรือเอกสารของโปรแกรม

-หรอื-

จากแผงควบคุม Windows ในโฟลเดอร Cameras and Scanner (กลองและสแกนเนอร) (ซ่ึงอยูในโฟลเดอร
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) สําหรับ Windows Vista และ Windows 7) ดับเบิลคลิกไอคอน
เคร่ืองพิมพ การทําเชนน้ีจะชวยเปดวิซารด Microsoft WIA มาตรฐาน ซ่ึงชวยใหคุณสแกนขอมูลเปนไฟลได

สแกนโดยใชซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR)
ในการนําเขาขอความที่สแกนไปยังโปรแกรมการประมวลผลคําท่ีตองการเพื่อแกไข ใหเปด HP Scan software และเลือก
ช็อตคทัที่ชื่อ Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเปนขอความท่ีแกไขได (OCR))

นอกจากน้ี คุณสามารถใชซอฟตแวร OCR อ่ืนได โปรแกรม Readiris OCR อยูในซีดีท่ีแยกตางหากที่มาพรอมกับ
เคร่ืองพิมพ หากตองการใชโปรแกรม Readiris ใหตดิตั้งโปรแกรมจากแผนซีดีซอฟตแวร จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําใน
วิธีใชแบบออนไลน

ยกเลกิการสแกน

หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหน่ึงตอไปน้ี

● บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม ยกเลิก 

● คลิกปุม ยกเลกิ ในกลองโตตอบบนหนาจอ
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การตัง้คาสแกน

ความละเอยีดและสขีองเครือ่งสแกน

ในกรณีที่คณุพิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสีในซอฟตแวร
เคร่ืองสแกนไมตรงกับที่คณุตองการ ความละเอียดและสีจะมีผลกับคุณสมบัตขิองรูปที่สแกนดังตอไปน้ี:

● ความคมชัดของรูป

● พ้ืนผวิและการไลสี (ละเอียดหรือหยาบ)

● เวลาที่ใชในการสแกน

● ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอน้ิว (ppi)

หมายเหต:ุ ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปล่ียนกับระดับ dpi (จุดตอน้ิว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีที่จะนํามาใช คุณสามารถปรับคาความละเอียดของฮารดแวรสแกนเนอรได
สูงสุดถึง 1200 ppi 

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คณุสามารถปฏิบัติตามเพื่อใหไดงานสแกนที่ตรงตามความตองการ

หมายเหต:ุ การตั้งคาความละเอียดและสีท่ีสูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเน้ือที่ดิสกในการจัดเก็บขอมูล
มาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตั้งคาความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงคการใชงาน
ของรูปที่สแกนกอน
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คาํแนะนาํเกีย่วกบัการตั้งคาความละเอียดและสี

ตารางตอไปน้ีอธิบายการตั้งคาความละเอียดและสีที่แนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ 

วตัถปุระสงคในการใชงาน ความละเอยีดทีแ่นะนาํ การตัง้คาสทีีแ่นะนาํ

แฟกซ 150 ppi ● ขาวดาํ

อีเมล 150 ppi ● ขาวดาํ หากไมตองการใหรูปมกีารไลสีท่ีละเอียดมาก

● โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีทีล่ะเอียด

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ 300 ppi ● ขาวดาํ

พมิพ (กราฟกหรือขอความ) 600 ppi สําหรับกราฟกทีซ่ับซอน หรือคุณ
ตองการขยายเอกสาร

300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา

150 ppi สําหรับภาพถาย

● ขาวดําสําหรับขอความและรูปลายเสน

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายทีม่ีการไลระดับสีหรือ
ภาพสี

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดําสําหรับขอความ

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

● สี หากรูปเปนรูปสี

สี

คุณสามารถตั้งคาสีใหเปนดังน้ีไดในการสแกน

การตัง้คา คาทีแ่นะนาํใหใช

กระดาษสี ใชการตัง้คานีส้ําหรับภาพถายหรือเอกสารสทีี่มีคณุภาพสูง ซึ่งสีมีความสําคัญ

ขาวดาํ ใชการตัง้คานีส้ําหรับเอกสารทีม่ีขอความมาก

โทนสีเทา ใชการตัง้คานีเ้มื่อคํานงึถงึเร่ืองขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกนเอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว

คณุภาพการสแกน

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดงัตอไปน้ีเพื่อทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว
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1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปล๊ัก
ออกเตาเสียบ

 

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสติก
สีขาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเชด็กระจกแบบ
ไมมีสารขัดถู

ขอควรระวัง: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน
เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองพิมพ
เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายา
ทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง เน่ืองจาก
อาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสตกิสีขาวใหแหงสนิทเพื่อปองกันการเกาะเปนจุด

 

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตช
เปดปด
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สแกนภาพถาย
1. วางภาพถายบนเคร่ืองสแกนแบบแทนโดยควํ่าดานที่มีภาพลงและใหมุมบนซายของของภาพติดกับมุมที่ระบุดวย

เคร่ืองหมายบนสแกนเนอร

2. คอยๆ ปดฝาลง

3. สแกนภาพถายโดยใชวิธกีารสแกนวิธีใดวิธีหน่ึง

THWW สแกนภาพถาย 107



108 บท 9   สแกน THWW



10 แฟกซ

● ตัง้คาแฟกซ

● ใชสมุดโทรศัพท

● การตัง้คาการสงโทรสาร

● การใชแฟกซ

● การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ

● ขอมูลเก่ียวกับขอบังคับและการรับประกัน

THWW 109



ตัง้คาแฟกซ

การตดิตัง้และเชือ่มตอฮารดแวร

เช่ือมตอแฟกซกบัสายโทรศัพท

ผลิตภัณฑน้ีเปนอุปกรณแบบอะนาล็อก ขอแนะนําใหคุณใชผลิตภัณฑกับสายโทรศัพทอะนาล็อกที่แยกเฉพาะ

หมายเหต:ุ ในบางประเทศ/พ้ืนที่อาจตองใชอะแดปเตอรกับสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

การเชือ่มตออปุกรณเพิม่เตมิ

ผลิตภัณฑน้ีมีพอรตเชื่อมตอแฟกซสองพอรต:

● พอรต “สายโทรศัพท”  ที่ใชตอแจ็คโทรศัพทท่ีผนัง

● พอรต “โทรศัพท”  ที่ใชตออุปกรณเพ่ิมเติมกับเคร่ืองพิมพ

คุณสามารถนําโทรศัพทมาใชรวมกับผลิตภัณฑไดสองวิธ:ี

● โทรศัพทพวง คือ โทรศัพทที่อยูในตําแหนงอ่ืนที่เสียบเขากับสายโทรศัพทเดยีวกัน

● โทรศัพทแบบ Downstream คอืโทรศพัทที่เสียบเขากับผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่ตอเขากับผลิตภัณฑ

ตออุปกรณอ่ืนตามลําดับท่ีอธิบายไวในขั้นตอนตอไปน้ี พอรตเอาตพุตของอุปกรณแตละตัวจะเชือ่มตอเขากับพอรตอินพุต
ของอุปกรณถัดไปในลักษณะ "ลูกโซ" หากคณุไมตองการเชือ่มตออุปกรณใด ใหขามขั้นตอนที่อธิบายถึงอุปกรณดงักลาว
และไปยงัอุปกรณถัดไป

หมายเหต:ุ ไมควรตออุปกรณมากกวา 3 อุปกรณเขากับสายโทรศัพท

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑน้ีไมรองรับขอความเสียง

1. ถอดปล๊ักสายไฟของอุปกรณทั้งหมดที่คุณตองการตอ

2. หากยงัไมไดเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับสายโทรศัพท โปรดดูที่คูมือการติดตั้งผลิตภัณฑกอนดําเนินการตอ ผลิตภัณฑควรมี
แจ็คโทรศพัทเชือ่มตออยูแลว

3. นําตัวเสียบพลาสติกออกจากพอรต "โทรศพัท" (พอรตที่มีสัญลักษณรูปโทรศพัทกํากับไว)
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4. หากตองการเชื่อมตอโมเด็มภายในหรือภายนอกเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหเสียบปลายสายโทรศัพทดานหน่ึงเขากับ
พอรต “โทรศัพท”  ของเคร่ืองพิมพ เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของโมเด็ม

หมายเหต:ุ โมเดม็บางประเภทจะมีพอรต "line" ที่สองสําหรับเชือ่มตอกับสายเสียงที่กําหนดไวเฉพาะ หากคุณมี
พอรต "line" 2 พอรต ใหดูที่เอกสารของโมเดม็ของคุณ เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชือ่มตอกับพอรต "line" ท่ีถูก
ตอง

5. หากตองการเชื่อมตอเขากับอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณ
ที่เชื่อมตอกอน เสียบปลายสายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศพัท” ของอุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง

6. หากตองการเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชื่อมตอกอน
เสียบปลายสายโทรศพัทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของเคร่ืองตอบรับโทรศัพท
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7. หากตองการเชื่อมตอโทรศัพท ใหเสียบสายโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท” ของอุปกรณที่เชื่อมตอกอน เสียบปลาย
สายโทรศัพทอีกดานหน่ึงเขากับพอรต “สายโทรศัพท” ของโทรศัพท

8. หลังจากท่ีคุณตออุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เสร็จเรียบรอยแลว ใหเสียบปล๊ักของอุปกรณทั้งหมดเขากับแหลงจายไฟ

การตัง้คาแฟกซทีม่ีเครื่องตอบรบัโทรศพัท

● กําหนดการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับใหมากกวาจํานวนเสียงกร่ิงที่ตั้งไวสําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพทอยางนอยห
น่ึงคร้ัง

● หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทเขากับสายโทรศพัทเดยีวกันโดยใชแจ็คอ่ืน (ในหองอ่ืน เปนตน) อาจสงผลตอ
ความสามารถในการรับแฟกซของผลิตภัณฑ

ตัง้คาแฟกซกบัโทรศพัทภายใน

หากเปดใชการตั้งคาน้ี คุณจะสามารถกําหนดใหเคร่ืองรับสายแฟกซเรียกเขาไดโดยกด 1-2-3 บนแผงปุมกดโทรศัพทตาม
ลําดบั คาเร่ิมตนคือ เปด โปรดปดการตัง้คาน้ีหากคุณใชระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคณุใชบริการจาก
บริษัทโทรศพัทที่มีการใชคาลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษัทโทรศัพทจะใชงานไมไดหากมีการตั้งคาท่ีขดัแยงกับ
เคร่ืองพิมพ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู โทรศพัทพวง และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาสําหรบัการใชงานแฟกซอยางเดียว

1. นําผลิตภัณฑออกจากหีบหอบรรจุและตั้งคาผลิตภัณฑ

2. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เวลา/วนัที ่และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชัว่โมง และกดปุม OK

6. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนเวลาปจจุบัน

7. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชัว่โมง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตวัอักษรตัวที่ส่ีไป เลือก 1 สําหรับ a.m.
หรือ 2 สําหรับ p.m. กดปุม OK

● สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กดปุม OK
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8. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนวันที่ปจจุบัน ใชเลขสองหลักเพ่ือระบุเดอืน วัน และป กดปุม OK

9. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

10. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพืน้ฐาน และกดปุม OK

11. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู หัวแฟกซ และกดปุม OK

12. ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขแฟกซและชือ่บริษัทหรือหัวแฟกซ และกดปุม OK

หมายเหต:ุ หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตวั และชื่อบริษัทมีอักขระไดไมเกิน 25 ตัว

13. กําหนดการตั้งคาอ่ืนๆ เพื่อกําหนดสภาพแวดลอมการใชงานผลิตภัณฑตามความจําเปน

กาํหนดการตัง้คาแฟกซ

คุณสามารถกําหนดการตัง้คาแฟกซของเคร่ืองพิมพไดจากแผงควบคุม หรือจาก HP ToolboxFX

ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พ้ืนที่ การตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซเปนขอกําหนดตามกฎหมาย

การใชแผงควบคมุในการตั้งเวลา วนัที ่และหวัแฟกซ

ในการใชแผงควบคุมเพ่ือตั้งวันที ่เวลา และหัวแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม การตั้งคา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม
OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เวลา/วันที ่และกดปุม OK  

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเวลาแบบ 12 ชัว่โมง หรือ 24
ชั่วโมง และกดปุม OK

 

5. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนเวลาปจจุบัน  

6. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● หากคุณเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ใหใชปุม
ลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตวัอักษรตัวที่ส่ีไป เลือก 1
สําหรับ a.m. หรือ 2 สําหรับ p.m. กดปุม OK

● สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชัว่โมง กดปุม OK

 

7. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนวันที่ปจจุบัน ใชเลขสองหลักเพ่ือ
ระบุเดือน วัน และป กดปุม OK

 

8. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม
OK

 

9. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพื้นฐาน และกดปุม
OK
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10. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู หวัแฟกซ และกดปุม OK  

11. ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขแฟกซและชื่อบริษัท
หรือหัวแฟกซ และกดปุม OK

หมายเหตุ: หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว
และชื่อบริษัทมีอักขระไดไมเกิน 25 ตวั

 

การใชตัวอกัษรทัว่ไปในหวัแฟกซ

เม่ือใชแผงควบคุมเพ่ือปอนชื่อลงในขอมูลสวนหัว หรือปอนชื่อของปุมแบบกดปุมเดียว หมายเลขการโทรแบบเร็ว หรือ
หมายเลขสงแฟกซกลุม ใหแตะปุม 123 เพ่ือเปดแผงปุมกดที่มีอักขระพิเศษ
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ใชสมดุโทรศพัท
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขแฟกซท่ีใชเปนประจําได (สูงสุด 100 รายการ)

ใชแผงควบคมุเพือ่สรางและแกไขสมดุโทรศพัทของแฟกซ

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมุดโทรศพัท และ
กดปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาบุคคล หรือเมนู การ
ตัง้คากลุม จากน้ันกดปุม OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เพิม่/แกไข และกดปุม OK  

5. ปอนหมายเลขแฟกซและชื่อ และกดปุม OK  

นาํเขาหรอืสงออกผูตดิตอของ Microsoft Outlook ลงในสมดุโทรศพัทของแฟกซ

1. เปด HP ToolboxFX

2. คลิก แฟกซ และคลิก สมุดโทรศพัทของแฟกซ

3. เบราสไปที่สมุดโทรศัพทของโปรแกรม และคลิก นําเขา/สงออกสมดุโทรศพัท

การใชขอมลูสมดุโทรศพัทจากโปรแกรมอืน่

หมายเหต:ุ กอนที่คุณจะสามารถนําเขาสมุดโทรศัพทจากโปรแกรมอ่ืน คุณตองใชคุณสมบัติสงออกในโปรแกรมน้ัน

HP ToolboxFX สามารถนําเขาขอมูลการติดตอจากสมุดโทรศัพทในโปรแกรมซอฟตแวรตอไปน้ี

● Microsoft Outlook

● Lotus Notes

● Microsoft Outlook Express

● สมุดโทรศัพทที่สงออกจากซอฟตแวร ToolboxFX ของเคร่ืองพิมพ HP กอนหนาน้ี

ลบสมดุโทรศพัท

คุณสามารถลบรายการในสมุดโทรศัพททั้งหมดท่ีตั้งโปรแกรมไวในเคร่ืองพิมพได

ขอควรระวัง: หลังจากลบรายการในสมุดโทรศพัทแลว จะไมสามารถกูคนืได
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1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมุดโทรศพัท และ
กดปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ลบทัง้หมด และกดปุม OK  

4. กดปุม OK เพ่ือยนืยนัการลบ  

ใชการโทรดวน

การสรางและแกไขหมายเลขการโทรแบบเร็ว

หมายเลขการโทรแบบเร็ว 1 ถึง 12 จะเชือ่มโยงกับปุมแบบกดปุมเดียวที่เก่ียวของบนแผงควบคมุ คณุสามารถใชปุมแบบกด
ปุมเดยีวกับหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม หมายเลขแฟกซหน่ึงหมายเลขสามารถมีอักขระไดไมเกิน
50 ตัว

หมายเหต:ุ คุณตองใชปุม Shift ในการเขาใชหมายเลขการโทรแบบเร็วทั้งหมด คุณสามารถใชหมายเลขการโทรแบบเร็ว 7
ถึง 12 ไดโดยกด Shift และปุมแบบกดปุมเดียวที่เก่ียวของบนแผงควบคุม

ทําตามขัน้ตอนตอไปน้ีเพ่ือตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วจากแผงควบคมุดังน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมุดโทรศพัท และ
กดปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาบุคคล และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เพิม่/แกไข และกดปุม OK  

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการระบุหมายเลขการโทร
แบบเร็วที่คุณตองการเชือ่มโยงกับหมายเลขแฟกซน้ี
และกดปุม OK การเลือกหมายเลข 1 ถึง 8 จะเปนการ
เชื่อมโยงหมายเลขแฟกซกับปุมแบบกดปุมเดยีวดวย
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6. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือปอนหมายเลขแฟกซ รวม
ทั้งปอนตัวหยดุหรือหมายเลขอ่ืนๆ ที่จําเปน เชน รหัส
พ้ืนที่ หมายเลขตัดสําหรับโทรออกในระบบ PBX (ปกติ
จะเปนเลข 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

หมายเหตุ: ในขณะที่ปอนหมายเลขแฟกซ ใหกด #
จนกวาเคร่ืองหมายจุลภาค (,) จะปรากฏขึ้นหากคุณ
ตองการใสตวัหยุดในลําดับการโทร หรือกด * จนกวาตัว
อักษร W จะปรากฏขึ้นหากคุณตองการใหเคร่ืองพิมพ
หยดุรอสัญญาณหมุนหมายเลข

 

7. กดปุม OK  

8. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนชื่อใหกับหมายเลข
แฟกซ ในการดําเนินการ ใหกดปุมตัวเลขและตัวอักษร
ซํ้าๆ จนกวาตัวอักษรที่คุณตองการจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: หากตองการใสเคร่ืองหมายวรรคตอน ให
กดปุมเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ซํ้าๆ จนกวาตัวอักษรที่
คุณตองการจะปรากฏข้ึน และกดปุมลูกศรขึ้นเพ่ือไปยงั
ชองถัดไป

 

9. กดปุม OK เพ่ือบันทึกขอมูล  

10. หากคุณมีหมายเลขการโทรแบบเร็วที่ตองการต้ัง
โปรแกรมเพ่ิมเติม ใหทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 9 อีกคร้ัง

 

การลบหมายเลขการโทรแบบเร็ว

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมุดโทรศพัท และ
กดปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาบุคคล และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ลบ และกดปุม OK  

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขการโทร
แบบเร็วที่คุณตองการลบ และกดปุม OK

 

6. กดปุม OK เพ่ือยนืยนัการลบ  

การจดัการหมายเลขการโทรกลุม

การสรางและแกไขรายการโทรกลุม

1. กําหนดรายการโทรดวนใหกับหมายเลขแฟกซแตละหมายเลขท่ีคุณตองการในกลุม

2. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมุดโทรศพัท และกดปุม OK
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4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คากลุม และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ เพิม่/แกไขกลุม และกดปุม OK

6. ใชปุมตวัเลขและตัวอักษรในการปอนหมายเลขที่คณุตองการเชือ่มโยงกับกลุมน้ี และกดปุม OK การเลือกหมายเลข 1
ถึง 8 จะเปนการเชือ่มโยงกลุมกับปุมแบบกดปุมเดียวที่เก่ียวของกัน

7. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการปอนชือ่กลุม และกดปุม OK

8. กดปุมแบบกดปุมเดียว และกดปุม OK อีกคร้ังเพ่ือยืนยันการเพิ่ม ทําตามขั้นตอนน้ีซํ้าสําหรับรายการกลุมที่คุณตองการ
เพ่ิม

9. เม่ือดําเนินการเสร็จ ใหกดปุม OK

10. หากคุณมีหมายเลขการโทรกลุมที่ตองการกําหนดเพ่ิมเตมิ ใหกดปุม OKและทําตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 10 อีกคร้ัง

การลบหมายเลขการโทรกลุม

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมดุโทรศพัท และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คากลุม และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ ลบกลุม และกดปุม OK

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษร ปอนหมายเลขการโทรกลุมที่คณุตองการลบ และกดปุม OK

6. กดปุม OK เพ่ือยนืยันการลบ

การลบรายชื่อออกจากหมายเลขการโทรกลุม

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมดุโทรศพัท และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คากลุม และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ลบเบอรในกลุม และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายชือ่ที่คุณตองการลบออกจากกลุม

6. กดปุม OK เพ่ือยนืยันการลบ

7. ปฏิบัตติามขั้นตอนท่ี 4 และ 5 อีกคร้ัง เพ่ือลบหมายเลขอ่ืนที่ตองการออกจากกลุม

-หรอื-

กดปุม ยกเลิก  หากคุณดําเนินการเสร็จแลว

หมายเหต:ุ การลบหมายเลขการโทรแบบเร็วจะลบหมายเลขออกจากหมายเลขสงแฟกซกลุมที่รวมหมายเลขการโทรแบบ
เร็วดังกลาวอยู
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การตัง้คาการสงโทรสาร

การตัง้คาการสงแฟกซ

ตัง้คาสญัลักษณพเิศษและตัวเลอืกการโทร

คุณสามารถแทรกหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซที่คุณโทรได ตัวหยุดมักจําเปนตองใชในกรณีที่โทรตางประเทศหรือตอสาย
ออกภายนอก

● ใสตวัหยดุการโทรชัว่คราว: กดปุม # ซํ้าๆ จนกวาเคร่ืองหมายคอมมา (,) ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมเพ่ือแสดงวาจะ
มีการหยดุชั่วคราวท่ีตําแหนงน้ันในลําดับการโทร

● ใสตวัหยดุชัว่คราวเพือ่รอสัญญาณหมุนหมายเลข: กดปุม * ซํ้าๆ จนกวาตัวอักษร W ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมเพ่ือ
ใหเคร่ืองพิมพหยุดรอสัญญาณหมุนหมายเลขกอนที่จะหมุนหมายเลขโทรศัพทที่เหลือ

● ใส Hook Flash: กดปุม * ซํ้าๆ จนกวาตัวอักษร R จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผงควบคุมเพ่ือใหเคร่ืองพิมพทําการ
Hook Flash

ตัง้คารหัสนาํหนาการหมนุ

หมายเลขนําหนาการโทรเปนหมายเลขหรือกลุมตวัเลขที่จะถูกเพ่ิมไวหนาหมายเลขแฟกซที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไมวาจะ
ปอนหมายเลขแฟกซจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร จํานวนตวัอักษรสูงสุดของหมายเลขนําหนาการโทร คือ 50 ตัว

คาเร่ิมตนคือ ปด คณุอาจตองการเปดการตั้งคาน้ีและปอนหมายเลขนําหนา ตวัอยางเชน หากคุณตองการหมุนหมายเลข เชน
9 เพ่ือใชสายโทรศัพทตอไปยังภายนอกระบบโทรศัพทของบริษัท ในขณะที่เปดใชการตั้งคาน้ี คุณสามารถหมุนหมายเลข
แฟกซไดโดยไมตองกดหมายเลขนําหนาโดยใชการหมุนหมายเลขดวยตนเอง

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพืน้ฐาน และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เลขหมายนาํหนาการโทร และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK

6. หากคุณเลือกตัวเลือก เปด ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขนําหนา และกดปุม OK คณุสามารถใชตวัเลข, ตัวหยุด
และสัญลักษณการโทร

การตัง้คาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข

โดยปกติ เคร่ืองจะเร่ิมหมุนหมายเลขแฟกซในทันท ีหากเคร่ืองแฟกซและโทรศัพทของคุณใชสายโทรศัพทเดยีวกัน ใหเปด
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลข ซ่ึงจะชวยปองกันไมใหเคร่ืองสงแฟกซในขณะที่ผูอ่ืนกําลังใชโทรศัพทอยู

คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงานของการตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขคือ เปด สําหรับฝร่ังเศสและฮังการี และ ปด สําหรับ
ประเทศ/พื้นท่ีอ่ืนๆ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตรวจสัญญาณฯ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK
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การตัง้คาการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรอื Pulse

ใชขั้นตอนน้ีในการตั้งคาเคร่ืองใหใชโหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงานคือตัว
เลือก โทน อยาเปล่ียนการตั้งคาน้ียกเวนในกรณีที่คุณทราบวาสายโทรศัพทไมสามารถใชการหมุนหมายเลขแบบ Tone

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู โหมดการหมุนเลขหมาย และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก โทน หรือ พลัส และกดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก

หมายเหต:ุ ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยูในบางประเทศ/พื้นที่

ตัง้คาโทรซ้าํอตัโนมตัแิละเวลาระหวางการโทรซ้าํ

หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซไดเน่ืองจากเคร่ืองทีรั่บแฟกซไมรับสายหรือไมวาง เคร่ืองจะพยายามโทรซํ้าโดยใชตัวเลือก
โทรซํ้าในกรณีสายไมวาง โทรซํ้าเม่ือไมรับสาย และโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการส่ือสาร ใหใชขั้นตอนในสวนน้ีในการ
เปดหรือปดการใชตัวเลือกเหลาน้ี

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซํ้าในกรณีสายไมวาง

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณสายไมวาง คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าในกรณีสายไมวางคือ เปด

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู โทรซ้ําถาไมวาง และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํเมื่อไมรบัสาย

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองแฟกซที่รับไมรับสาย คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับตวัเลือกการโทรซํ้าเม่ือไมรับสายคือ ปด

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู โทรซ้ําหากไมรบัสาย และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK
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การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํเมื่อเกดิขอผดิพลาดในการสือ่สาร

หากเปดตวัเลือกน้ีไว เคร่ืองจะหมุนหมายเลขซํ้าโดยอัตโนมัติเม่ือมีขอผิดพลาดในการส่ือสารเกิดขึ้น คาท่ีระบบตั้งไวจาก
โรงงานสําหรับตัวเลือกการโทรซํ้าเม่ือเกิดขอผดิพลาดในการส่ือสารคอื เปด

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู สื่อสารขดัของขณะโทรซ้าํ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK

การตัง้คาความจาง/เขมและความละเอยีด

การตัง้คาความจาง/เขมเริ่มตน (ความคมชดั)

ความคมชดัจะมีผลตอความสวางและความเขมของแฟกซที่จะสง

การตั้งคาความเขม/ความสวางที่ระบบตัง้ไว คือ ความคมชัดที่จะใชกับเอกสารทั้งหมดที่สงเปนแฟกซ ตัวเล่ือนจะอยูที่
ตําแหนงก่ึงกลางโดยเปนความคมชัดท่ีระบบตั้งไว

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู จาง/เขม และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรซายเพื่อเล่ือนแถบแสดงสถานะไปทางซายเพ่ือทําใหแฟกซที่สงมีสีจางกวาตนฉบับ หรือใชปุมลูกศรขวาเพ่ือ
เล่ือนแถบแสดงสถานะไปทางขวาเพื่อทําใหแฟกซท่ีสงมีสีเขมกวาตนฉบับ

6. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คาความละเอียด

หมายเหต:ุ การเพ่ิมความละเอียดจะเพ่ิมขนาดของแฟกซ ขนาดของแฟกซที่ใหญขึ้นจะใชเวลาในการสงมากขึ้นและอาจใช
พื้นที่มากกวาหนวยความจําท่ีมีอยูในเคร่ือง

การตั้งคาความละเอียดเร่ิมตนที่ตั้งไวจากโรงงานคือตัวเลือก มาตรฐาน

ใชขั้นตอนน้ีในการเปล่ียนความละเอียดทีร่ะบบตัง้ไวสําหรับการสงแฟกซใหเปนคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี:

● มาตรฐาน: การตัง้คาน้ีจะใหคุณภาพต่ําท่ีสุดและสงขอมูลไดเร็วที่สุด

● ละเอียด: การตัง้คาน้ีจะใหความละเอียดที่สูงกวา มาตรฐาน ซ่ึงเหมาะสําหรับเอกสารท่ีเปนขอความ

● ละเอียดพเิศษ: การตั้งคาน้ีเหมาะสําหรับเอกสารท่ีมีทั้งขอความและภาพ เวลาในการสงจะนานกวาการตั้งคา ละเอียด
แตเร็วกวาการต้ังคา ภาพถาย

● ภาพถาย: การตั้งคาน้ีจะใหภาพที่ดีที่สุด แตจะใชเวลาในการสงมากขึ้นเปนอยางมาก

การตัง้คาความละเอียดเริ่มตน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK
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3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ความละเอยีดแฟกซ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรในการเปล่ียนแปลงการตัง้คาความละเอียด

6. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก

การตัง้คารหสัคดิคาบรกิาร

หากมีการเปดใชงานคุณสมบัติรหัสคิดคาบริการ ผูใชจะตองปอนรหัสคิดคาบริการของแฟกซแตละรายการ ยอดเงินของรหัส
คิดคาบริการจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีการสงแฟกซแตละหนา ซ่ึงรวมถึงแฟกซทุกประเภท ยกเวนการรับตามที่ขอเรียก การสงตอ
แฟกซ หรือแฟกซที่ดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร สําหรับกลุมทีไ่มไดกําหนดไวลวงหนาหรือหมายเลขการโทรกลุม ยอดเงิน
ของรหัสคดิคาบริการจะเพ่ิมขึน้เม่ือสงแฟกซไปยงัปลายทางแตละแหงไดสําเร็จ

คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการตั้งคารหัสคิดคาบริการคือ ปด รหัสคิดคาบริการอาจเปนหมายเลขใดๆ ตั้งแต 1 ถึง
250

การตัง้คารหัสคดิคาบรกิาร

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก รหสัคดิคาบรกิาร และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกการต้ังคา เปด หรือการตั้งคา ปด และกดปุม OK

การใชรหสัคดิคาบรกิาร

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษหรือวางบนเคร่ืองสแกนแบบแทน

2. ที่แผงควบคุม ปอนหมายเลขโทรศัพทดวยตนเองโดยใชหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม

3. กดปุม เร่ิมแฟกซ 

4. ปอนรหัสคิดคาบริการ และกดปุม เร่ิมแฟกซ 

เคร่ืองจะทําการสงแฟกซและบันทึกขอมูลไวในรายงานรหัสคิดคาบริการ

การพมิพรายงานรหสัคดิคาบรกิาร

รายงานรหัสคิดคาบริการจะแสดงรายการรหัสคิดคาบริการของแฟกซทัง้หมดและจํานวนแฟกซทัง้หมดท่ีคิดคาบริการใน
แตละรหัส

หมายเหต:ุ เม่ือพิมพรายงานน้ีออกมาแลว ขอมูลคาบริการจะถูกลบไป

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ รายงานการคดิคาบรกิาร และกดปุม OK เคร่ืองจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพ
รายงาน
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การตัง้คาการรบัแฟกซ

การตัง้คาการสงตอแฟกซ

คุณสามารถตั้งคาผลิตภัณฑใหสงตอแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลขแฟกซอ่ืนได ผลิตภัณฑจะจัดเก็บแฟกซไวในหนวยความ
จําเม่ือไดรับแฟกซเขามา หลังจากน้ันจะทําการหมุนหมายเลขแฟกซที่ไดระบุไวและสงแฟกซ หากเคร่ืองไมสามารถสงตอ
แฟกซไดเน่ืองจากเกิดขอผิดพลาด (ตัวอยางเชน หมายเลขน้ันสายไมวาง) และการโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองจะพิมพแฟกซออก
มา

หากเคร่ืองมีหนวยความจําไมเพียงพอในขณะรับแฟกซ เคร่ืองจะหยดุรับแฟกซท่ีเขามาและสงตอเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจํา

ในการใชคณุสมบัติการสงตอแฟกซ ผลิตภัณฑ (ไมใชเคร่ืองคอมพิวเตอร) จะตองกําลังรับแฟกซ และโหมดการรับสายจะ
ตองถูกตั้งคาไวที่ อัตโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตวัเลือกการรบั และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู สงตอแฟกซ และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK

5. หากคุณเปดคุณสมบัติการสงตอแฟกซ ใหใชแผงปุมกดในการระบุหมายเลขแฟกซที่จะสง และกดปุม OK เพ่ือบันทึก
การเลือก

การตัง้คาโหมดการรบัสาย

คุณสามารถตั้งคาโหมดการรับสายของเคร่ืองไวที่ อตัโนมตั,ิ TAM, แฟกซ/โทรศพัท หรือ ดวยตนเอง ขึน้อยูกับการใชงาน
คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงานคือ อัตโนมัติ

● อตัโนมตั:ิ เคร่ืองจะตอบรับสายเรียกเขาหลังจากที่มีเสียงกร่ิงดงัขึน้ตามจํานวนท่ีระบุ หรือเม่ือไดรับสัญญาณแฟกซ
เฉพาะ

● TAM: เคร่ืองพิมพจะไมรับสายโดยอัตโนมัติ แตจะรอจนกวาจะตรวจพบสัญญาณแฟกซ

● แฟกซ/โทรศพัท: เคร่ืองพิมพจะรับายเรียกเขาทันที หากตรวจพบสัญญาณแฟกซ เคร่ืองจะประมวลผลสายน้ันเปน
แฟกซ หากไมพบสัญญาณแฟกซ เคร่ืองจะสงเสียงกร่ิงเพื่อเตือนใหคุณรับสายเรียกเขา

● ดวยตนเอง: เคร่ืองจะไมรับสาย คุณตองเร่ิมขัน้ตอนการรับแฟกซดวยตนเองโดยการกดปุม เร่ิมแฟกซ  ที่แผง
ควบคุม หรือยกหูโทรศัพทที่ตอพวงกับสายน้ันและหมุนหมายเลข 1-2-3

ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ีในการตั้งคาหรือเปล่ียนโหมดการรับสาย:

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู โหมดรบัสาย และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือกโหมดการรับสาย และกดปุม OK

การลอ็คหรอืยกเลกิการลอ็คหมายเลขแฟกซ

หากคุณไมตองการรับแฟกซจากบางคนหรือบางบริษัท คุณสามารถล็อคหมายเลขแฟกซไดถึง 30 หมายเลขโดยใชแผง
ควบคุม เม่ือคุณล็อคหมายเลขแฟกซแลวและมีการสงแฟกซมาจากหมายเลขดงักลาว หนาจอของแผงควบคุมจะแสดง
หมายเลขที่ถูกล็อคน้ัน โดยเคร่ืองจะไมพิมพแฟกซออกมา และจะไมเก็บขอมูลแฟกซไวในหนวยความจําดวย แฟกซที่มาจาก
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หมายเลขที่ถูกล็อคจะปรากฏในบันทึกการใชงานแฟกซเปนขอความ "ลบทิ้ง" คุณสามารถยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซทีละ
หมายเลขหรือยกเลิกทั้งหมดในคร้ังเดียวก็ได

หมายเหต:ุ ผูสงหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคจะไมไดรับแจงวา สงแฟกซไมสําเร็จ

คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคหมายเลขแฟกซจากแผงควบคมุไดโดยปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตวัเลือกการรบั และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู โทรสารขยะทีถู่กบล็อค และกดปุม OK

4. ในการล็อคหมายเลขแฟกซ ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เพิม่เบอร และกดปุม OK ปอนหมายเลขแฟกซใหตรงกับ
ที่ปรากฏอยูที่หัวแฟกซ (รวมทั้งการเวนวรรคดวย) และกดปุม OK ปอนชื่อของหมายเลขที่ถูกล็อค และกดปุม OK

ในการยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซหมายเลขเดียว ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ลบเบอร และกดปุม OK ใชปุม
ลูกศรเพ่ือเลือกหมายเลขแฟกซที่คณุตองการลบ และกดปุม OK เพ่ือยืนยนัการลบ

ในการยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซท้ังหมด ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ลบทัง้หมด และกดปุม OK กดปุม OK
อีกคร้ังเพื่อยืนยนัการลบ

การตัง้คาจาํนวนเสียงกริง่ตอบรับ

เม่ือตัง้คาโหมดการรับสายไวท่ี อัตโนมัต ิการตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองจะตรวจสอบจํานวนเสียงกร่ิงโทรศัพทที่
ดังขึน้กอนที่จะตอบรับสายเรียกเขา

หากเชื่อมตอเคร่ืองไวกับสายที่คุณใชสําหรับทั้งสายสนทนาและสายแฟกซ (สายท่ีใชรวมกัน) และมีการใชเคร่ืองตอบรับ
โทรศพัท คณุอาจตองปรับการตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับของเคร่ืองจะตองมากกวาจํานวนเสียง
กร่ิงตอบรับของเคร่ืองตอบรับโทรศพัท ซ่ึงจะชวยใหเคร่ืองสามารถตอบรับสายเรียกเขาและบันทึกขอความสําหรับสาย
สนทนาได เม่ือเคร่ืองตอบรับโทรศัพทตอบรับสายเรียกเขา เคร่ืองจะฟงเสียงและตอบรับโดยอัตโนมัติหากไดรับสัญญาณ
แฟกซ

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่ระบบตั้งไว คอื 5 คร้ัง แตในประเทศ/พื้นท่ีอ่ืนจะเปน 2
คร้ัง

ใชตารางดานลางน้ีในการกําหนดจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับที่จะใช

ประเภทสายโทรศพัท การตัง้คาจํานวนเสยีงกริ่งตอบรับทีแ่นะนาํ

สายแฟกซทีก่ําหนดไวเฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซเทานั้น) ตัง้จํานวนเสียงกร่ิงใหอยูในชวงทีป่รากฏบนหนาจอของแผงควบคมุ
(จํานวนเสียงกร่ิงต่ําสุดและสูงสุดอาจแตกตางกนัไปตามแตละประเทศ/
พ้ืนที่)

สายเดยีวทีม่ีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกนั และใชบริการรูปแบบเสียงกร่ิง เสียงกร่ิงหนึง่หรือสองคร้ัง (หากคณุมีเคร่ืองตอบรับโทรศพัทหรือ
คอมพวิเตอรวอยซเมลที่ใชหมายเลขโทรศพัทอื่น ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
ตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงมากกวาระบบตอบรับอัตโนมัติ นอกจากนี ้คุณยัง
สามารถใชคณุสมบัตเิสียงกร่ิงเฉพาะเพือ่แยกความแตกตางระหวางสาย
สนทนาและสายแฟกซ)

สายรวม (รับทัง้สายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีโทรศัพทเคร่ืองพวงเทานัน้ อยางนอย 5 คร้ัง

สายรวม (รับทัง้สายแฟกซและสายสนทนา) ที่มีเคร่ืองตอบรับโทรศัพทหรือ
คอมพิวเตอรวอยซเมล

มากกวาเคร่ืองตอบรับโทรศพัทหรือคอมพิวเตอรวอยซเมล 2 คร้ัง
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หากตองการกําหนดหรือเปล่ียนจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ ใหปฏิบัตติามขัน้ตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพืน้ฐาน และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู จาํนวนเสียงกริง่ตอบรบั และกดปุม OK

5. ใชแผงปุมกดในการปอนจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ และกดปุม OK

ตัง้คาเสียงกริง่เฉพาะ

บริษัทโทรศัพทบางแหงจะมีใหบริการรูปแบบเสียงกร่ิงหรือเสียงกร่ิงเฉพาะ บริการน้ีจะชวยใหคณุสามารถใชโทรศัพทได
มากกวาหน่ึงหมายเลขในสายเดียวกัน หมายเลขโทรศพัทแตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกร่ิงที่ไมซํ้ากันเพ่ือใหคุณสามารถ
รับสายสนทนาและใหเคร่ืองรับสายแฟกซได

หากคุณสมัครขอใชบริการรูปแบบเสียงกร่ิงกับบริษัทโทรศัพท คุณตองตัง้คาเคร่ืองใหตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงที่ถูก
ตอง รูปแบบเสียงกร่ิงเฉพาะอาจไมมีใหบริการในบางประเทศ/พื้นที่ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทเพ่ือตรวจสอบวามีบริการน้ี
ในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณหรือไม

หมายเหต:ุ หากไมมีการใหบริการรูปแบบเสียงกร่ิงและคุณเปล่ียนแปลงการตัง้คารูปแบบเสียงกร่ิงเปนคาอ่ืนที่ไมใชคาเร่ิม
ตน ซ่ึงไดแก เสียงกริ่งทัง้หมด เคร่ืองอาจไมสามารถรับแฟกซได

การตั้งคาตางๆ มีดังน้ี:

● เสียงกริง่ทัง้หมด: เคร่ืองจะตอบรับสายที่เรียกเขามาในสายโทรศัพท

● หนึ่งครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังคร้ังเดียว

● สองครั้ง: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดงัสองคร้ัง

● สามครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดงัสามคร้ัง

● สองครั้งและสามครัง้: เคร่ืองจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกร่ิงแบบดังสองคร้ังหรือสามคร้ัง

หากตองการเปล่ียนรูปแบบเสียงกร่ิงสําหรับการรับสาย ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพืน้ฐาน และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ประเภทกริง่รบัสาย และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรูปแบบเสียงกร่ิงที่คุณตองการ และกดปุม OK

6. หลังจากท่ีติดตั้งผลิตภัณฑเสร็จสมบูรณ ใหผูอ่ืนลองสงแฟกซใหกับคุณเพ่ือตรวจสอบวาบริการรูปแบบเสียงกร่ิงทํางาน
ไดอยางถูกตอง

ตัง้คาเคร่ืองพมิพเพือ่สงแฟกซทีไ่ดรับเขาเครือ่งคอมพวิเตอร

หมายเหต:ุ Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอรไดเฉพาะเม่ือคุณติดตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณในระหวางการตัง้คาเคร่ืองเปนคร้ัง
แรก
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ในการรับแฟกซมาท่ีคอมพิวเตอร ใหเปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรในซอฟตแวร

1. เปด HP ToolboxFX

2. เลือกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก งานแฟกซ

5. ในสวน โหมดรบัแฟกซ เลือก รบัแฟกซเขาเครือ่งคอมพวิเตอรนี้

6. หากคณุตองการใหมีการเตอืนเม่ือรับแฟกซเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรของคณุ ใหเลือกตัวเลือก แสดงขอความเมือ่รับ
แฟกซเขาเครือ่งคอมพวิเตอรนี้

7. คลิกปุม ใช

หมายเหต:ุ การรับแฟกซทีเ่คร่ืองคอมพิวเตอรสามารถตั้งคาไดเพียงเคร่ืองเดยีวเทาน้ัน หากเปดใชการตั้งคาน้ีจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร การตัง้คาจะหายไปจากซอฟตแวรและไมสามารถต้ังคาไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืน ในการรับแฟกซที่
เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืน กอนอ่ืนคุณตองปดใชการตั้งคาจากแผงควบคุม

การปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพวิเตอรจากแผงควบคมุ

คุณสามารถเปดใชงานการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากเคร่ืองเดียวเทาน้ัน หากคณุไมสามารถใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรไดอีกตอไป คณุสามารถใชขั้นตอนตอไปน้ีในการปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผง
ควบคุม

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ หยดุการรบัทีเ่ครื่องพซี ีและกดปุม OK

การใชการลดขนาดแฟกซทีไ่ดรับโดยอตัโนมัติ

หากคุณเปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะลดขนาดของแฟกซสูงสุด 75% เพ่ือปรับขอมูลใหพอดีกับขนาดกระดาษเร่ิม
ตน (ตวัอยางเชน เคร่ืองจะลดขนาดแฟกซลงจาก Legal เปน Letter)

หากคุณปดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร่ืองจะพิมพแฟกซขนาดเต็มลงในกระดาษหลายหนา คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติคือ เปด

หากคุณใชงานตัวเลือก ประทบัขอมูลบนแฟกซ คุณอาจตองเปดใชงานการยอขนาดอัตโนมัติดวยเชนกัน ทั้งน้ีเพ่ือลดขนาด
แฟกซที่ไดรับลงเล็กนอย และปองกันไมใหขอมูลที่จะประทับบนแฟกซดนัขอความบนแฟกซใหเกินไปเปนสองหนา

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษเร่ิมตนตรงกับขนาดของกระดาษท่ีใสไวในถาดกระดาษ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู พอดกีบักระดาษ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก
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ตัง้คาการพิมพแฟกซซ้าํ

คุณตองเปดใชการตั้งคา ใหพมิพซ้ํา เพ่ือใหเคร่ืองพิมพพิมพงานแฟกซที่จัดเก็บในหนวยความจําซํ้าได คาเร่ิมตนของการตั้ง
คาการพิมพแฟกซซํ้าคือ เปด หากตองการเปล่ียนแปลงการตั้งคาน้ีจากแผงควบคุม ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ใหพิมพซ้าํ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK

เม่ือเปดใชการตั้งคา ใชพมิพซ้าํ เคร่ืองพิมพสามารถพิมพงานแฟกซซํ้าได

ตัง้คาความดงัของเสยีงแฟกซ

ควบคุมระดบัเสียงแฟกซจากแผงควบคุม คุณสามารถเปล่ียนแปลงเสียงตางๆ ดังตอไปน้ี:

● เสียงแฟกซที่กําหนดใหกับแฟกซเขาและแฟกซออก

● เสียงกร่ิงสําหรับแฟกซเขา

ความดังของเสียงที่ระบบตั้งไวจากโรงงานคือ เบา

ตัง้คาความดงัของเสยีงแจงเตอืน ความดงัของเสียงสายโทรศพัท ความดงัของปุมควบคมุ และความดงัของเสียงกริง่

1. กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาความดงั และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ความดงัของเสียงเตอืน เมนู ความดงัของสายโทรศพัท เมนู ความดงัของปุมกด หรือเมนู
ความดงัของเสียงกริง่ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกการต้ังคา ปด, เบา, ปานกลาง หรือ ดงั

6. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก

ตัง้คาการประทบัขอมลูบนแฟกซทีไ่ดรับ

เคร่ืองจะพิมพขอมูลผูสงที่ดานบนของแฟกซที่ไดรับ คุณยังสามารถเลือกประทับขอมูลบนแฟกซท่ีเขามาดวยขอมูลสวนหัว
ของคุณเองเพ่ือยืนยนัวันที่และเวลาที่ไดรับแฟกซได คาท่ีระบบตัง้ไวจากโรงงานสําหรับการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับ
คือ ปด

หมายเหต:ุ การเปดการตั้งคาประทับขอมูลเม่ือไดรับอาจเพ่ิมขนาดของหนา และทําใหเคร่ืองพิมพตองพิมพหนาท่ีสอง

หมายเหต:ุ ตวัเลือกน้ีจะใชกับแฟกซที่ไดรับที่เคร่ืองพิมพออกมาเทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK
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4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ประทบัขอมลูบนแฟกซ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก

ตัง้คาคณุสมบัตริบัสวนตัว

เม่ือเปดใชคุณสมบัติรับสวนตัว แฟกซที่ไดรับจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา ตองใชรหัส (PIN) เพ่ือพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว

การเปดคณุสมบัตริบัสวนตวั

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รบัสวนตวั และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK

6. ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง และกดปุม OK

7. ในการยืนยนัรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง ใหใชแผงปุมกดเพ่ือปอนรหัสผานอีกคร้ัง และกดปุม OK

การปดคณุสมบัตริบัสวนตวั

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รบัสวนตวั และกดปุม OK

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ปด และกดปุม OK

หากมีแฟกซที่ไมไดพิมพอยูในหนวยความจําแฟกซ เคร่ืองพิมพจะพิมพแฟกซ แลวลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

เม่ือเปดใชการตัง้คา รบัสวนตวั เคร่ืองพิมพสามารถพิมพงานแฟกซสวนตัวได

ตัง้คาการเรยีกเอกสารจากแฟกซ

หากบุคคลอ่ืนมีการตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ คณุสามารถขอใหสงแฟกซไปยังเคร่ืองของคุณได (ซ่ึงรูจักกันในชื่อการ
เรียกเอกสารจากเคร่ืองอ่ืน)

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตวัเลือกการรบั และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก รับการเรียกเอกสาร และกดปุม OK

เคร่ืองจะหมุนไปที่เคร่ืองแฟกซอ่ืนและขอรับแฟกซ
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ปดแฟกซของเครือ่งพมิพ

คุณสามารถปดฟงกชนัแฟกซของเคร่ืองพิมพ — ซอฟตแวรและเฟรมแวร — จากแผงควบคุมได หากปดฟงกชันแฟกซ
อุปกรณที่ดาวนสตรีมซ่ึงเชือ่มตอกับพอรตแฟกซ “โทรศัพท” ของเคร่ืองพิมพยังคงทํางานอยู เคร่ืองพิมพจะไมรับหรือจัดเก็บ
แฟกซที่สงไปยังเคร่ืองพิมพ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ปดใชงานแฟกซ และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK

5. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงดงัตอไปน้ี:

● หากตั้งรหัสผานภายใตการตั้งคา ความปลอดภยัผลติภัณฑ ใหปอนรหัสผาน และกดปุม OK

● หากยังไมตั้งรหัสผานภายใตการตั้งคา ความปลอดภยัผลติภณัฑ ใหสรางรหัสผานเม่ือไดรับขอความแจง และกด
ปุม OK

ทําตามขัน้ตอนเดียวกันเพ่ือเปดใชงานแฟกซ การตั้งคา ปด จะจัดเก็บฟงกชันแฟกซ
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การใชแฟกซ

ซอฟตแวรแฟกซ

โปรแกรมใชงานแฟกซทีร่องรับ

โปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีที่มากับเคร่ืองพิมพเปนโปรแกรมใชงานแฟกซเพียงโปรแกรมเดียวที่สามารถใชงานกับ
เคร่ืองพิมพน้ีได วิธกีารที่จะใชโปรแกรมใชงานแฟกซสําหรับพีซีโปรแกรมอ่ืนที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอรอยูแลวคือ คุณตอง
ใชโมเดม็ที่คุณมีอยูกอนหนาน้ีเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เน่ืองจากโปรแกรมจะไมสามารถทํางานผานโมเด็มของเคร่ืองพิมพ
ได

การยกเลกิการสงแฟกซ

คุณสามารถยกเลิกแฟกซทีกํ่าลังหมุนหมายเลขหรือแฟกซที่กําลังสงหรือรับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

การยกเลิกแฟกซทีก่าํลงัสง

กดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุม หนาเอกสารที่ยงัไมไดสงจะถูกยกเลิกการสง การกดปุม ยกเลิก  จะหยดุการโทรกลุมดวย

การยกเลิกการสงแฟกซทีท่าํเกบ็ไว

ใชขั้นตอนน้ีในการยกเลิกการสงแฟกซในกรณีตอไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพจะรอหมุนหมายเลขซํ้าเม่ือสายไมวาง ไมมีผูรับสาย หรือมีขอผดิพลาดในการส่ือสาร

● แฟกซถูกตั้งเวลาใหสงในอนาคต

ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ีหากตองการยกเลิกการสงแฟกซโดยใชเมนู สถานะการสงแฟกซ:

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตวัเลือกการสง และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู สถานะงานโทรสาร และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปตามแฟกซที่คางอยูจนกวาจะถึงแฟกซที่คณุตองการยกเลิก

5. กดปุม OK เพ่ือเลือกงานท่ีคุณตองการยกเลิก

6. กดปุม OK เพ่ือยนืยันวาคณุตองการยกเลิกงานน้ัน

การลบแฟกซออกจากหนวยความจาํ

ใชขั้นตอนน้ีเม่ือคณุคิดวาอาจมีผูอ่ืนใชเคร่ืองพิมพแลวส่ังพิมพแฟกซจากหนวยความจําซํ้าอีกคร้ังเทาน้ัน

ขอควรระวัง: ขั้นตอนน้ีนอกจากการลบหนวยความจําท่ีสามารถพิมพซํ้าได ยงัสามารถลบแฟกซที่กําลังสงอยู แฟกซที่ยังไม
ไดสงเน่ืองจากรอหมุนหมายเลข แฟกซท่ีบันทึกไวเพ่ือสงในอนาคต และแฟกซที่ไมไดพิมพหรือสงตอไปได

1. บนแผงควบคุม กดปุม การตั้งคา  
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2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บริการ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บริการแฟกซ และกดปุม OK  

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ลางโทรสารทีบ่ันทกึไว
และกดปุม OK

 

5. กดปุม OK เพ่ือยนืยนัการลบ  

ใชแฟกซดวยระบบ DSL, PBX หรอื ISDN
เคร่ืองพิมพ HP ออกแบบมาสําหรับใชกับระบบโทรศพัทแบบอะนาล็อกทั่วไปโดยเฉพาะ แตไมไดออกแบบมาเพ่ือเจาะจงใช
งานกับระบบ DSL, PBX, สาย ISDN หรือ VoIP อยางไรก็ตาม เคร่ืองพิมพอาจทํางานกับระบบเหลาน้ันไดหากตัง้คาและ
ใชรวมกับอุปกรณที่เหมาะสม

หมายเหต:ุ HP ขอแนะนําใหคุณสอบถามตัวเลือกการตัง้คา DSL, PBX, ISDN และ VoIP กับผูใหบริการ

เคร่ืองพิมพ HP LaserJet เปนอุปกรณระบบอะนาล็อกท่ีไมรองรับระบบโทรศัพทดิจิตอลทุกชนิด (เวนเสียแตวาจะใชรวม
กับอุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อก) HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดิจิตอลหรือ
อุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

DSL
Digital Subscriber Line (DSL) ใชเทคโนโลยีดิจิตอลผานทางสายโทรศัพทปกติ เคร่ืองพิมพน้ีไมเจาะจงรองรับการใช
งานกับสัญญาณดิจิตอล อยางไรก็ตาม หากไดรับการกําหนดคาขณะที่ตัง้คาใชงาน DSL สัญญาณอาจถูกกรองจนสามารถสง
สัญญาณอะนาล็อกไดในบางแบนดวิธ (สําหรับสายสนทนาและแฟกซ) ขณะที่สงขอมูลดจิิตอลดวยแบนดวิธที่เหลือ

หมายเหต:ุ บริการ DSL อาจไมสามารถใชงานรวมกับแฟกซทุกประเภท HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใช
งานรวมกับบริการ DSL หรือผูใหบริการทุกรายได

โมเด็ม DSL ท่ัวไปใชวงจรกรองสัญญาณเพ่ือแยกการส่ือสารของโมเดม็ DSL ที่มีความถ่ีสูงกวาออกจากการส่ือสารของ
โมเด็มโทรศพัทและแฟกซแบบอะนาล็อกที่มีความถ่ีต่ํากวา ซ่ึงจําเปนตองใชวงจรกรองสัญญาณกับโทรศัพทแบบอะนาล็อก
และเคร่ืองแฟกซแบบอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทท่ีโมเด็ม DSL ใช โดยปกติ ผูใหบริการ DSL จะจัดเตรียมวงจร
กรองสัญญาณน้ีไวให โปรดติดตอผูใหบริการ DSL เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเตมิหรือขอความชวยเหลือ

PBX
เคร่ืองพิมพน้ีเปนอุปกรณระบบอะนาล็อกซ่ึงไมรองรับการใชงานกับระบบโทรศัพทดจิิตอลทุกชนิด คุณอาจตองใชวงจรกรอง
หรืออุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกในการใชงานแฟกซ หากตองใชงานแฟกซในระบบ PBX คุณตองตดิตอผู
ใหบริการ PBX เพื่อขอความชวยเหลือ HP ไมรับประกันวาเคร่ืองพิมพจะสามารถใชงานรวมกับระบบดิจิตอลหรืออุปกรณ
แปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกได

โปรดติดตอผูใหบริการ PBX เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมและขอความชวยเหลือ

ISDN
โปรดติดตอผูใหบริการ ISDN เพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมและขอความชวยเหลือ

ใชแฟกซในบรกิาร VoIP
บริการ Voice over Internet Protocol (VoIP) มักจะไมสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองแฟกซไดหากผูผลิตไมรับรองวา
เคร่ืองสามารถรองรับบริการการใชงานแฟกซผาน IP

หากเคร่ืองพิมพมีปญหาในการใชงานแฟกซผานเครือขาย VoIP ใหตรวจสอบวาสายเชื่อมตอและการต้ังคาตางๆ ถูกตองแลว
หรือไม การลดคาความเร็วในการสงแฟกซอาจชวยใหเคร่ืองพิมพสามารถสงแฟกซผานเครือขาย VoIP ได
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หากปญหาในการใชงานแฟกซยงัเกิดขึ้น ใหติดตอผูใหบริการ VoIP

หนวยความจาํของแฟกซ
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หนวยความจําของแฟกซจะเกบ็ขอมลูไวเมื่อไฟดบั

หนวยความจํา Flash ชวยปองกันขอมูลสูญหายเม่ือเกิดกระแสไฟฟาขดัของ เคร่ืองแฟกซอ่ืนๆ จะจัดเก็บหนาเอกสารท่ีจะ
แฟกซไวใน RAM ทั่วไปหรือ Short-term RAM โดยทั่วไป ขอมูลใน RAM ท่ัวไปจะสูญหายทันทีที่ไฟดับ แต Short-
term RAM สามารถเก็บขอมูลไวไดประมาณ 60 นาทีหลังจากเกิดกระแสไฟฟาขัดของ หนวยความจํา Flash สามารถเก็บ
ขอมูลไวไดนานเปนปโดยไมตองมีกระแสไฟฟาหลอเล้ียง

การสงแฟกซ

การสงแฟกซจากเครื่องสแกนแบบแทน

1. ควํ่าหนาเอกสารลงบนแผนกระจกของเคร่ืองสแกน  

2. กดปุม สมุดโทรศพัท  

3. จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศพัท หากไมมี
รายการ ใหใชแผงปุมกดบนแผงควบคมุเพ่ือหมุน
หมายเลข

 

4. บนแผงควบคุม กดปุม เร่ิมแฟกซ  เคร่ืองพิมพจะ
เร่ิมการสงแฟกซ
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แฟกซจากอปุกรณปอนกระดาษ

1. ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายขึ้น

หมายเหตุ: อุปกรณปอนกระดาษสามารถจุกระดาษ
75 g/m2 ไดถึง 35 แผนหรือวัสดุพิมพที่มีนํ้าหนักไม
เกิน 20 ปอนด

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอ
เคร่ืองพิมพ อยาใชตนฉบับที่มีเทปลบคําผดิ คราบนํ้ายา
ลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเยบ็กระดาษติดอยู
และหามใสภาพถาย ตนฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะ
บางลงในอุปกรณปอนกระดาษ

 

2. ปรับตัวก้ันใหอยูชิดกับกระดาษ  

3. กดปุม สมุดโทรศพัท  

4. จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศพัท หากไมมี
รายการ ใหใชแผงปุมกดบนแผงควบคมุเพ่ือหมุน
หมายเลข

 

5. บนแผงควบคุม กดปุม เร่ิมแฟกซ  เคร่ืองพิมพจะ
เร่ิมการสงแฟกซ

 

การแฟกซโดยหมนุหมายเลขดวยตนเอง

โดยปกติเคร่ืองพิมพจะหมุนหมายเลขใหเม่ือคุณกดปุม เร่ิมแฟกซ  แตในบางกรณี คุณอาจตองการใหเคร่ืองพิมพหมุน
หมายเลขแตละหมายเลขตามท่ีคุณกด ตวัอยางเชน หากคุณจายคาใชจายการสงแฟกซของคุณดวยบัตรโทรศัพท คุณอาจตอง
หมุนหมายเลขแฟกซเอง รอสัญญาณตอบรับจากบริษัทโทรศัพทแลวหมุนหมายเลขของบัตรโทรศัพท หากหมุนหมายเลข
ระหวางประเทศ คณุอาจตองกดหมายเลขแคบางสวนกอนแลวรอฟงสัญญาณหมุนหมายเลข แลวจึงหมุนหมายเลขตอ
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การสงแฟกซไปยงักลุมผูโทรดวยตนเอง (การสงแฟกซเฉพาะกิจ)

ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือสงแฟกซใหกับกลุมผูรับ:

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

2. กดปุม สมุดโทรศัพท 

3. จากรายการ เลือกรายการในสมุดโทรศัพท หากไมมีรายการ ใหใชแผงปุมกดบนแผงควบคุมเพ่ือหมุนหมายเลข

4. หากตองการหมุนหมายเลขอ่ืนตอ ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 2 และ 3 หากคุณหมุนหมายเลขเสร็จเรียบรอยแลว ใหปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนตอไป

5. กดปุม เร่ิมแฟกซ 

6. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือกตัวเลือก ใช และทําขั้นตอนที ่5 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารท่ีจะสง
คร้ังน้ี เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกตัวเลือก ไม

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยงัหมายเลขแฟกซแตละหมายเลข หากหมายเลขใดในกลุมที่โทรสายไมวางหรือไมมีผูรับ
เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้าหมายเลขน้ันตามการตั้งคาการโทรซํ้าท่ีกําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมรายการขอ
ผิดพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากน้ันจะทําการแฟกซไปยังหมายเลขตอไปในกลุม

โทรซ้ําดวยตนเอง

1. ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2. บนแผงควบคมุ กดปุม โทรซํ้า 

3. กดปุม เร่ิมแฟกซ 

4. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือกตัวเลือก ใช และทําขั้นตอนที ่3 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารท่ีจะสง
คร้ังน้ี เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพ่ือเลือกตัวเลือก ไม

เคร่ืองพิมพจะสงแฟกซไปยังหมายเลขท่ีทําการโทรซํ้า หากหมายเลขใดสายไมวางหรือไมมีผูรับสาย เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้า
หมายเลขน้ันตามการตั้งคาท่ีกําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพิ่มรายการขอผดิพลาดลงในบันทึกการใชงาน
แฟกซ
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การใชการโทรดวนและหมายเลขการโทรกลุม 

การสงแฟกซโดยใชหมายเลขการโทรแบบเรว็

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ หรือวางบนเคร่ืองสแกนแบบแทน

2. ปฏิบัตติามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● กดปุมแบบกดปุมเดียวท่ีกําหนดไวสําหรับหมายเลขการโทรแบบเร็ว

● กดปุม สมุดโทรศัพท  ใชปุมตัวเลขเพื่อระบุหมายเลขการโทรแบบเร็ว แลวกดปุม OK

3. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ หรือวางบนเคร่ืองสแกนแบบแทน

4. กดปุม เร่ิมแฟกซ  หากหนาเอกสารท่ีคุณตองการสงอยูในอุปกรณปอนกระดาษ เคร่ืองจะเร่ิมสงแฟกซโดย
อัตโนมัติ

5. หากเซนเซอรอุปกรณปอนกระดาษไมพบวามีเอกสารใสอยูในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ ขอความ สง
จากกระจก? 1=ใช 2=ไม จะปรากฏขึ้นท่ีหนาจอแผงควบคุม ในการสงแฟกซจากเคร่ืองสแกนแบบแทน ใหกด 1 เพ่ือ
เลือก ใช แลวกดปุม OK

เม่ือคุณกดปุม OK แลว ขอความ ใสหนา: X กด OK จะปรากฏขึน้ที่หนาจอแผงควบคุม

6. หากคุณใสเอกสารในเคร่ืองสแกนแบบแทนแลว ใหกดปุม OK (หรือใสเอกสารลงในเคร่ืองสแกนแบบแทน แลวกดปุม
OK)

เม่ือสแกนเอกสารเสร็จแลว ขอความ แผนอืน่? 1=ใช 2=ไม จะปรากฏขึน้ที่หนาจอแผงควบคุม

7. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี

เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพื่อเลือกไม

เม่ือเอกสารหนาสุดทายที่แฟกซไปออกมาจากเคร่ืองแลว คุณสามารถทําการสงแฟกซรายการตอไป ถายเอกสาร หรือสแกน
เอกสารไดทันที

การสงแฟกซโดยใชหมายเลขการโทรกลุม 

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ หรือวางบนเคร่ืองสแกนแบบแทน

2. ทําอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี:

● กดปุมแบบกดปุมเดียวของกลุมที่ตองการ

● กดปุม สมุดโทรศัพท  ใชปุมตัวเลขเพื่อระบุหมายเลขการโทรกลุม แลวกดปุม OK

3. กดปุม เร่ิมแฟกซ  หากหนาเอกสารท่ีคุณตองการสงอยูในอุปกรณปอนกระดาษ เคร่ืองจะเร่ิมสงแฟกซโดย
อัตโนมัติ

4. หากเซนเซอรอุปกรณปอนกระดาษของเคร่ืองไมพบวามีเอกสารใสอยูในถาดปอนกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ
ขอความ สงจากระจก? 1=ใช 2=ไม จะปรากฏขึ้นท่ีหนาจอแผงควบคุม ในการสงแฟกซจากเคร่ืองสแกนแบบแทน ให
กด 1 เพ่ือเลือก ใช แลวกดปุม OK

เม่ือคุณกดปุม OK แลว ขอความ ใสหนา: X กด OK จะปรากฏขึน้ที่หนาจอแผงควบคุม

5. หากคุณใสเอกสารในเคร่ืองสแกนแบบแทนแลว ใหกดปุม OK (หรือใสเอกสารลงในเคร่ืองสแกนแบบแทน แลวกดปุม
OK)

เม่ือสแกนเอกสารเสร็จแลว ขอความ แผนอืน่? 1=ใช 2=ไม จะปรากฏขึน้ที่หนาจอแผงควบคุม

6. หากตองการสแกนเอกสารหนาอ่ืนอีก ใหกด 1 เพ่ือเลือก ใช และทําขั้นตอนที่ 5 ซํ้ากับแตละหนาเอกสารที่จะสงคร้ังน้ี
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เม่ือเสร็จแลว ใหกด 2 เพื่อเลือกไม

เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําแลวแฟกซไปยังแตละหมายเลขที่ระบุไว หากหมายเลขใดในกลุมสายไม
วางหรือไมมีผูรับสาย เคร่ืองพิมพจะโทรซํ้าหมายเลขน้ันตามการต้ังคาท่ีกําหนดไว หากโทรซํ้าไมสําเร็จ เคร่ืองพิมพจะเพ่ิม
รายการขอผิดพลาดลงในบันทึกการใชงานแฟกซ จากนั้นจะทําการแฟกซไปยงัหมายเลขตอไปในกลุม
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การสงแฟกซจากซอฟตแวร

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวยคําแนะนําเบ้ืองตนในการสงแฟกซโดยใชซอฟตแวรที่ใหมากับเคร่ืองพิมพ หัวขออ่ืนๆ ที่เก่ียว
กับซอฟตแวรจะรวมอยูในวิธใีชของซอฟตแวร ซ่ึงคุณสามารถเปดดูไดจากเมนู วธิใีช ในโปรแกรม

คุณสามารถสงแฟกซเอกสารอิเล็กทรอนิกสจากคอมพิวเตอรได หากมีอุปกรณและทําตามขอกําหนดตอไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพเชื่อมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอร หรือกับเครือขายที่คอมพิวเตอรเชือ่มตอ

● มีซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร

● ระบบปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรตองเปนระบบที่เคร่ืองพิมพรองรับ

การสงแฟกซจากซอฟตแวร

ขั้นตอนในการสงแฟกซจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดรายละเอียดของคอมพิวเตอรของคุณ แตโดยมากจะมีขั้นตอนทั่วไป
ดังน้ี

1. คลิก เริ่มตน และคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (ทุกโปรแกรม) ใน Windows XP) แลวคลิก
HP

2. คลิกชื่อผลิตภัณฑ และคลิก Send fax (สงแฟกซ) ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึน้

3. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

4. ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

5. คลิก สงตอนนี้

สงแฟกซจากซอฟตแวรของบรษิทัอืน่ เชน Microsoft Word

1. เปดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอ่ืน

2. คลิกเมนู ไฟล และคลิก พมิพ

3. เลือกไดรเวอรพิมพแฟกซจากรายการดรอปดาวนไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ซอฟตแวรแฟกซจะเปดขึ้น

4. ปอนหมายเลขแฟกซของผูรับอยางนอยหน่ึงราย

5. รวมเอกสารทุกหนาท่ีใสอยูในเคร่ือง ขั้นตอนน้ีสามารถเลือกดําเนินการได

6. คลิก สงตอนนี้

138 บท 10   แฟกซ THWW



สงแฟกซโดยโทรจากโทรศพัททีเ่ชือ่มตอกบัสายแฟกซ 

ในบางโอกาส คุณอาจตองการหมุนหมายเลขแฟกซจากโทรศัพทที่ใชสายเชื่อมตอเดยีวกันกับเคร่ืองพิมพ ตวัอยางเชน หาก
คุณทําการสงแฟกซไปยงัผูที่ไมใชโหมดรับแฟกซอัตโนมัติ คุณสามารถโทรสายสนทนากอนสงแฟกซเพ่ือบอกใหผูรับทราบ
วาคุณกําลังจะสงแฟกซไปใหได

หมายเหต:ุ โทรศัพทจะตองเชือ่มตอกับพอรต "โทรศพัท" ของเคร่ืองพิมพ 

1. ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ

2. ยกหูโทรศพัทท่ีตอพวงกับเคร่ืองพิมพ กดหมายเลขแฟกซท่ีแผงปุมโทรศัพท

3. เม่ือผูรับรับสาย แจงใหผูรับเปดสัญญาณแฟกซใหคุณ

4. เม่ือไดยินสัญญาณแฟกซ ใหกดปุม เร่ิมแฟกซ  แลวรอจนกวาขอความ กําลงัเชือ่มตอ จะปรากฏขึ้นที่หนาจอแผง
ควบคุม แลวจึงคอยวางหู
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สงแฟกซโดยมกีารยนืยนั

ใชหนาจอแผงควบคุมบนเคร่ืองหากตองการใหผูสงแฟกซยืนยนัวาไดรับหมายเลขเคร่ือง

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก การยนืยนัแฟกซ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK
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กาํหนดเวลาใหสงแฟกซภายหลัง

ใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพื่อกําหนดเวลาใหเคร่ืองสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหน่ึงคนหรือมากกวาหน่ึงคนโดยอัตโนมัติ
เม่ือกําหนดเวลาเสร็จ เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําจากน้ันจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน

หมายเหต:ุ หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซตามเวลาที่กําหนดไวได เคร่ืองจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผดิพลาดแฟกซ
(หากเปดตัวเลือกน้ีไว) หรือบันทึกไวในบันทึกการใชงานแฟกซ การที่เคร่ืองไมสงแฟกซน้ันอาจเกิดจากไมมีผูรับสายหรือ
อาจเกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซํ้าไมได

หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพ่ิมเติมในการแฟกซคร้ังตอไป
แฟกซทั้งหมดท่ีคุณกําหนดใหสงไปยงัหมายเลขแฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน

1. ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ  

2. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตวัเลอืกการสง และกดปุม OK  

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู สงแฟกซภายหลงั และกดปุม
OK

 

5. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนเวลา  

6. หากคุณตั้งใหเคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 12
ชั่วโมงอยู ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตัวอักษรตัวที่ส่ีไป
เพ่ือเลือก A.M. หรือ P.M. เลือก 1 สําหรับ A.M. หรือ
เลือก 2 สําหรับ P.M. แลวกดปุม OK หากคณุตั้งให
เคร่ืองใชโหมดแสดงเวลารูปแบบ 24 ชัว่โมงอยู ใหกด
ปุม OK

 

7. กดปุม OK เพ่ือยอมรับวันที่เร่ิมตนหรือใชแผงปุมกด
เพ่ือปอนวันที่ แลวกดปุม OK
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8. ปอนหมายเลขแฟกซ

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีไมสนับสนุนกลุม (เฉพาะ) ที่
ไมไดระบุ

 

9. กดปุมเลือก OK หรือปุม เร่ิมแฟกซ  เคร่ืองพิมพจะ
สแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําแลวสงเอกสารน้ัน
ตามเวลาที่กําหนดไว
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การใชรหสัเขาใช, บตัรเครดติ หรอืบตัรโทรศัพท

ในการใชรหัสเขาใช, บัตรเครดติ หรือบัตรโทรศัพท ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพ่ือที่จะสามารถหยุดฟงเสียงสัญญาณและ
ใสรหัสการโทรระหวางประเทศได

การสงแฟกซระหวางประเทศ

ในการสงแฟกซไปยังปลายทางที่เปนตางประเทศ ใหหมุนหมายเลขดวยตนเองเพ่ือจะไดมีชวงเวลาหยดุพักฟงสัญญาณและใส
รหัสการโทรระหวางประเทศ

การรบัแฟกซ

พมิพแฟกซ

เม่ือเคร่ืองพิมพไดรับแฟกซ เคร่ืองจะพิมพแฟกซออกมา (หากไมไดเปดใชคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคลไว) และยังจัดเก็บ
แฟกซไวในหนวยความจําแฟลชใหอัตโนมัติดวย

พมิพแฟกซทีจ่ัดเก็บไวเมื่อเปดคณุสมบัตริบัแฟกซสวนบุคคล

ในการพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว คุณตองใสรหัส PIN ของการรับแฟกซสวนบุคคล หลังจากเคร่ืองพิมพพิมพแฟกซที่จัดเก็บไว
ออกมาแลว เคร่ืองจะลบแฟกซทั้งหมดออกจากหนวยความจํา

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตวัเลือกการรบั และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก พิมพแฟกซ และกดปุม OK

4. ใชแผงปุมกดเพื่อปอนรหัส PIN รักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ แลวกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รบัสวนตวั และกดปุม OK

การพมิพแฟกซซ้าํ

หากคุณตองการพิมพแฟกซซํ้า เน่ืองจากหมึกพิมพหมดหรือพิมพแฟกซบนส่ือผิดประเภท คุณสามารถส่ังพิมพแฟกซซํ้าได
จํานวนหนวยความจําท่ีมีจะกําหนดจํานวนของแฟกซที่สามารถจัดเก็บไวสําหรับพิมพซํ้า เคร่ืองจะพิมพแฟกซลาสุดกอน และ
พิมพแฟกซท่ีเกาท่ีสุดในสวนที่จัดเก็บหลังสุด

เคร่ืองจะจัดเก็บแฟกซเหลาน้ีไวอยางตอเน่ือง แฟกซที่พิมพซํ้าจะไมถูกลบออกจากหนวยความจํา

1. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูแฟกซ 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตวัเลือกการรบั และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก พมิพแฟกซ และกด OK เคร่ืองพิมพจะพิมพแฟกซลาสุดซํ้า

หมายเหต:ุ หากตองการใหเคร่ืองหยดุพิมพไมวาเวลาใดก็ตาม ใหกดปุม ยกเลิก 

ขอควรระวัง: หากตั้งคา ใหพมิพซ้าํ เปน ปด เคร่ืองจะไมสามารถพิมพแฟกซที่พิมพไมถูกตองหรือหมึกจางซํ้าได

การพมิพแฟกซทีไ่ดรับสองดานโดยอตัโนมตัิ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK
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4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก พิมพสองดาน และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK

การรบัแฟกซเมื่อไดยนิเสยีงสัญญาณแฟกซเมือ่รบัโทรศัพท

หากคุณใชสายโทรศัพทที่รับทั้งสายแฟกซและสายสนทนา และเม่ือคุณไดยนิเสียงสัญญาณแฟกซเม่ือคุณรับโทรศัพท คุณ
สามารถเร่ิมกระบวนการรับไดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี:

● หากคุณอยูใกลเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม เร่ิมแฟกซ  บนแผงควบคุม

● หากเคร่ืองไมรับสายแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหกด 1-2-3 ตามลําดบับนแผงปุมโทรศัพท ฟงสัญญาณการสงแฟกซ จาก
น้ันวางหูโทรศัพท

หมายเหต:ุ ตองตั้งคา โทรศพัทพวง เปน ใช วิธีที่สองจึงจะทํางานได

รบัแฟกซเขาเครื่องคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ Macintosh ไมสนับสนุนการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับแฟกซมาที่คอมพิวเตอรไดเฉพาะเม่ือคุณติดตัง้ซอฟตแวรแบบสมบูรณในระหวางการตัง้คาเคร่ืองเปนคร้ัง
แรก

ในการรับแฟกซมาท่ีคอมพิวเตอร ใหเปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรในซอฟตแวร

1. เปด HP ToolboxFX

2. เลือกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก งานแฟกซ

5. ในสวน โหมดรบัแฟกซ เลือก รบัแฟกซเขาเครือ่งคอมพวิเตอรนี้

การปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพวิเตอรจากแผงควบคมุ

คุณสามารถเปดใชงานการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากเคร่ืองเดียวเทาน้ัน หากคณุไมสามารถใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรไดอีกตอไป คณุสามารถใชขั้นตอนตอไปน้ีในการปดการตัง้คาการรับแฟกซผานทางคอมพิวเตอรจากแผง
ควบคุม

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก หยดุรับไปทีค่อมพิวเตอร และกดปุม OK

ดแูฟกซใหมเม่ืออยูในโหมดรบัไปทีค่อมพวิเตอร

1. เปด HP ToolboxFX

2. เลือกผลิตภัณฑ

3. คลิก แฟกซ

4. คลิก บันทกึการรับแฟกซ

5. ในคอลัมน รปูแฟกซ ใหคลิกลิงค “ดู” ตรงแฟกซที่คุณตองการดู
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การแกไขปญหาเกีย่วกบัแฟกซ

รายการตรวจสอบการแกไขปญหาแฟกซ

● วิธีการแกไขมีหลายวิธี หลังจากทําตามวิธีแกไขแตละวิธ ีใหทดลองแฟกซเพ่ือดูวายงัคงมีอยูหรือไม

● เพ่ือใหแกไขปญหาไดอยางไดผลที่สุด ใหตอสายโทรศพัทจากเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง ถอด
อุปกรณอ่ืนทั้งหมดท่ีตอกับเคร่ืองพิมพ

1. ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรตที่ถูกตองบริเวณดานหลังของเคร่ืองพิมพ

2. ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชทดสอบแฟกซ:

a. จากแผงควบคุม ใหเปดเมนู การตัง้คา แลวเปดเมนู บริการ

b. เลือกตวัเลือก บริการแฟกซ

c. เลือกตวัเลือก ใชทดสอบแฟกซ เคร่ืองจะพิมพรายงานการทดสอบแฟกซ

รายงานจะประกอบดวยผลลัพธที่เปนไปไดดังน้ี:

● สําเรจ็: รายงานจะประกอบดวยการตั้งคาแฟกซปจจุบันทั้งหมดสําหรับตรวจสอบ

● ไมผาน: สายเสียบเขากับพอรตที่ไมถูกตอง รายงานจะประกอบดวยคําแนะนําเก่ียวกับการแกไขปญหา

● ไมผาน: สายโทรศพัทไมทํางาน รายงานจะประกอบดวยคําแนะนําเก่ียวกับการแกไขปญหา

3. ตรวจสอบวาเฟรมแวรของเคร่ืองพิมพเปนเวอรชนัปจจุบัน

a. ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟกจากเมนูแผงควบคุม รายงาน เพ่ือรับรหัสวันที่เฟรมแวรปจจุบัน

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. คลิกที่ลิงคของระบบปฏิบัตกิารของคุณ

5. เล่ือนไปยังสวนของเฟรมแวรในตาราง

◦ หากเวอรชันท่ีแสดงตรงกับเวอรชันในหนาแสดงคาคอนฟก แสดงวาคุณใชเวอรชันลาสุดอยู

◦ หากเวอรชันท่ีแสดงไมตรงกัน ใหดาวนโหลดการอัพเกรดเฟรมแวร และอัปเดตเฟรมแวรของ
เคร่ืองพิมพโดยทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหต:ุ เคร่ืองพิมพตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มีอินเตอรเน็ตในการอัพเกรดเฟรมแวร

◦ สงแฟกซใหม

4. ตรวจสอบวาตั้งคาแฟกซแลวเม่ือติดตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหม

จากเคร่ืองคอมพิวเตอร ในโฟลเดอรโปรแกรมของ HP เรียกใช Fax Setup Utility (ยูทิลิตี้การต้ังคาแฟกซ)
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5. ตรวจสอบวาบริการโทรศพัทรองรับแฟกซอะนาล็อก

● หากคุณใช ISDN หรือ PBX แบบดิจิตอล ใหติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอรับขอมูลเก่ียวกับการกําหนดคา
เปนสายแฟกซอะนาล็อก

● หากคุณใชบริการ VoIP ใหเปล่ียนการตั้งคา ความเรว็แฟกซ เปน ชา(V.29) หรือเลิกใช เร็ว(V.34) จากแผง
ควบคุม สอบถามผูใหบริการของคุณวารองรับการใชงานแฟกซหรือไม และความเร็วแฟกซโมเด็มที่แนะนําให
ใช บางบริษัทอาจตองใชอะแดปเตอร

● หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวามีวงจรกรองสัญญาณตอกับสายโทรศพัทที่ตอเขากับเคร่ืองพิมพ ติดตอผู
ใหบริการ DSL หรือวงจรกรองสัญญาณ DSL หากคุณยงัไมมี หากคณุติดตัง้วงจรกรองสัญญาณ DSL อยูแลว
ใหลองเปล่ียนวงจรกรองสัญญาณ เน่ืองจากตัวที่ติดตั้งอยูอาจชํารุด

6. หากยงัไมสามารถแกไขปญหาได ใหคนหาวิธีการแกไขปญหาโดยละเอียดในสวนท่ีตอจากสวนน้ี

ขอความแสดงขอผดิพลาดเกีย่วกบัแฟกซ 

ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยแตะปุม OK เพ่ือทํางานตอ
หรือแตะปุม ยกเลิก  เพ่ือยกเลิกงาน งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซ่ึงจะมีขอความ
เตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนน้ันเก่ียวของกับการพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดย
อัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏข้ึน 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

ขอผดิพลาดรบัแฟกซ ขอผดิพลาดนีเ้กิดขึน้ในขณะที่พยายามรับแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ัง

ลองสงแฟกซกลับไปทีผู่สง หรือเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอื่น

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เร่ิมแฟกซ 

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศพัทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดใูหแนใจวาคณุใชสายโทรศพัททีใ่หมาพรอมกบั
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพิมพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศพัท แลวโทร
ออกสายสนทนา

ลดคาความเร็วในการสงแฟกซ ขอใหผูสงสงแฟกซซ้ํา
อีกคร้ัง

ปดโหมด Error Correction (โหมดการแกไขขอผิด
พลาด) ขอใหผูสงสงแฟกซซ้ําอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ การปดโหมดการแกไขขอผดิพลาดอาจ
ทําใหคณุภาพของภาพลดลง

เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศัพทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

ขอผดิพลาดในการสงแฟกซ ขอผดิพลาดนีเ้กิดขึน้ในขณะที่พยายามสงแฟกซ ลองสงแฟกซอีกคร้ัง

สงแฟกซไปทีเ่บอรแฟกซเบอรอื่น

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เร่ิมแฟกซ 

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศพัทไวอยางแนนหนาแลว
ดวยการถอดและเสียบสายโทรศัพทกลับเขาไปใหม

ตรวจดใูหแนใจวาคณุใชสายโทรศพัททีใ่หมาพรอมกบั
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสาย
ออกจากเคร่ืองพมิพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศัพท
แลวโทรออกสายสนทนา

เชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากบัสายโทรศัพทอื่น

กําหนดความละเอียดของแฟกซไวที ่มาตรฐาน แทน
ละเอยีดซึ่งเปนคาเร่ิมตน

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ความจําแฟกซเตม็

กาํลงัยกเลกิการรบัแฟกซ

หนวยความจําของเคร่ืองพิมพเตม็ในระหวางทีรั่บ
แฟกซ เคร่ืองจะพมิพหนาเอกสารทีรั่บเขามาไวใน
หนวยความจําไดเทานัน้

พิมพแฟกซทัง้หมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีก
คร้ัง ขอใหผูสงแบงเอกสารทีจ่ะแฟกซออกเปนสวนๆ
กอนสงซ้ํา ยกเลิกงานแฟกซทั้งหมดหรือลบแฟกซ
ตางๆ ออกจากหนวยความจํา

ความจําแฟกซเตม็

กาํลงัยกเลกิการสงแฟกซ

หนวยความจําเต็มในระหวางงานแฟกซ แฟกซทกุ
หนาตองอยูในหนวยความจํา เพื่อใหแฟกซทํางานได
อยางถกูตอง เคร่ืองจะสงแฟกซหนาทีม่ีขนาดพอดีกบั
หนวยความจําเทานัน้

พิมพแฟกซทัง้หมดทีไ่ดรับ หรือรอจนกวาจะมีการสง
แฟกซทีค่างอยูทั้งหมดอีกคร้ัง

ขอใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ัง

ขอใหผูสงแบงแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสง
แฟกซแยกกนั

ตรวจสอบวาความละเอยีดแฟกซของเคร่ืองที่สงแฟกซ
ไมไดถกูตั้งคาเปน ภาพถาย หรือ ละเอยีดพเิศษ

ยกเลิกงานแฟกซทัง้หมดหรือลบแฟกซตางๆ ออกจาก
หนวยความจํา

ฝาครอบตวัปอนเอกสารเปดอยู

ยกเลกิการสงแฟกซ

ฝาดานบนของอุปกรณปอนกระดาษเปดอยู และ
เคร่ืองพมิพไมสามารถสงแฟกซได

ปดฝาและสงแฟกซอีกคร้ัง
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

สือ่สารขดัของ เกดิขอผิดพลาดในการสื่อสารทางโทรสารระหวาง
ผลิตภัณฑกบัผูสงหรือผูรับ

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง ถอดสาย
โทรศพัทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออก เสียบ
สายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบ
สายโทรศพัทที่เหลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

ตั้งคาตวัเลือก ความเรว็แฟกซ เปน ชา(V.29) หรือ
เลิกใชการตัง้คา เรว็(V.34)

ปดคุณสมบัต ิการแกไขขอผดิพลาด เพือ่ปองกันการ
แกไขขอผดิพลาดโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ การปดคุณสมบัต ิการแกไขขอผดิพลาด
จะทาํใหคณุภาพของภาพลดลง

พิมพรายงาน บนัทกึการใชงานโทรสาร จากแผง
ควบคุมเพื่อตรวจสอบวาขอผิดพลาดเกิดขึ้นกบั
หมายเลขแฟกซหมายเลขใดโดยเฉพาะหรือไม

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

หนวยความจาํเหลอืนอย

กาํลงัยกเลกิการรบัแฟกซ

พื้นทีห่นวยความจําทีเ่หลืออยูไมพอสําหรับบันทกึ
แฟกซทีส่งเขามาใหม

ลบแฟกซทัง้หมดทีบ่ันทกึไวในหนวยความจํา เปดเมนู
การตัง้คาระบบ แลวเปดเมน ูบรกิาร ในเมน ูบรกิาร
แฟกซ เลือกตวัเลือก ลางโทรสารทีบ่นัทกึไว

ปดคุณสมบัต ิใหพมิพซ้าํ เมื่อปดใชคุณสมบัติ
เคร่ืองพิมพจะจัดไมเกบ็แฟกซทีไ่ดรับไวในหนวย
ความจํา เปดเมน ูการตัง้คาระบบ แลวเปดเมน ูการตัง้
คาแฟกซ ในเมน ูการตัง้คาขัน้สงู ใหเลือกตัวเลือก ให
พมิพซ้าํ แลวปด

แฟกซไมวาง

ยกเลกิการสงแลว

สายแฟกซทีค่ณุใชสงแฟกซไมวาง เคร่ืองพมิพได
ยกเลิกการสงแฟกซแลว

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

ตรวจสอบวาตัวเลือก โทรซ้าํถาไมวาง เปดอยู

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เร่ิมแฟกซ 

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพิมพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศพัท แลวโทร
ออกสายสนทนา

เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากบัแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศพัทที่เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีก
คร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

แฟกซไมวาง

รอหมนุหมายเลขซ้าํ

สายแฟกซทีค่ณุใชสงแฟกซไมวาง เคร่ืองพมิพจะหมุน
หมายเลขที่สายไมวางซ้ําโดยอัตโนมัติ

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เร่ิมแฟกซ 

ตรวจสอบวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจาก
เคร่ืองพิมพ ตอโทรศัพทเขากบัสายโทรศัพท แลวโทร
ออกสายสนทนา

เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศพัทที่เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีก
คร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ไมพบแฟกซ เคร่ืองพมิพรับสายเรียกเขาแตไมพบวาเคร่ืองแฟกซ
กําลังเรียกเขาอยู

ลองใชเคร่ืองพมิพรับแฟกซใหมอีกคร้ัง

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ไมมกีารรบัแฟกซ

ยกเลกิการสงแลว

พยายามหมุนซ้ําเบอรแฟกซไดไมสําเร็จ หรือตวัเลือก
โทรซ้าํหากไมรับสาย ถูกปด

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

ตรวจสอบวา ไดเปดใชตัวเลือก หมุนซ้ํา แลว

ถอดสายโทรศัพทออกจากเคร่ืองพมิพและผนงัแลว
เสียบใหม

ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนงั แลว
เสียบสายของโทรศพัทเขาไปแทน จากนั้นลองโทร
ออกสายสนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศพัทจากแจ็ค

โทรศัพททีผ่นงัเขากับพอรตสายโทรศพัท  แลว

เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

ไมมกีารรบัแฟกซ

รอหมนุหมายเลขซ้าํ

ไมมีการรับสายแฟกซ เคร่ืองพิมพหมุนหมายเลขซ้ํา
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที

ลองใชเคร่ืองพมิพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง

โทรตดิตอผูรับเพือ่ขอคํายนืยันวา ไดเปดเคร่ืองแฟกซ
ไวแลวและพรอมใชงาน

ตรวจสอบวา คุณไดหมุนเบอรแฟกซทีถ่กูตอง

หากเคร่ืองพิมพยังคงหมุนหมายเลขซ้ํา ถอดสาย
โทรศพัทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลวเสียบสาย
ของโทรศัพทเขาไปแทน จากนัน้ลองโทรออกสาย
สนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศพัทจากแจ็ค

โทรศัพทที่ผนังเขากับพอรตสายโทรศัพท  แลว

เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากบัแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

ลองใชสายโทรศพัทอื่น

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ไมมสีญัญาณหมนุ เคร่ืองพิมพไมพบสัญญาณหมุนหมายเลข ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศัพทโดย
แตะปุม เร่ิมแฟกซ 

ถอดสายโทรศัพทออกจากเคร่ืองพมิพและผนงัแลว
เสียบใหม

ตรวจสอบใหแนใจวาคณุใชสายโทรศัพททีใ่หมาพรอม
กับเคร่ืองพมิพ

ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพมิพออกจากผนงั แลว
เสียบสายของโทรศพัทเขาไปแทน จากนั้นลองโทร
ออกสายสนทนา

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศพัทจากแจ็ค

โทรศัพทที่ผนังเขากับพอรตสายโทรศัพท  แลว

เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากบัแจ็คสําหรับ
เสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชตวัเลือก ใชทดสอบ
แฟกซ จากเมน ูบรกิาร บนแผงควบคุม

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

แกไขปญหารหสัแฟกซและรายงานการตดิตาม

ดแูละทาํความเขาใจรหสัแสดงขอผดิพลาดของแฟกซ

ใชรหัสแสดงขอผิดพลาดของแฟกซจากบันทึกการใชงานแฟกซเพ่ือแกปญหาดวยคุณสมบัตแิฟกซของเคร่ืองพิมพ
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หมายเลขรหสั คาํอธบิาย

232 สาเหตทุี่เปนไปไดมีดงันี:้

● เกดิการสื่อสารลมเหลวระหวางเคร่ืองสองเคร่ือง

● ผูใชทีใ่ชเคร่ืองระยะไกลอาจกดปุมหยุด

● ไฟฟาดบัทีเ่คร่ืองระยะไกลหรือถูกปดทําใหการแฟกซหยุดชะงักชั่วขณะ

ในการตั้งคาคุณภาพของแฟกซ ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี:้

1. สงแฟกซอีกคร้ังในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศพัทไดรับการแกไขแลว

2. หากยงัคงมีขอผดิพลาดและใชการแกไขขอผิดพลาดของการแฟกซแลว ใหปดการตั้งคา การแกไขขอผดิพลาด

282 เคร่ืองพมิพไมไดรับขอมูลใดๆ ทีจุ่ดเร่ิมตนของหนาระหวางการรับในโหมดการแกไขขอผดิพลาด แตโมเด็มไมพบการยกเลิกการ
เชื่อมตอระยะไกล เคร่ืองระยะไกลอาจจะกําลังสงซิงคเฟรมแทนการสงขอมูล และมกีระดาษติดหรือชํารุด

เคร่ืองระยะไกลอาจจะกําลังสงซิงคเฟรมแทนการสงขอมูล และมกีระดาษตดิหรือชํารุด ใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ังหลังจากการรองขอ
ใหผูสงตรวจสอบวาเคร่ืองทีส่งทํางานถกูตองแลว

321 มีขอผดิพลาดในการสื่อสารกับเคร่ืองแฟกซทีรั่บเนือ่งจากสภาพสายโทรศัพทไมดี

สงแฟกซอีกคร้ังในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศพัทไดรับการแกไขแลว

344-348 สาเหตทุี่เปนไปไดมีดงันี:้

● เคร่ืองระยะไกลไมสามารถตอบรับคําสั่งแฟกซจากเคร่ืองโลคัลไดเนื่องจากการเชื่อมตอหยุดชะงักชั่วขณะ

● ผูใชทีใ่ชเคร่ืองระยะไกลอาจกดปุมหยุด

● ในบางกรณ ีความเขากนัไมไดระหวางเคร่ืองสองเคร่ืองอาจเปนสาเหตุใหเคร่ืองระยะไกลตดัสายได

ในการตั้งคาคุณภาพของแฟกซ ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี:้

1. สงแฟกซอีกคร้ังในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศพัทไดรับการแกไขแลว

2. หากยงัคงมีขอผดิพลาดและใชการแกไขขอผิดพลาดของการแฟกซแลว ใหปดการตั้งคา การแกไขขอผดิพลาด

381 สาเหตทุี่เปนไปไดมีดงันี:้

● เคร่ืองระยะไกลไมสามารถตอบรับคําสั่งแฟกซจากเคร่ืองโลคัลไดเนื่องจากการเชื่อมตอหยุดชะงักชั่วขณะ

● ผูใชทีใ่ชเคร่ืองระยะไกลอาจกดปุมหยุด

ในการตั้งคาคุณภาพของแฟกซ ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี:้

1. สงแฟกซอีกคร้ังในภายหลังเมื่อสภาพสายโทรศพัทไดรับการแกไขแลว

2. หากยงัคงมีขอผดิพลาดและใชการแกไขขอผิดพลาดของการแฟกซแลว ใหปดการตั้งคา การแกไขขอผดิพลาด

ดรูายงานการตดิตามแฟกซ

รายงานการติดตาม T.30 ของแฟกซมีขอมูลที่สามารถแกปญหาการสงแฟกซได หากคณุตองการตดิตอ HP เพ่ือขอความ
ชวยเหลือในการแกไขปญหาเหลาน้ี ใหพิมพรายงานการตดิตาม T.30 กอนการติดตอ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. เลือกเมนู บรกิาร

3. เลือกตัวเลือก บรกิารแฟกซ

4. เลือกตัวเลือก พิมพ T.30 Trace เคร่ืองจะพิมพรายงานการติดตามแฟกซ
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บนัทกึการใชงานและรายงานแฟกซ

ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือพิมพบันทึกการใชงานและรายงานแฟกซ:

พมิพรายงานแฟกซทัง้หมด

ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี หากคุณตองการพิมพรายงานท้ังหมดน้ีในคราวเดยีวกัน:

● บันทึกการใชงานแฟกซ

● รายการสมุดโทรศัพท

● รายงานคาคอนฟเกอเรชัน

● รายการแฟกซขยะ

● รายงานการโทรลาสุด

● รายงานการคิดคาบริการ

● หนาแสดงการใช

 

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานแฟกซ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก รายงานแฟกซทั้งหมด และ
กดปุม OK เคร่ืองพิมพจะออกจากการต้ังคาเมนูแลว
พิมพรายงาน

 

การพมิพรายงานแฟกซแตละงาน

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานแฟกซ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายงานที่ตองการพิมพ แลวกดปุม
OK เคร่ืองจะออกจากการตั้งคาเมนูแลวพิมพรายงาน

หมายเหตุ: หากคุณเลือกรายงาน บนัทกึการใชงาน
โทรสาร และกดปุม OK ใหกดปุม OK อีกคร้ังเพ่ือเลือก
ตัวเลือก พมิพบันทกึเดีย๋วนี้ เคร่ืองพิมพจะออกจากการ
ตั้งคาเมนูแลวพิมพบันทึก
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การกาํหนดใหเครือ่งพมิพพมิพบันทกึการใชงานแฟกซโดยอตัโนมตัิ

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานแฟกซ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บนัทกึการใชงานโทรสาร และ
กดปุม OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู พมิพบันทกึอัตโนมัต ิและกด
ปุม OK

 

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK เพ่ือ
ยืนยนัการเลือก
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การตัง้คารายงานขอผดิพลาดของแฟกซ

รายงานขอผดิพลาดของแฟกซเปนรายงานส้ันที่แจงวาเกิดขอผิดพลาดขึน้กับเคร่ืองพิมพในการใชงานแฟกซ คณุสามารถ
กําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปนี้:

● ขอผิดพลาดของแฟกซทั้งหมด (คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงาน)

● ขอผิดพลาดของแฟกซที่สง

● ขอผิดพลาดของแฟกซที่รับ

● ไมพิมพ

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานแฟกซ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานโทรสารผดิ และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือกวาคณุตองการให
เคร่ืองพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

 

5. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก  
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การตัง้คารายงานการยนืยนัแฟกซ

รายงานการยนืยันแฟกซเปนรายงานส้ันที่แจงวาเคร่ืองพิมพทําการรับหรือสงแฟกซสําเร็จ คุณสามารถกําหนดใหเคร่ืองพิมพ
พิมพรายงานหลังจากการใชงานตางๆ ตอไปน้ี:

● แฟกซท้ังหมด

● สงแฟกซ

● รับแฟกซ

● ไมพิมพ (คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงาน)

 

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานแฟกซ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การยนืยนัแฟกซ และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือกวาคุณตองการให
เคร่ืองพิมพพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซเม่ือใด

 

5. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก  

THWW การแกไขปญหาเก่ียวกับแฟกซ 155



การรวมเอกสารหนาแรกของแฟกซไวในรายงานการยนืยนัแฟกซ ขอผดิพลาดของแฟกซ และรายงานการโทร
ลาสุด

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงานแฟกซ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รวมหนาแรก และกดปุม OK  

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK เพ่ือ
ยืนยนัการเลือก

 

การเปลีย่นการแกไขขอผดิพลาดและความเรว็การสงโทรสาร
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การตัง้คาโหมดการแกไขขอผดิพลาดของแฟกซ

ตามปกติเคร่ืองพิมพจะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพทขณะที่กําลังสงหรือไดรับแฟกซ หากเคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาด
ในระหวางการรับสงและการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาดตั้งเปน เปด เคร่ืองพิมพสามารถแจงใหสงบางสวนของแฟกซซํ้าใหม
อีกคร้ังได คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงานสําหรับการแกไขขอผดิพลาดคอื เปด

คุณควรปดตวัเลือกการแกไขขอผดิพลาด เฉพาะเม่ือคุณมีปญหาในการสงหรือรับแฟกซ และตองการยอมรับในขอผดิพลาด
ของการสง การยกเลิกการทํางานตัวเลือกน้ีจะเปนประโยชนในกรณีที่คุณตองการสงหรือรับแฟกซจากตางประเทศ หรือคณุ
ใชการสงผานสัญญาณโทรศัพทดาวเทียม

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิารแฟกซ และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การแกไขขอผดิพลาด และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด และกดปุม OK เพ่ือบันทึกการเลือก
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การเปลีย่นคาความเร็วในการสงแฟกซ

การตั้งคาความเร็วในการสงแฟกซเปนโปรโตคอลโมเดม็ที่เคร่ืองพิมพใชสงแฟกซ มาตรฐานทั่วโลกสําหรับโมเด็ม Full-
duplex คือรับสงขอมูลผานทางสายโทรศัพทที่ความเร็วสูงสุด 33,600 บิตตอวินาที (bps) คาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงาน
สําหรับการตัง้คาความเร็วแฟกซคือ เรว็(V.34)

คุณควรเปล่ียนการตั้งคาเฉพาะเวลาท่ีคุณมีปญหาในการสงไปยังหรือรับแฟกซจากอุปกรณใดอุปกรณหน่ึงเทาน้ัน การลด
ความเร็วในการแฟกซอาจชวยใหการรับสงแฟกซงายขึ้นหากคุณสงหรือรับแฟกซขามประเทศ หรือในกรณีที่คุณใชการเชื่อม
ตอโทรศัพททางดาวเทียม

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาขัน้สูง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ความเรว็แฟกซ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกการต้ังคาความเร็ว และกดปุม OK
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แกปญหาการสงแฟกซ

● มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม

● แผงควบคุมจะแสดงขอความ พรอม โดยไมทําการสงแฟกซ

● แผงควบคุมจะแสดงขอความ "กําลังจัดเก็บหนา1" และหยุดอยูที่ขอความน้ัน

● สามารถรับแฟกซได แตสงแฟกซไมได

● ไมสามารถใชฟงกชนัแฟกซจากแผงควบคุม

● ไมสามารถใชการโทรดวน

● ไมสามารถใชการโทรกลุม

● ไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดจากผูใหบริการโทรศัพทที่บันทึกเอาไวในขณะทีกํ่าลังจะสงแฟกซ

● ไมสามารถสงแฟกซเม่ือโทรศพัทเชื่อตอกับเคร่ืองพิมพ

มขีอความแสดงขอผดิพลาดอยูบนแผงควบคมุ

ขอความ สื่อสารขดัของ ปรากฏขึน้

● ลองใชเคร่ืองพิมพสงแฟกซใหมอีกคร้ัง การสงซํ้าจะทําใหความเร็วแฟกซลดลงชั่วคราว

● ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากน้ันลองโทรออก เสียบสาย
โทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

● ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

● จากแผงควบคุม เปล่ียนตัวเลือก ความเรว็แฟกซ เปน ปานกลาง(V.17) หรือ ชา(V.29)

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู

d. เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● ปดตัวเลือก การแกไขขอผดิพลาด

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เปดเมนู การแกไขขอผดิพลาด

e. เลือกการตั้งคา ปด

หมายเหต:ุ การปดตัวเลือก การแกไขขอผดิพลาด จะทําใหคุณภาพของภาพลดลง

● หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/ljm1530series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเคร่ืองพิมพ
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ไมมีสญัญาณหมนุ

● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรตที่ถูกตองของเคร่ืองพิมพ

● ตรวจสอบวาสายโทรศพัทจากเคร่ืองพิมพตอเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

● ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยใชปุม เร่ิมแฟกซ 

● ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากน้ันลองโทรออกสายสนทนา

● ถอดสายโทรศัพทออกจากเคร่ืองพิมพและผนังแลวเสียบใหม

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

● เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

● ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชตัวเลือก ใชทดสอบแฟกซ จากเมนู บรกิาร บนแผงควบคมุ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เลือกรายการ ใชทดสอบแฟกซ

ขอความ แฟกซไมวาง ปรากฏขึน้

● ลองสงแฟกซอีกคร้ัง

● โทรหาผูรับเพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองแฟกซเปดอยูและพรอมใชงาน

● ตรวจสอบวาคุณหมุนหมายเลขแฟกซถูกตอง

● ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยใชปุม เร่ิมแฟกซ 

● ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทใชงานไดโดยถอดสายออกจากเคร่ืองพิมพ ตอโทรศพัทเขากับสายโทรศัพท แลวโทร
ออกสายสนทนา

● เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ แลวลองสงแฟกซใหมอีกคร้ัง

● ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

● สงแฟกซภายหลัง

● หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/ljm1530series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเคร่ืองพิมพ

ขอความ ไมมีการรบัแฟกซ ปรากฏขึน้

● ลองสงแฟกซอีกคร้ัง

● โทรหาผูรับเพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองแฟกซเปดอยูและพรอมใชงาน

● ตรวจสอบวาคุณหมุนหมายเลขแฟกซถูกตอง

● ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากน้ันลองโทรออกสายสนทนา

● เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศพัทที่เหลือ

● ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน
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● ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายโทรศัพทจากแจ็คโทรศัพทที่ผนังเขากับพอรตสายโทรศพัท  แลว

● ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชตัวเลือก ใชทดสอบแฟกซ จากเมนู บรกิาร บนแผงควบคมุ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เลือกรายการ ใชทดสอบแฟกซ

● หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/ljm1530series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเคร่ืองพิมพ

มีกระดาษตดิในอุปกรณปอนกระดาษ

● ตรวจสอบขนาดกระดาษวาถูกตองตามขอกําหนดของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพไมสามารถใชกระดาษที่มีความยาว
มากกวา 381 มม. ในการสงแฟกซ

● ทําสําเนาหรือพิมพลงบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แลวสงแฟกซอีกคร้ัง

ขอความ ความจําแฟกซเตม็ ปรากฏขึน้

● ปดเคร่ืองพิมพ แลวเปดอีกคร้ัง

● พิมพแฟกซที่จัดเก็บไวซ่ึงยังไมไดพิมพ

a. เปดเมนู แฟกซ

b. เปดเมนู ตวัเลอืกการรับ

c. เลือกรายการ พมิพแฟกซ

d. ปอนรหัส PIN แลวเลือกรายการ รบัสวนตวั

● ลบแฟกซที่จัดเก็บไวออกจากหนวยความจํา

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เลือกรายการ ลางโทรสารทีบ่ันทกึไว

● แบงงานแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

ขอผดิพลาดของสแกนเนอร

● ตรวจสอบขนาดกระดาษวาถูกตองตามขอกําหนดของเคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพไมสามารถใชกระดาษที่มีความยาว
มากกวา 381 มม. ในการสงแฟกซ

● ทําสําเนาหรือพิมพลงบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แลวสงแฟกซอีกคร้ัง
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แผงควบคุมจะแสดงขอความ พรอม โดยไมทาํการสงแฟกซ

● ตรวจสอบบันทึกการใชงานแฟกซเพ่ือหาขอผิดพลาด

a. เปดเมนู แฟกซ

b. เปดเมนู รายงานแฟกซ

c. เปดเมนู บันทกึการใชงานโทรสาร

d. เลือกตวัเลือก พมิพบันทกึเดีย๋วนี้

● หากมีโทรศัพทพวงอยูกับเคร่ืองพิมพ ใหวางสายโทรศัพท

● ถอดสายพวงอ่ืนๆ ระหวางแฟกซและเคร่ืองพิมพออก

● เสียบสายโทรศัพทจากเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง แลวสงแฟกซอีกคร้ัง

แผงควบคุมจะแสดงขอความ "กาํลงัจัดเกบ็หนา1" และหยดุอยูทีข่อความนัน้

● ลบแฟกซที่จัดเก็บไวออกจากหนวยความจํา

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เลือกรายการ ลางโทรสารทีบ่ันทกึไว

สามารถรบัแฟกซได แตสงแฟกซไมได

สงแฟกซแลว แตไมมีอะไรเกิดขึน้

1. ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขในสายโทรศัพทโดยใชปุม เร่ิมแฟกซ 

2. ปดเคร่ืองพิมพ แลวเปดอีกคร้ัง

3. การใชแผงควบคุมในการตั้งเวลาแฟกซ วันที่ และขอมูลหัวแฟกซ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู หัวแฟกซ

e. ปอนการตั้งคาที่ถูกตอง

4. ตรวจสอบวาโทรศัพทที่พวงอยูในสายเดียวกันทั้งหมดวางสายแลว

5. หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวาสายโทรศัพทที่ตอเขากับเคร่ืองพิมพมีวงจรกรองสัญญาณ
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ไมสามารถใชฟงกชนัแฟกซจากแผงควบคุม

● เคร่ืองพิมพอาจมีการตัง้รหัสผานเอาไว ใช HP Embedded Web Server, ซอฟตแวร HP Toolbox, หรือแผง
ควบคุมเพ่ือตั้งรหัสผาน

● หากคุณไมรูรหัสผานสําหรับเคร่ืองพิมพ ใหตดิตอผูดูแลระบบของคุณ

● ตรวจสอบกับผูดูแลระบบวาฟงกชันแฟกซไมไดถูกปดใชงาน

ไมสามารถใชการโทรดวน

● ตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขแฟกซถูกตอง

● หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทรในการโทรออก ใหเปดตวัเลือก เลขหมายนําหนาการโทร หรือเพ่ิมเลขหมายนํา
หนาการโทรลงในหมายเลขโทรดวน

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู เลขหมายนําหนาการโทร

e. เลือกการตั้งคา เปด

ไมสามารถใชการโทรกลุม

● ตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขแฟกซถูกตอง

● หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทรในการโทรออก ใหเปดตวัเลือก เลขหมายนําหนาการโทร หรือเพ่ิมเลขหมายนํา
หนาการโทรลงในหมายเลขโทรดวน

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู เลขหมายนําหนาการโทร

e. เลือกการตั้งคา เปด

● ตัง้คารายการทั้งหมดในกลุมดวยรายการโทรดวน

a. เปดรายการโทรดวนที่วางอยู

b. ปอนหมายเลขแฟกซสําหรับการโทรดวน

c. ใชปุม OK เพ่ือบันทึกการโทรดวน
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ไดรับขอความแสดงขอผดิพลาดจากผูใหบริการโทรศพัททีบ่นัทกึเอาไวในขณะทีก่าํลงัจะสงแฟกซ

● ตรวจสอบวาคุณหมุนหมายเลขแฟกซที่ถูกตอง และตรวจสอบวาบริการโทรศัพทของคุณไมถูกระงับ ยกตัวอยางเชน ผู
ใหบริการโทรศัพทบางรายอาจมีการปองกันการโทรทางไกล

● หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทรในการโทรออก ใหเปดตวัเลือก เลขหมายนําหนาการโทร หรือเพ่ิมเลขหมายนํา
หนาการโทรลงในหมายเลขโทรดวน

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู เลขหมายนําหนาการโทร

e. เลือกการตั้งคา เปด

หมายเหต:ุ ในการสงแฟกซที่ไมตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทร เม่ือตวัเลือก เลขหมายนาํหนาการโทร ถูกเปดใช
งาน ใหสงแฟกซดวยตนเอง

● สงแฟกซไปยงัเลขหมายตางประเทศ

a. หากตองหมุนเลขหมายนําหนาการโทร ใหหมุนเลขหมายนําหนาการโทรและหมายเลขโทรศพัทดวยตนเอง

b. ปอนรหัสประเทศ/พ้ืนที่ตามดวยหมายเลขโทรศัพท

c. รอสัญญาณหยุดชั่วคราวเม่ือคุณไดยนิสัญญาณแฟกซทางโทรศัพท

d. สงแฟกซดวยตนเองจากแผงควบคุม

ไมสามารถสงแฟกซเมือ่โทรศัพทเช่ือตอกบัเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบวาวางสายโทรศัพทแลว

● ตรวจสอบวาไมมีคนใชโทรศัพทอยูในขณะสงแฟกซ

● ถอดปล๊ักโทรศพัทออกแลวลองสงแฟกซ

แกปญหาการรบัแฟกซ

● แฟกซไมมีการตอบสนอง

● มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม

● สามารถรับแฟกซได แตพิมพไมได

● ผูสงจะไดยนิสัญญาณสายไมวาง

● ไมมีสัญญาณหมุน

● ไมสามารถสงหรือรับแฟกซผานสาย PBX
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แฟกซไมมกีารตอบสนอง

แฟกซมีสายโทรศพัทเฉพาะ

● ตัง้คาตัวเลือก โหมดรบัสาย เปน อัตโนมัต ิจากแผงควบคุม

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู โหมดรบัสาย

e. เลือกการตั้งคา อัตโนมัติ

เครือ่งตอบรับโทรศพัทเชือ่มตอกับเครื่องพมิพ

● ตัง้คาตัวเลือก โหมดรบัสาย เปน TAM และตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศัพท”

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู โหมดรบัสาย

e. เลือกการตั้งคา TAM

หากไมมีการตั้งคา TAM ใหตัง้คาตวัเลือก โหมดรบัสาย เปน อัตโนมัติ

● กําหนดการตั้งคา จํานวนเสียงกริง่ตอบรบั ใหมากกวาจํานวนเสียงกร่ิงที่ตั้งไวสําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพทอยางนอยห
น่ึงคร้ัง

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู จาํนวนเสียงกริง่ตอบรบั

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● ตอเคร่ืองตอบรับโทรศัพทเขากับพอรต “โทรศพัท”

● หากเคร่ืองพิมพมีโทรศัพทตอพวงอยู ใหตั้งคาตัวเลือก โหมดรบัสาย เปน แฟกซ/โทรศพัท เพ่ือโอนสายไปยงัอุปกรณที่
ถูกตอง เม่ือมีสัญญาณโทรศัพทเรียกเขา เคร่ืองพิมพจะสงสัญญาณเสียงเรียกเขาเพ่ือเตือนใหคุณยกหูโทรศัพท

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู โหมดรบัสาย

e. เลือกการตั้งคา แฟกซ/โทรศพัท
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 ีโทรศพัทเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพ

ตั้งคาตัวเลือก โหมดรบัสาย เปน อตัโนมตัิ

1. เปดเมนู การตัง้คา

2. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

3. เปดเมนู การตัง้คาพืน้ฐาน

4. เปดเมนู โหมดรับสาย

5. เลือกการต้ังคา อัตโนมัติ

การตัง้คา โหมดรบัสาย ถกูตัง้คาเปน ดวยตนเอง

● กดปุม เร่ิมแฟกซ  บนแผงควบคุม

มีขอความเสยีงในสายแฟกซ

● เพ่ิมบริการเสียงกร่ิงเฉพาะในสายโทรศัพทของคุณ แลวเปล่ียนการตั้งคา เสยีงกริง่เฉพาะ ในเคร่ืองพิมพใหตรงกับรูป
แบบเสียงกร่ิงที่ไดรับจากบริษัทผูใหบริการโทรศัพท ติดตอบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพ่ือขอรับขอมูลเพ่ิมเติม

a. ตรวจสอบวาโหมดการรับสายตั้งคาเปน อัตโนมตัิ

b. เปดเมนู การตัง้คา

c. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

d. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

e. เปดเมนู เสียงกริง่เฉพาะ

f. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● ซ้ือสายสําหรับสงแฟกซโดยเฉพาะ

● ตัง้คาตัวเลือก โหมดรบัสาย เปน ดวยตนเอง

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู โหมดรบัสาย

e. เลือกการตั้งคา ดวยตนเอง

หมายเหต:ุ คุณตองอยูเพื่อรับแฟกซดวยตนเอง

เครือ่งพมิพเชือ่มตอกบับรกิารโทรศพัท DSL

● ตรวจสอบการตดิตั้งและคุณสมบัติ อุปกรณแฟกซในเคร่ืองพิมพตองมีวงจรกรองสัญญาณตอกับสายโทรศัพทที่ตอเขา
กับโมเด็ม DSL ติดตอผูใหบริการ DSL ของคุณ หรือซ้ือวงจรกรองสัญญาณ DSL

● ตรวจสอบวาไดตอวงจรกรองสัญญาณแลว

● เปล่ียนวงจรกรองสัญญาณเพ่ือตรวจสอบวาตัวที่ติดตั้งอยูไมชํารุด
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เครือ่งพมิพใชบรกิารแฟกซผาน IP หรอื โทรศพัท VoIP

● ตัง้คาตัวเลือก ความเรว็แฟกซ เปน ชา(V.29) หรือเลิกใชการตัง้คา เร็ว(V.34)

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู

d. เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● ตดิตอผูใหบริการของคณุเพ่ือตรวจสอบวารองรับแฟกซ และการตั้งคาความเร็วแฟกซที่แนะนํา บางบริษัทอาจตองใช
อะแดปเตอร

มขีอความแสดงขอผดิพลาดอยูบนแผงควบคมุ

ขอความ ไมพบแฟกซ ปรากฏขึน้

หมายเหต:ุ ขอผิดพลาดน้ีไมไดหมายถึงแฟกซที่ไมไดรับเสมอไป หากมีการโทรเขาท่ีหมายเลขแฟกซโดยบังเอิญ และผูโทร
วางสายไป ขอความ ไมพบแฟกซ จะปรากฏบนแผงควบคุม

● ขอใหผูสงสงแฟกซซํ้าอีกคร้ัง

● ตรวจสอบวาสายโทรศพัทจากเคร่ืองพิมพตอเขากับแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

● ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

● เสียบสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

● ตรวจสอบวามีสัญญาณโทรศัพทในสายโทรศัพทและแจ็คโทรศัพทที่ผนังโดยการเสียบสายเขากับโทรศัพทและฟงเสียง
สัญญาณหมุนหมายเลข

● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทตอเขากับพอรต "โทรศพัท" ของเคร่ืองพิมพ

● ตรวจสอบสายโทรศัพทโดยใชการทดสอบแฟกซจากแผงควบคุม

● หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/ljm1530series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเคร่ืองพิมพ

ขอความ สื่อสารขดัของ ปรากฏขึน้

● ขอใหผูสงสงแฟกซอีกคร้ัง หรือสงแฟกซภายหลังเม่ือสภาพของสายสัญญาณดีขึ้น

● ถอดสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพออกจากผนัง แลวเสียบสายของโทรศัพทเขาไปแทน จากน้ันลองโทรออก เสียบสาย
โทรศัพทของเคร่ืองพิมพเขากับแจ็คสําหรับเสียบสายโทรศัพทที่เหลือ

● ลองใชสายโทรศัพทอ่ืน

● ตัง้คาตัวเลือก ความเรว็แฟกซ เปน ชา(V.29) หรือเลิกใชการตัง้คา เร็ว(V.34)

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู
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d. เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● ปดคุณสมบัต ิการแกไขขอผดิพลาด เพ่ือปองกันการแกไขขอผดิพลาดโดยอัตโนมัติ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เปดเมนู การแกไขขอผดิพลาด

e. เลือกการตั้งคา ปด

หมายเหต:ุ การปดคณุสมบัติ การแกไขขอผดิพลาด จะทําใหคุณภาพของภาพลดลง

● พิมพรายงาน บันทกึการใชงานโทรสาร จากแผงควบคุมเพ่ือตรวจสอบวาขอผิดพลาดเกิดขึน้กับหมายเลขแฟกซ
หมายเลขใดโดยเฉพาะหรือไม

a. เปดเมนู แฟกซ

b. เปดเมนู รายงานแฟกซ

c. เปดเมนู บันทกึการใชงานโทรสาร

d. เลือกตวัเลือก พมิพบันทกึเดีย๋วนี้

● หากปญหายังไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู www.hp.com/support/ljm1530series หรือใบปลิวสนับสนุนที่ใหมา
ในกลองเคร่ืองพิมพ

ขอความ ความจําแฟกซเตม็ ปรากฏขึน้

● ปดเคร่ืองพิมพ แลวเปดอีกคร้ัง

● พิมพแฟกซทั้งหมด และขอใหผูสงสงแฟกซมาใหมอีกคร้ัง

● ขอใหผูสงแบงแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

● ตรวจสอบวาความละเอียดแฟกซของเคร่ืองที่สงแฟกซไมไดถูกตั้งคาเปน ภาพถาย หรือ ละเอียดพเิศษ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู

d. เปดเมนู ความละเอียดแฟกซ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● ยกเลิกงานแฟกซทั้งหมดหรือลบแฟกซตางๆ ออกจากหนวยความจํา

ขอความ แฟกซไมวาง ปรากฏขึน้

● เคร่ืองพิมพไมสามารถรับแฟกซขณะพยายามสงแฟกซอีกขอความหน่ึง ยกเลิกการสงแฟกซแลวสงในภายหลัง

● ใหเคร่ืองพิมพลองสงแฟกซอีกคร้ัง
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สามารถรบัแฟกซได แตพมิพไมได

คณุสมบตั ิรบัสวนตวั เปดอยู

● เม่ือเปดใชคณุสมบัติ รับสวนตวั แฟกซที่รับเขาจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา ตองใชรหัส PIN หรือรหัสผานเพ่ือพิมพ
แฟกซที่จัดเก็บไว

● ปอนรหัส PIN หรือรหัสผานเพ่ือพิมพแฟกซ หากคุณไมทราบรหัส PIN หรือรหัสผาน ใหตดิตอผูดูแลระบบของคุณ

หมายเหต:ุ อาจเกิดขอผดิพลาดในหนวยความจําหากแฟกซไมพิมพออกมา เคร่ืองพิมพจะไมรับสายหากพื้นที่หนวยความ
จําเตม็

คณุสมบตั ิรบัไปที่คอมพวิเตอร เปดอยู

● โปรดตรวจสอบวาตัวเลือก รบัไปทีค่อมพิวเตอร ไดรับการตั้งคา คุณตองใชซอฟตแวร HP Toolbox เพ่ือกําหนดคา
คณุสมบัติ

a. ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร ใหเปด HP ToolboxFX

b. เลือกผลิตภัณฑ

c. คลิก แฟกซ

d. คลิก งานเกีย่วกับแฟกซ

e. ในสวน โหมดรบัแฟกซ เลือก รบัแฟกซเขาเครื่องคอมพวิเตอรนี้

● ตรวจสอบการส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ

ผูสงจะไดยนิสญัญาณสายไมวาง

หูโทรศพัทเชือ่มตออยูกับเครื่องพมิพ

● ตรวจสอบวาวางสายโทรศัพทแลว

● เปล่ียนตัวเลือก โหมดรับสาย ใหตรงกับการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาพื้นฐาน

d. เปดเมนู โหมดรบัสาย

e. เลือกตัวเลือกที่ตรงกับการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

ตั้งคาตวัเลือก โหมดรบัสาย เปน แฟกซ/โทรศพัท เพ่ือใหรับแฟกซอัตโนมัติ การตั้งคา แฟกซ/โทรศพัท จะตรวจ
สอบสายที่เขามาวาเปนสัญญาณแฟกซหรือโทรศัพทโดยอัตโนมัติ โดยสายจะถูกโอนไปยงัอุปกรณที่เหมาะสม

มีการใชตวัแยกสัญญาณสายโทรศพัท

● หากคุณใชตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท ใหถอดออกและตั้งคาเคร่ืองโทรศัพทเปน Downstream

● ตรวจสอบวาวางสายโทรศัพทแลว

● ตรวจสอบวาไมมีคนใชโทรศัพทอยูในขณะสงแฟกซ
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ไมมสีัญญาณหมนุ

● หากคุณใชตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท ใหถอดออกและตั้งคาเคร่ืองโทรศัพทเปน Downstream

ไมสามารถสงหรอืรบัแฟกซผานสาย PBX
● หากคุณใชสายโทรศัพทแบบ PBX ใหติดตอผูดูแล PBX ของคณุเพ่ือกําหนดคาสายแฟกซอะนาล็อกสําหรับ

เคร่ืองพิมพของคณุ

แกปญหาแฟกซทัว่ไป 

● สงแฟกซไดชา

● คณุภาพแฟกซไมดี

● แฟกซถูกตัดหรือพิมพบนสองหนา

สงแฟกซไดชา

คุณภาพสายโทรศัพทของเคร่ืองพิมพไมดี

● ลองสงแฟกซอีกคร้ังเม่ือสภาพสายโทรศัพทไดรับการแกไขแลว

● ตรวจสอบกับผูใหบริการโทรศพัทวาสายโทรศัพทรองรับแฟกซหรือไม

● ปดการตั้งคา การแกไขขอผดิพลาด

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เปดเมนู การแกไขขอผดิพลาด

e. เลือกการตั้งคา ปด

หมายเหต:ุ การดําเนินการน้ีจะลดคุณภาพของภาพได

● ใชกระดาษขาวเปนตนฉบับ อยาใชสี เชน สีเทา เหลือง หรือชมพู

● เพ่ิมการตั้งคา ความเรว็แฟกซ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู

d. เปดเมนู ความเร็วแฟกซ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● แบงงานแฟกซขนาดใหญเปนสวนเล็กๆ และสงแฟกซแยกกัน

● เปล่ียนการตั้งคาแฟกซบนแผงควบคมุใหมีความละเอียดต่ําลง

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ
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c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู

d. เปดเมนู ความละเอียดแฟกซ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

คณุภาพแฟกซไมดี

แฟกซไมชัดเจนหรือจาง

● เพ่ิมความละเอียดแฟกซเม่ือสงแฟกซ ความละเอียดไมมีผลตอแฟกซที่ไดรับ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู

d. เปดเมนู ความละเอียดแฟกซ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

หมายเหต:ุ การเพ่ิมความละเอียดจะทําใหความเร็วในการสงชา

● เปดการตั้งคา การแกไขขอผดิพลาด จากแผงควบคุม

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู บริการ

c. เปดเมนู บริการแฟกซ

d. เปดเมนู การแกไขขอผดิพลาด

e. เลือกการตั้งคา เปด

● ตรวจสอบตลับหมึกพิมพและเปล่ียนใหมหากจําเปน

● ใหผูสงปรับการตั้งคาความคมชดับนเคร่ืองแฟกซที่สงใหเขมขึ้น และสงแฟกซอีกคร้ัง

แฟกซถกูตดัหรือพมิพบนสองหนา

● ตัง้คา ขนาดกระดาษเริ่มตน ขนาดกระดาษ แฟกซจะพิมพบนกระดาษขนาดเดียวตามการตั้งคา ขนาดกระดาษเริ่มตน
ขนาดกระดาษ

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาระบบ

c. เปดเมนู การตัง้คากระดาษ
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d. เปดเมนู ขนาดกระดาษเริม่ตน ขนาดกระดาษ

e. เลือกการตั้งคาท่ีถูกตอง

● กําหนดประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาดที่ใชสําหรับแฟกซ

● เปดการตั้งคา พอดกีบักระดาษ เพ่ือพิมพแฟกซที่มีความยาวมากขึน้บนกระดาษ Letter หรือ A4

a. เปดเมนู การตัง้คา

b. เปดเมนู การตัง้คาแฟกซ

c. เปดเมนู การตัง้คาขัน้สงู

d. เปดเมนู พอดกีับกระดาษ

e. เลือกการตั้งคา เปด

หมายเหต:ุ หากปดการตั้งคา พอดกีับกระดาษ และตั้งคา ขนาดกระดาษเริ่มตน ขนาดกระดาษ เปนกระดาษ Letter
ตนฉบับขนาด Legal จะพิมพสองหนา
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ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคบัและการรบัประกนั
สําหรับขอมูลขอกําหนดและการรับประกัน โปรดดูที่ ขอกําหนดเพ่ิมเตมิสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ) ในหนา 265
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11 การจดัการและดูแลเครือ่งพิมพ

● หนาขอมูล

● HP ToolboxFX

● เว็บเซิรฟเวอรในตวั

● การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin

● คณุสมบัติดานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ

● การตัง้คาการประหยัด

● การตัง้คาโหมดเงียบ

● จัดการวัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม

● การทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ

● อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ
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หนาขอมลู
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตั้งคาภาษาเคร่ืองพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตัง้คาระบบ บนแผงควบคุม หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

รายละเอยีดของหนา วธิกีารพมิพหนา

หนาแสดงคาคอนฟก

แสดงการตัง้คาปจจุบันและคณุสมบัตขิองเคร่ืองพมิพ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมน ูรายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือกรายการ รายงานคาคอนฟเกอเรชนั และกดปุม
OK

หนาทีส่องถกูพิมพดวย ในหนาดังกลาว สวน เมนแูฟกซ จะใหรายละเอียด
เกี่ยวกบัการตั้งคาแฟกซของผลิตภัณฑ

หนาสถานะอปุกรณฯ

แสดงอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูของตลับหมึกพิมพ HP จํานวนหนาที่เหลือ
โดยประมาณ และขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมน ูรายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือกรายการ สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง และกดปุม
OK

รายการแบบอกัษร PCL, PCL 6 หรอื PS

แสดงแบบอักษรทีต่ิดตั้งในเคร่ืองพิมพปจจุบัน

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก รายการแบบอักษร PCL, รายการแบบอกัษร
PS หรือ รายการแบบอกัษร PCL6 แลวกดปุม OK

หนาตวัอยาง

มตีัวอยางขอความและกราฟก

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมน ูรายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือกรายการ หนาตวัอยาง และกดปุม OK

ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน คณุสามารถพิมพล็อกบันทึกการทาํงานจาก HP ToolboxFX, เว็บ
เซิรฟเวอรในตัว หรือ HP Web Jetadmin ได

หนาแสดงการใช

แสดงจํานวนหนาสําหรับกระดาษแตละขนาดทีพ่ิมพ จํานวนการพิมพหนา
เดยีว (หนึง่ดาน) หรือสองหนา (ทัง้สองดาน) และเปอรเซ็นตคาเฉล่ียของ
เนือ้ทีก่ารพมิพ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมน ูรายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือกรายการ หนาแสดงการใช และกดปุม OK

แผนผงัเมนู

แสดงเมนขูองแผงควบคมุและการตัง้คาที่ใชได

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมน ูรายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือกรายการ โครงสรางเมน ูและกดปุม OK

รายงานเครอืขาย

แสดงการตัง้คาเครือขายของเคร่ืองพมิพ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมน ูรายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือกรายการ สรปุเครอืขาย และกดปุม OK
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รายละเอยีดของหนา วธิกีารพมิพหนา

รายงานการใชโทรสาร สําหรับขอมูลเกีย่วกับบนัทกึการใชงานและรายงานแฟกซ โปรดดบูท
แฟกซ

หนาบริการ

แสดงประเภทกระดาษทีส่นบัสนุน, การตั้งคาการทาํสําเนา และการตัง้คา
อื่นๆ ของเคร่ืองพิมพ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมน ูรายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพือ่เลือกรายการ หนาบรกิาร และกดปุม OK
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HP ToolboxFX
HP ToolboxFX คือโปรแกรมท่ีคุณสามารถใชดําเนินการตอไปน้ี:

● ตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ

● กําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดขูอมูลการแกไขปญหา

● ดเูอกสารแบบออนไลน

คุณสามารถดู HP ToolboxFX เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง หรือเม่ือเชื่อมตอกับเครือขาย คุณตองติด
ตั้งซอฟตแวรอยางสมบูรณตามท่ีแนะนําเพ่ือใช HP ToolboxFX

การด ูHP ToolboxFX
เปด HP ToolboxFX ในแบบใดแบบหน่ึงตอไปน้ี:

● ในซิสเตม็เทรยของ Windows หรือบนเดสกท็อปของคุณ ใหดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน HP ToolboxFX

● ในเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
ใน Windows XP) คลิก HP คลิก HP LaserJet Pro M1530 MFP Series และคลิก HP ToolboxFX
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สถานะ

แถบ สถานะ ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● สถานะอุปกรณ ดูขอมูลสถานะเคร่ืองพิมพ หนาน้ีจะแสดงสภาวะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน กระดาษติด หรือถาดวาง
เปลา หลังจากท่ีคุณแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพแลว ใหคลิก รเีฟรชสถานะ เพ่ือปรับปรุงสถานะเคร่ืองพิมพ

● สถานะวัสดสุิ้นเปลอืง ดูขอมูลวัสดุส้ินเปลืองอยางละเอียด เชน เปอรเซ็นตอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณของตลับ
หมึกพิมพ และจํานวนหนาท่ีไดพิมพไปแลวโดยใชตลับหมึกพิมพปจจุบัน หนาน้ียังมีลิงคในการส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง
และเพ่ือคนหาขอมูลการรีไซเคิลอีกดวย

● การกาํหนดคาอปุกรณ แสดงคําอธบิายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของเคร่ืองพิมพ รวมถึงจํานวนหนวย
ความจําท่ีติดตั้ง และมีการติดตั้งถาดเสริมหรือไม

● สรุปเครอืขาย แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของคาคอนฟเกอเรชันปจจุบันของระบบเครือขาย รวมถึง IP แอดเดรสและ
สถานะของระบบเครือขาย

● พมิพหนาขอมลู พิมพหนาการกําหนดคาและหนาขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเคร่ืองพิมพมีขอมูลน้ี เชน หนาแสดงสถานะอุปกรณ
ส้ินเปลืองและหนาตัวอยาง

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน ดูประวัติขอผิดพลาดของเคร่ืองพิมพ ขอผิดพลาดลาสุดจะแสดงท่ีสวนบนสุดของรายการ

ลอ็กแสดงบันทกึการทาํงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทํางานเปนตารางซ่ึงบันทึกเหตุการณของเคร่ืองพิมพไวเพ่ือใหคุณใชอางอิงได ล็อกจะมีรหัสที่ตรงกับ
ขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ตัวเลขในคอลัมนจํานวนหนาระบุจํานวนหนา
ทั้งหมดท่ีเคร่ืองพิมพพิมพไปแลวเม่ือเกิดขอผิดพลาดขึ้น ในล็อกแสดงบันทึกการทํางาน ยงัประกอบดวยคําอธบิายโดยยอของ
ขอผิดพลาดน้ันดวย
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แฟกซ

ใชแถบ แฟกซ ของ HP ToolboxFX เพ่ือทํางานเก่ียวกับแฟกซจากคอมพิวเตอรของคุณ แถบ แฟกซ มีลิงคที่เชือ่มโยงไป
ยังหนาหลักตอไปน้ี:

● งานเกีย่วกับแฟกซ ตั้งคาโหมดรับแฟกซ

● สมุดโทรศพัทของแฟกซ เพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลที่อยูในสมุดโทศัพทของเคร่ืองพิมพ

● บนัทกึการสงแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดที่สงจากเคร่ืองพิมพ

● บนัทกึการรบัแฟกซ แสดงรายละเอียดแฟกซลาสุดทั้งหมดท่ีเคร่ืองพิมพไดรับ

● แฟกซทีถ่กูลอ็ค เพ่ิม ลบ หรือดูหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อค

งานของแฟกซ

คุณสามารถใชตัวเลือกสามตัวเลือกดงัตอไปน้ีเม่ือรับแฟกซ:

● พิมพแฟกซ คุณสามารถเลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือใหมีขอความปรากฏบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือแจงใหทราบเม่ือมี
การพิมพแฟกซ

● รับแฟกซบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ คณุยงัสามารถเลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือใหขอความปรากฏบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของคณุ เพ่ือแจงใหคณุทราบวามีแฟกซสงเขามา หากตอเคร่ืองแฟกซเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรหลายเคร่ือง จะมีการ
กําหนดใหคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดยีวเทาน้ันเปนเคร่ืองที่รับแฟกซ

● สงตอแฟกซไปยงัเคร่ืองแฟกซอีกเคร่ืองหน่ึง

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

สมุดโทรศพัทแฟกซ

ใชสมุดโทรศพัทของแฟกซของ HP ToolboxFX เพ่ือเพ่ิมและลบบุคคลหรือกลุมในรายการโทรดวน, นําเขาสมุดโทรศัพท
จากแหลงขอมูลตางๆ และปรับปรุงและจัดการรายชือ่ผูตดิตอ

● หากตองการเพิ่มผูติดตอแตละรายไวในรายการโทรดวนของคุณ ใหเลือกแถวของหมายเลขการโทรดวนที่คุณตองการ
ระบุ พิมพชือ่ผูตดิตอในหนาตาง ชือ่ผูตดิตอ พิมพหมายเลขแฟกซในหนาตาง หมายเลขแฟกซ คลิก เพิม่

● หากตองการเพิ่มกลุมผูติดตอแตละรายไวในรายการโทรดวนของคุณ ใหเลือกแถวของหมายเลขการโทรดวนที่คุณ
ตองการระบุ คลิก เพิ่มกลุม ดับเบิลคลิกที่ชื่อผูติดตอจากรายการทางดานซายเพ่ือยายมาไวที่รายชื่อกลุมทางดานขวา
หรือเลือกชื่อทางดานซายและคลิกลูกศรที่เหมาะสม เพ่ือยายชื่อน้ันมาไวที่รายชื่อกลุมทางดานขวา คุณยงัสามารถใชทั้ง
สองวิธีน้ันเพ่ือยายชื่อจากดานขวามาไวที่ดานซาย เม่ือคุณสรางกลุมเสร็จแลว ใหพิมพชือ่ลงในหนาตาง ชือ่กลุม และ
คลิก ตกลง

● หากตองการแกไขรายชือ่โทรดวนแตละรายการท่ีมีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพ่ือเลือก และคลิก
ปรับปรงุ พิมพการเปล่ียนแปลงในหนาตางที่เหมาะสม และคลิก ตกลง

● หากตองการแกไขรายชือ่โทรดวนแตละรายการท่ีมีอยู ใหคลิกที่ใดก็ไดบนแถวที่มีชื่อผูติดตอเพ่ือเลือก และคลิก
ปรับปรงุ เปล่ียนแปลงตามที่ตองการ และคลิก ตกลง

● หากตองการลบรายชือ่ออกจากรายการโทรดวน ใหเลือกรายชื่อน้ัน และคลิก ลบ

● ในการยายรายชื่อโทรดวน ใหเลือกรายชื่อน้ัน และคลิก ยาย หรือเลือก ยาย และระบุรายชื่อในกลองโตตอบ เลือก แถว
ถดัไปทีว่าง หรือระบุหมายเลขของแถวที่คุณตองการยายรายช่ือ

หมายเหต:ุ หากคุณระบุแถวที่มีชื่ออยูแลว ชื่อใหมจะแทนที่ชื่อเดิม

● หากตองการนําเขาผูติดตอจากสมุดโทรศัพทที่อยูในโปรแกรม Lotus Notes, Outlook หรือ Outlook Express ให
คลิก นําเขา/สงออกสมดุโทรศพัท เลือกตัวเลือก นาํเขา และคลิก ถดัไป เลือกโปรแกรมซอฟตแวรที่เหมาะสม เล่ือนไป
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ที่ไฟลท่ีเหมาะสม และคลิก เสรจ็สิ้น หากตองการสงออกผูติดตอจากสมุดโทรศัพท ใหคลิก นําเขา/สงออกสมดุโทรศพัท
เลือกตัวเลือก นําเขา และคลิก ถดัไป ปอนชือ่ไฟล หรือเบราสไปที่ไฟลที่คุณตองการใชสงออกผูติดตอ และคลิก เสรจ็
สิน้ คุณยงัสามารถเลือกผูติดตอแตละรายจากสมุดโทรศพัทแทนการนําเขาสมุดโทรศัพททั้งเลม

● ในการลบรายชื่อทั้งหมด ใหคลิก ลบทัง้หมด แลวคลิก ใช

นอกจากตัวเลข อักขระตอไปน้ีสามารถนํามาใชเปนหมายเลขแฟกซ:

● (

● )

● +

● -

● *

● #

● R

● W

● .

● ,

● <ชองวาง>

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล
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บนัทกึการสงแฟกซ 

บันทึกการสงแฟกซของ HP ToolboxFX จะแสดงรายการแฟกซที่สงลาสุดทั้งหมด และขอมูลเก่ียวกับการสงดังกลาว ซ่ึง
รวมถึงวันที่และเวลาที่สง หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา และผลลัพธ

คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการสงแฟกซเพ่ือเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดงักลาวอีกคร้ังจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย

คอลัมน ผลลพัธ จะแสดงสถานะแฟกซ หากสงแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะแสดงรายละเอียดของสาเหตุที่ไมมีการสงแฟกซ

บนัทกึการรับแฟกซ

บันทึกการรับแฟกซของ HP ToolboxFX จะแสดงรายการแฟกซที่ไดรับทั้งหมด และขอมูลเก่ียวกับการรับแฟกซ ซ่ึงรวมถึง
วันที่และเวลาท่ีไดรับ หมายเลขงาน หมายเลขแฟกซ จํานวนหนา ผลลัพธ และรูปแฟกซขนาดยอ

บันทึกการรับแฟกซสามารถใชบล็อคแฟกซในอนาคตได เลือกชองทําเคร่ืองหมาย แฟกซทีถู่กล็อค ถัดจากแฟกซที่ไดรับที่
แสดงในบันทึก

เม่ือคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพรับแฟกซ แฟกซดงักลาวจะมีลิงค ด ูการคลิกที่ลิงคน้ีคือการเปดหนาใหมที่ใหขอมูล
เก่ียวกับแฟกซ

คลิกที่สวนหัวคอลัมนในบันทึกการรับแฟกซเพ่ือเรียงลําดับขอมูลในคอลัมนดังกลาวอีกคร้ังจากนอยไปหามากหรือจากมากไป
หานอย

คอลัมน ผลลพัธ จะแสดงสถานะแฟกซ หากรับแฟกซไมสําเร็จ คอลัมนน้ีจะมีรายละเอียดของสาเหตุที่ไมไดรับแฟกซ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

ลอ็คแฟกซ

แฟกซทีถู่กลอ็ค จะแสดงรายการหมายเลขที่ถูกบล็อค เพิ่ม แกไข หรือลบหมายเลขแฟกซที่ถูกล็อคในแถบน้ี

ความชวยเหลอื

แถบ เอกสาร ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยังหนาหลักตอไปน้ี:

● การแกไขปญหา

● การสาธติแบบภาพเคลื่อนไหว

● คูมือผูใช ดขูอมูลเก่ียวกับการใช การประกัน ขอกําหนด และการสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ คูมือผูใชมีทั้งรูปแบบ
HTML และ PDF
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การตัง้คาระบบ

แถบ การตัง้คาระบบ ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● ขอมูลอุปกรณ ดูขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ เชน รายละเอียดของเคร่ืองพิมพ และบุคคลท่ีสามารถติดตอได

● การจดัการกระดาษ เปล่ียนการตั้งคาการจัดการกระดาษของเคร่ืองพิมพ เชน ขนาดกระดาษท่ีเปนคาเร่ิมตน และชนิด
ของกระดาษที่เปนคาเร่ิมตน

● คณุภาพการพมิพ เปล่ียนการต้ังคาคณุภาพการพิมพของเคร่ืองพิมพ

● ประเภทกระดาษ เปล่ียนการตั้งคาโหมดสําหรับวัสดุพิมพแตละประเภท เชน กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสําหรับแฟม
เจาะ หรือกระดาษมัน

● การตัง้คาระบบ เปล่ียนการตั้งคาระบบของเคร่ืองพิมพ เชน ภาษของเคร่ืองพิมพ และการแกปญหากระดาษตดิ

● บริการ เขาใชขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนในการดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ

● การเรยีกเอกสารจากเครือ่ง เปล่ียนการตั้งคาการเรียกเอกสารจากเคร่ืองพิมพ ซ่ึงเปนตัวกําหนดความถ่ีที่
HP ToolboxFX จะรวบรวมขอมูลจากเคร่ืองพิมพ

● บนัทกึ/เรียกคนืการตัง้คา บันทึกการตัง้คาปจจุบันของเคร่ืองพิมพลงในไฟลบนคอมพิวเตอร คุณอาจใชไฟลน้ีเพ่ือโหลด
การตัง้คาน้ีใหกับเคร่ืองพิมพเคร่ืองอ่ืน หรืออาจเก็บไวเพ่ือใหเคร่ืองพิมพกลับมาใชการตัง้คาน้ีในภายหลัง

● รหัสผาน ตั้งคา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ รหัสผานสามารถตัง้คาจากแผงควบคุมแผงควบคุม, HP ToolboxFX หรือเว็บเซิรฟเวอรในตัว

ขอมลูอุปกรณ

ขอมูลอุปกรณของ HP ToolboxFX จะเปนที่เก็บขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพเพ่ือใชอางอิงตอไป ขอมูลที่ทานพิมพลงในชอง
ตางๆ เหลาน้ีจะปรากฏในหนาการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน คุณสามารถพิมพอักขระใดๆ ลงในแตละชองเหลาน้ีได

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล
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การจดัการกระดาษ

ใชตัวเลือกการจัดการกระดาษของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาเร่ิมตน ตวัเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือกเดียวกันกับที่มีอยูบน
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ตัวเลือกการจัดการงานพิมพที่นํามาใชไดเม่ือผลิตภัณฑน้ีไมมีส่ือที่ใชพิมพมี 3 ตัวเลือก ไดแก:

● เลือก รอใหปอนกระดาษ

● เลือก ยกเลกิ จากรายการ การดาํเนินการกระดาษหมด เพ่ือยกเลิกงานพิมพ

● เลือก แทนที ่จากรายการ กระดาษหมดเวลา เพื่อสงงานพิมพไปยงัถาดกระดาษถาดอ่ืน

ฟลด เวลากระดาษหมด ระบุระยะเวลาที่เคร่ืองพิมพจะรอกอนดําเนินการตามการเลือก คณุสามารถระบุไดตั้งแต 0 ถึง 3600
วินาที

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

คณุภาพการพิมพ

ใชตัวเลือกคุณภาพการพิมพของ HP ToolboxFX เพ่ือปรับปรุงลักษณะท่ีปรากฏของงานพิมพ ตัวเลือกเหลาน้ีเปนตัวเลือก
เดียวกันกับท่ีมีอยูบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ตัวเลือกที่นํามาใชควบคุมคุณภาพการพิมพมี 4 ตัวเลือก ไดแก ความละเอียด, REt (เทคโนโลยีการเพ่ิมความละเอียด) ความ
เขมของงานพิมพ และโหมดประหยัดผงหมึก

● ความละเอียด เลือกความละเอียด 600 สําหรับงานพิมพทั่วไป และ Fast Res 1200 สําหรับงานพิมพคณุภาพสูง

● REt ทานสามารถเปด REt ซ่ึง HP จัดหาใหเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● ความเขมของงานพมิพ หากตองการงานพิมพที่มีความเขมมากขึ้น ใหเลือกตัวเลขที่สูงขึ้น หากตองการงานพิมพที่มี
ความเขมลดลง ใหเลือกตัวเลขที่ต่ําลง

● โหมดประหยดัผงหมึก เปดโหมดประหยดัผงหมึกเม่ือคุณกําลังพิมพงานทั่วไป โหมดประหยดัผงหมึกเปนคณุสมบัติที่
ชวยใหเคร่ืองพิมพใชผงหมึกตอหนาในปริมาณท่ีลดลง การเลือกใชตัวเลือกน้ีจะชวยยืดอายุการใชงานผงหมึกและลดคา
ใชจายตอหนาใหลดนอยลง อยางไรก็ตาม คุณภาพการพิมพก็จะลดลงดวย ภาพที่พิมพจะจางลง แตก็เพียงพอสําหรับ
การพิมพแบบรางหรือทดลองพิมพ HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ
EconoMode ตลอดเวลา เม่ือกลไกของตลับหมึกหมดอายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึกอาจจะยงัเหลืออยู หาก
คณุภาพการพิมพเร่ิมลดต่ําลงในสถานการณเชนน้ี คุณจําเปนตองตดิตั้งตลับหมึกพิมพใหม แมวายงัมีผงหมึกเหลืออยู
ในตลับหมึกก็ตาม

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

ชนดิกระดาษ

ใชตัวเลือก ประเภทกระดาษ ของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาโหมดการพิมพใหสอดคลองกับประเภทวัสดุพิมพตางๆ
เลือก โหมดการเรยีกคนื เพ่ือรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเปนการตั้งคาจากโรงงาน

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล
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การตัง้คาระบบ

ใชตัวเลือกการตั้งคาระบบของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาทั่วไปสําหรับการทําสําเนา สงแฟกซ สแกน และพิมพ เชน
การแกปญหากระดาษติด และทําตอโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

บริการ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก HP ToolboxFX ใหวิธีที่สะดวกในการทําความสะอาด
เสนทางกระดาษ

การเรียกเอกสารจากเครือ่ง

คุณสามารถปดการเรียกเอกสารจากเครื่องของ HP ToolboxFX เพ่ือลดปริมาณการส่ือสารในเครือขาย แตจะเปนการปด
คุณสมบัติของ HP ToolboxFX บางอยาง: การแจงขอมูลแบบปอปอัป, อัปเดตบันทึกการใชแฟกซ และความสามารถรับ
แฟกซเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ี

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

การตัง้คาการพมิพ

แถบ การตัง้คาการพมิพ ของ HP ToolboxFX มีลิงคไปยงัหนาหลักตอไปน้ี:

● การพมิพ เปล่ียนการตั้งคาพิมพของเคร่ืองพิมพท่ีเปนคาเร่ิมตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ

● PCL5e ดูและเปล่ียนการต้ังคา PCL5

● PostScript ดแูละเปล่ียนแปลงการตั้งคา PS

การพมิพ

ใชตัวเลือกการตั้งคาการพิมพของ HP ToolboxFX เพ่ือกําหนดคาสําหรับฟงกชันการพิมพทั้งหมด ตัวเลือกเหลาน้ีเปนตัว
เลือกเดียวกันกับที่มีอยูบนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

THWW HP ToolboxFX 185



PCL 5e
ใชตัวเลือก PCL 5 เพ่ือกําหนดคาเม่ือคณุกําลังใชภาษาการพิมพ PCL 5 ตวัเลือกเหลาน้ีเหมือนกับตวัเลือกที่อยูบนเมนู
PCL5 บนแผงควบคุม

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

PostScript
ใชตัวเลือก PostScript เม่ือทานกําลังใชภาษาการพิมพ HP Postscript Level 3 Emulation เม่ือมีการเปดตัวเลือก ขอ
ผดิพลาดการพิมพ PostScript หนาขอผิดพลาด PostScript จะพิมพออกมาโดยอัตโนมัตเิม่ือเกิดขอผิดพลาด
HP Postscript Level 3 Emulation

หมายเหต:ุ คุณตองคลิกปุม ใช การเปล่ียนจึงจะมีผล

การตัง้คาเครอืขาย

ผูดูแลระบบเครือขายสามารถใชแถบ การตัง้คาเครอืขาย ของ HP ToolboxFX เพ่ือควบคุมการตั้งคาเก่ียวกับเครือขาย
สําหรับเคร่ืองพิมพ เม่ือเชื่อมตอกับเครือขายที่ใช IP
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เวบ็เซริฟเวอรในตัว
เคร่ืองพิมพน้ีมีเว็บเซิรฟเวอรในตัว ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใชขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและกิจกรรมเครือขายได เว็บ
เซิรฟเวอรทําหนาท่ีจัดเตรียมสภาพแวดลอมเพ่ือการทํางานของโปรแกรมเว็บ ในแบบเดียวกับของระบบปฏิบัตกิาร เชน
Windows ที่จัดเตรียมสภาพแวดลอมสําหรับโปรแกรมตาง ๆ ที่ทํางานบนคอมพิวเตอรของคุณ งานที่เกิดจากการใช
โปรแกรมเหลาน้ันอาจนํามาแสดงผลผานเว็บเบราเซอร เชน Microsoft Internet Explorer, Safari หรือ Netscape
Navigator

เว็บเซิรฟเวอร “ในตวั” จะอยูบนอุปกรณฮารดแวร (เชน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet) หรือในเฟรมแวร ไมใชซอฟตแวรที่อยู
บนเซิรฟเวอรระบบเครือขาย

ขอดีของ EWS คอืเปนอินเตอรเฟซไปยังเคร่ืองพิมพ ซ่ึงผูที่มีเคร่ืองพิมพที่เชือ่มตอเครือขายและคอมพิวเตอรสามารถใชได
ไมจําเปนตองมีซอฟตแวรพิเศษใด ๆ เพ่ือตดิตั้งหรือกําหนดคา แตคณุตองมีเว็บเบราเซอรที่สนับสนุนอยูบนคอมพิวเตอร
หากตองการเขาถึง EWS ใหพิมพ IP แอดเดรสสําหรับเคร่ืองพิมพชองแอดเดรสของเบราเซอร (ในการคนหา IP แอดเดรส
ใหพิมพหนาแสดงคาคอนฟก

หมายเหต:ุ สําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh คุณสามารถใช EWS กับการเชือ่มตอแบบ USB หลังจากติดตั้ง
ซอฟตแวร Macintosh ที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพแลว

คณุสมบตัิ

EWS จะชวยใหคุณสามารถดูสถานะเคร่ืองพิมพและเครือขาย และจัดการฟงกชันการพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรได ดวย
EWS คุณจะสามารถปฏิบัติงานดังตอไปน้ีใหเสร็จสมบูรณ:

● ดขูอมูลสถานะเคร่ืองพิมพ

● ระบุอายกุารใชงานที่เหลืออยูของอุปกรณส้ินเปลืองทั้งหมด และส่ังซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองใหม

● ดแูละเปล่ียนการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

● ดแูละพิมพหนาตาง ๆ ที่อยูภายในบางหนา

● เลือกภาษาท่ีแสดงในหนา EWS

● ดแูละเปล่ียนแปลงคาคอนฟเกอเรชันระบบเครือขาย

● ตัง้คา เปล่ียนแปลง หรือลบรหัสผานการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การเปล่ียนการตั้งคาเครือขายใน EWS อาจปดใชงานซอฟตแวรหรือคุณสมบัตบิางอยางของเคร่ืองพิมพ
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การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนโซลูชันของซอฟตแวรที่ทํางานในลักษณะเว็บสําหรับการตดิตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหา
อุปกรณตอพวงที่เชือ่มตอกับเครือขายจากระยะไกล ระบบการจัดการเปนแบบรับรูปญหาทันที จึงชวยใหผูดูแลระบบแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองพิมพไดกอนที่ผูใชจะไดรับผลกระทบจากปญหาน้ัน ดาวนโหลดซอฟตแวรการบริหารขั้นสูงน้ีไดฟรี
ที่ www.hp.com/go/webjetadmin 

ปล๊ักอินอุปกรณสามารถตดิตั้งใน HP Web Jetadmin เพ่ือสนับสนุนคณุสมบัติเคร่ืองพิมพเฉพาะ ซอฟตแวร HP Web
Jetadmin สามารถแจงใหคุณทราบโดยอัตโนมัติเม่ือปล๊ักอินใหมพรอมใช หนา Product Update (ปรับปรุงผลิตภัณฑ)
ทําตามคําแนะนําเพ่ือเชือ่มตอเว็บไซตของ HP โดยอัตโนมัติ และติดตั้งปล๊ักอินอุปกรณลาสุดสําหรับเคร่ืองพิมพของคณุ

หมายเหต:ุ เบราเซอรตองใช Java™ ได ไมสนับสนุนการเบราสจาก Mac OS
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คณุสมบตัดิานการรกัษาความปลอดภยัของเครือ่งพมิพ
ผลิตภัณฑน้ีมีคณุสมบัติการจํากัดการเขาใชคุณสมบัติการตัง้คาตางๆ ดวยรหัสผาน แตใหผูใชสามารถใชงานฟงกชนัพ้ืนฐาน
ตอไปได รหัสผานสามารถตั้งคาไดจาก EWS หรือจากแผงควบคุม

คุณสามารถใชการรับแฟกซสวนบุคคลในการจัดเก็บแฟกซไวในเคร่ืองจนกวาคุณจะส่ังพิมพจากเคร่ือง

กาํหนดรหสัผานระบบผานแผงควบคมุเครือ่งพมิพ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ ความปลอดภัยผลติภัณฑ และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK

5. ใชแผงปุมกดในการปอนรหัสผาน และกดปุม OK

กาํหนดรหสัผานระบบทาง EWS
กําหนดรหัสผานสําหรับเคร่ืองพิมพเพ่ือใหผูใชที่ไมไดรับอนุญาตไมสามารถเปล่ียนแปลงการต้ังคาเคร่ืองพิมพได

1. เปด HP Embedded Web Server โดยปอน IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพในบรรทัดที่อยูของเว็บเบราเซอร

2. คลิกแถบ Settings (การตัง้คา)

3. ทางดานซายของหนาตาง คลิกเมนู Security (การรกัษาความปลอดภยั)

4. ในสวน การตัง้คาการรกัษาความปลอดภัยเครือ่งพิมพ ใหคลิกปุม Configure . . . (กําหนดคา . . .)

5. ในสวน Device Password (รหัสผานเครื่องพมิพ) ใหพิมพรหัสผานในชอง New Password (รหสัผานใหม)
และพิมพรหัสผานอีกคร้ังในชอง Verify password (ตรวจสอบรหสัผาน)

6. คลิกปุม Apply (ใช) จดรหัสผานเก็บไว และจัดเก็บไวในที่ๆ ปลอดภัย

ลอ็คเครือ่งพมิพ

เคร่ืองพิมพมีชองท่ีคุณสามารถใชเสียบสายเคเบิลล็อคเพ่ือความปลอดภัยได
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การตัง้คาการประหยดั

พมิพดวย EconoMode
เคร่ืองพิมพน้ีมีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมึกได
ยาวนานขึน้และชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากมีการใชคุณสมบัติ EconoMode ตลอดเวลา เม่ือกลไกของตลับหมึก
หมดอายุการใชงาน เปนไปไดวาผงหมึกอาจจะยังเหลืออยู หากคณุภาพการพิมพลดลงในกรณีเชนน้ี ทานตองใสตลับหมึก
ใหม แมวาจะยังเหลือผงหมึกอยูในตลับก็ตาม

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย EconoMode

พมิพเกบ็ถาวร

ตัวเลือก พิมพเก็บถาวร จะทําใหไดงานพิมพที่เกิดการเปอนของผงหมึกและฝุนเพียงเล็กนอย ใหใช พิมพเก็บถาวร เพ่ือสราง
เอกสารที่คุณตองการเก็บรักษาไวหรือเก็บถาวร

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ พมิพเกบ็ถาวร เลือก เปด หรือ ปด แลวกดปุม OK

190 บท 11   การจัดการและดูแลเคร่ืองพิมพ THWW



การตัง้คาโหมดเงยีบ
เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดเงียบที่จะลดเสียงดังระหวางการพิมพ เม่ือเปดโหมดเงียบ เคร่ืองพิมพจะพิมพงานชาลง

หมายเหต:ุ โหมดเงียบจะลดความเร็วในการพิมพ แตอาจปรับปรุงคุณภาพการพิมพใหดีขึน้

ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพ่ือใชโหมดเงียบ

ใชงานโหมดเงยีบจากไดรเวอรเครื่องพมิพ

1. เปดคุณสมบัตขิองเคร่ืองพิมพ แลวคลิกแท็บ การตัง้คาอุปกรณ

2. คลิกตัวเลือก เปดใชงาน เพ่ือเปดคุณสมบัติ โหมดเงียบ

ใชงานโหมดเงยีบจากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ โหมดเงียบ และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK
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จดัการวสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ

พมิพเมือ่ตลบัหมกึหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไว

ขอความเกีย่วกบัอุปกรณส้ินเปลอืง

การแจงเตือนเก่ียวกับอุปกรณส้ินเปลืองจะแจงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ และเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ติดตั้งซอฟตแวร
สําหรับเคร่ืองพิมพอยางเต็มรูปแบบ หากไมมีการติดตั้งซอฟตแวรอยางเต็มรูปแบบ คณุไมสามารถรับการแจงเตือนเก่ียวกับ
อุปกรณส้ินเปลืองได ในการติดตั้งซอฟตแวรอยางเตม็รูปแบบ ใหใสซีดีที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ และทําตามขั้นตอนการติด
ตั้งอยางเต็มรูปแบบ

● ขอความ ตลบัหมึกสดีําเหลอืนอย จะปรากฏขึ้นเม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว

● ขอความ สีดาํเหลอืนอยมาก จะปรากฏขึน้เม่ือตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงานที่ประมาณไวแลว เพ่ือใหไดคณุภาพ
งานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพเม่ือขอความ สีดาํเหลือนอยมาก ปรากฏขึน้

ปญหาคณุภาพการพิมพสามารถเกิดขึ้นไดเม่ือใชตลับพิมพท่ีหมดอายุการใชงานท่ีประมาณไวแลว ไมจําเปนตองเปล่ียน
อุปกรณส้ินเปลืองในขณะน้ี เวนแตคุณภาพการพิมพไมเปนที่พอใจอีกตอไป

หมายเหต:ุ การใชการตั้งคา ทาํตอ ทําใหการพิมพทํางานตอเน่ืองเม่ือหมึกเหลือนอยมาก โดยที่ผูใชไมตองดําเนินการใดๆ
และอาจทําใหคุณภาพการพิมพไมเปนที่นาพอใจ

เปดหรอืปดพรอมตทีคุ่ณสมบตันิอยมากจากแผงควบคุม

คุณสามารถเปดหรือปดคุณสมบัติ ทาํตอ ไดตลอดเวลาและคุณไมจําเปนตองเปดคณุลักษณะดังกลาวอีกคร้ังเม่ือติดตัง้ตลับ
หมึกพิมพใหม เม่ือเมนู ขัน้ต่าํมาก ตัง้คาไวที่ ทาํตอ เคร่ืองพิมพจะทําการพิมพตอโดยอัตโนมัติเม่ือตลับหมึกพิมพถึงระดบัที่
ตองมีการเปล่ียนแลว ขอความ สีดาํเหลือนอยมาก ปรากฏขึ้นขณะที่กําลังใชงานตลับหมึกพิมพอยางตอเน่ืองที่โหมดหมึก
เหลือนอยมาก

1. กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ขัน้ต่าํมาก และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ตลบัหมึกสดีาํ และกดปุม OK

5. เลือกหน่ึงในตวัเลือกตอไปน้ี:

● เลือกตวัเลือก ทาํตอ เพ่ือเปดคณุสมบัตินอยมากจากแผงควบคุม

● เลือกตวัเลือก หยดุ/เปลีย่น เพ่ือปดคณุสมบัติการพิมพสีดํา (หรือดําเนินการตอ) เม่ือเหลือนอยมาก

● เลือกตวัเลือก พรอมต เพ่ือพรอมตผูใชใหดําเนินการตอกอนที่เคร่ืองพิมพจะพิมพงาน

6. กดปุม OK เพ่ือบันทึกการตั้งคา

เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีสถานะ เหลือนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ิน
สุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ตอเน่ืองกันใน
โหมดเม่ือเหลือหมึกนอยมากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการ
รับประกันตลับหมึกพิมพ HP

จดัการตลบัหมกึพมิพ

การจดัเกบ็ตลับหมกึพมิพ

อยานําตลับหมึกพิมพออกจากกลองบรรจุจนกวาจะถึงเวลาใชงานจริงๆ
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ขอควรระวัง: ไมควรใหตลับหมึกโดนแสงสวางนานเกิน 2-3 นาที เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับตลับหมึก

นโยบายของ HP เกีย่วกบัตลับหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกพิมพใหมหรือผลิต
ใหม

หมายเหต:ุ ความเสียหายใดก็ตามท่ีเกิดจากตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูในการรับประกันและขอตกลงในการให
บริการของ HP

ศนูยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต

โทรศพัทไปท่ีศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่
เว็บไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนเคร่ืองพิมพแจงวา
ตลับหมึกที่ติดตั้งไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนตางๆ เพ่ือแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคณุสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองแสดงวามีการติดตั้งอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)

รไีซเคลิวัสดสุิ้นเปลอืง

ในการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพของแทของ HP ใหเก็บตลับหมึกพิมพที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุตลับหมึกพิมพใหมมา ใชฉลาก
สงคืนที่แนบมาเพ่ือสงวัสดุส้ินเปลืองที่ใชแลวกลับไปยงั HP เพ่ือรีไซเคิล โปรดดูขอมูลที่ครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคิล ซ่ึง
ใหมาพรอมกับวัสดส้ิุนเปลือง HP ใหมทุกรายการ

เคาโครงตลบัหมกึพิมพ

1 2

3
1 ชิลดพลาสติก

2 แท็กหนวยความจําตลับหมึกพิมพ

3 ดรัมสงภาพ หามสัมผัสดรัมสงภาพทีด่านลางของตลับหมึกพิมพ รอยนิว้มือทีด่รัมสงภาพอาจกอใหเกดิปญหาเกีย่วกบัคุณภาพการพิมพ
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คาํแนะนาํในการเปลีย่น

การเกลี่ยผงหมกึ

เม่ือมีหมึกเหลืออยูในตลับหมึกพิมพเพียงเล็กนอย อาจทําใหมีบริเวณที่ซีดจางหรือสวางปรากฏอยูในหนาท่ีพิมพ ทาน
อาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชั่วคราวโดยการกระจายผงหมึกใหม

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

2. ในการกระจายผงหมึกใหม ใหเขยาตลับหมึกพิมพไปทางดานขางเบาๆ

ขอควรระวงั: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหงเช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเยน็ นํ้ารอนจะ
ทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา
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3. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาในเคร่ืองพิมพ และปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หากงานพิมพยงัจางอยู ใหติดตั้งตลับหมึกพิมพตลับใหม

การเปลีย่นตลบัหมึกพมิพ

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพ
เกาออกมา ดูขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลท่ีอยูทางดานใน
ของกลองตลับหมึกพิมพ

 

2. นําตลับหมึกพิมพใหมออกจากถุงบรรจุ

ขอควรระวัง: เพ่ือไมใหตลับหมึกเสียหาย ใหจับตลับ
หมึกพิมพที่ปลาย
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3. ดึงแถบและเทปทั้งหมดใหหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ
ใสแถบลงในกลองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือสงกลับไป
รีไซเคลิ

 

4. คอยๆ เอียงตลับหมึกพิมพไปดานหนาและหลัง เพ่ือให
ผงหมึกกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอในตลับหมึก

 

5. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในอุปกรณ แลวปดฝาปดชองใส
ตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหง
เช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในนํ้าเย็น
นํ้ารอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

 

หมายเหต:ุ เม่ือผงหมึกเหลือนอย หนาท่ีพิมพจะมีสวนที่จางหรือซีด ทานอาจสามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพชัว่คราวโดย
การกระจายผงหมึกใหม ในการกระจายผงหมึกซํ้าอีกคร้ัง ใหนําตลับหมึกพิมพออกจากอุปกรณ และคอยๆ เขยาตลับหมึกจาก
ขางหนาไปขางหลัง

เปลีย่นลูกกลิ้งดงึกระดาษ

การใชงานปกติกับส่ือที่มีคุณภาพดีก็ยงัสามารถเกิดการสึกหรอได สวนการใชส่ือที่มีคุณภาพไมดอีาจทําใหตองเปล่ียนลูกกล้ิง
ดึงกระดาษบอยมากขึ้น

หากอุปกรณดึงกระดาษไมถูกตองอยางสมํ่าเสมอ (วัสดุพิมพไมถูกปอนผาน) คุณอาจจะตองเปล่ียนหรือทําความสะอาดลูก
กล้ิงดึงกระดาษ

คาํเตอืน! กอนที่จะเปล่ียนลูกกล้ิงดึงกระดาษ ใหใชปุมเปด/ปดในการปดเคร่ืองพิมพ ถอดปล๊ักไฟ และรอจนกวาเคร่ืองจะ
เย็นลง
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ขอควรระวัง: โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนน้ีเพ่ือปองกันความเสียหายตออุปกรณ

1. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออกมา

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ อยาใหแสงสองที่ตลับโดยตรง ใชกระดาษปด
ตลับหมึกพิมพไว

2. คนหาลูกกล้ิงดึงกระดาษ

3. ปลดแท็บสีขาวขนาดเล็กที่แตละดานของลูกกล้ิงดึงกระดาษ จากน้ันหมุนลูกกล้ิงดึงกระดาษไปทางดานหนา
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4. คอยๆ ดึงลูกกล้ิงดงึกระดาษข้ึน และนําออก

5. วางลูกกล้ิงดึงกระดาษใหมในชอง ชองกลมและเหล่ียมทั้งสองดาน จะชวยใหทานติดตัง้ลูกกล้ิงไดถูกตอง

6. หมุนดานบนของลูกกล้ิงดึงกระดาษออกจากตัว จนกระทั่งเขาท่ีทั้งสองดาน
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7. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในอุปกรณ แลวปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ

เปลีย่นแผนคัน่

การใชงานปกติกับส่ือที่มีคุณภาพดีก็ยงัสามารถเกิดการสึกหรอได สวนการใชส่ือที่มีคุณภาพไมดอีาจทําใหตองเปล่ียนแผน
คั่นบอยมากขึ้น

หากอุปกรณดึงกระดาษคร้ังละหลายๆ แผนอยูเปนประจํา ทานอาจตองเปล่ียนแผนคั่น

คาํเตอืน! กอนท่ีจะเปล่ียนแผนคั่น ใหใชปุมเปด/ปดในการปดเคร่ืองพิมพ ถอดปล๊ักไฟ แลวรอจนกวาเคร่ืองจะเย็นลง

หมายเหต:ุ กอนที่จะเปล่ียนแผนคั่น ใหทําความสะอาดลูกกล้ิงดงึกระดาษ

1. นํากระดาษออกและปดถาดปอนหลัก ตั้งเคร่ืองพิมพบนดานขาง
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2. ที่ดานลางของอุปกรณ ใหไขสกรูที่ยดึแผนคั่นออก

3. ถอดแผนคัน่

4. ใสแผนคั่นใหม และไขสกรูเขาท่ี
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5. เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับเตาเสียบ และเปดอุปกรณ
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การทําความสะอาดเครือ่งพมิพ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษ

หากทานตองการทําความสะอาดลูกกล้ิงดงึกระดาษกอนเปล่ียนอันใหม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี:

1. ปดเคร่ืองพิมพ ถอดปล๊ักไฟออกจากเคร่ือง แลวถอดลูกกล้ิงดึงกระดาษออก

2. ใชผาท่ีไมมีขนชุบไอโซโพรพิลแอลกอฮอลเล็กนอย เช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิง

คาํเตอืน! แอลกอฮอลติดไฟงาย ควรเก็บแอลกอฮอลและผาใหหางจากเปลวไฟ กอนที่จะปดอุปกรณและตอสายไฟ
โปรดรอใหแอลกอฮอลแหงสนิท

หมายเหต:ุ ในบางเขตของแคลิฟอรเนีย กฎระเบียบการควบคุมมลพิษทางอากาศจํากัดการใชไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล (IPA) แบบของเหลวเปนนํ้ายาทําความสะอาด ในเขตดงักลาวของแคลิฟอรเนีย โปรดละเลยคําแนะนํา
กอนหนาน้ี และใชผาท่ีไมมีขนชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษ

3. ใชผาแหงที่ไมมีขนเช็ดทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษเพ่ือขจัดคราบสกปรกออก

4. รอใหลูกกล้ิงดงึกระดาษแหงสนิท กอนที่จะติดตัง้กลับสูอุปกรณ

5. เสียบสายไฟเขากับอุปกรณ
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ทาํความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

หากอุปกรณปอนกระดาษเกิดปญหาในการจัดการกระดาษ เชน กระดาษตดิหรือดึงกระดาษหลายแผน ใหทําความสะอาดลูก
กล้ิงและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

1. เปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ

2. ใชผาท่ีไมมีขยุชบุนํ้าพอหมาดเชด็ลูกกล้ิงทั้งสองและแผนแยกกระดาษเพ่ือขจัดส่ิงสกปรก

3. ปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ

ทาํความสะอาดทางผานกระดาษ

ระหวางกระบวนการพิมพ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุนสะสมอยูภายในเคร่ืองพิมพ เม่ือเวลาผานไป ส่ิงที่สะสมอยูอาจ
ทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพ เชน จุดหรือรอยเปอนของผงหมึก เคร่ืองพิมพน้ีมีโหมดการทําความสะอาดซ่ึงสามารถ
แกไขและปองกันปญหาเหลาน้ีได

THWW การทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ 203



รอยดาง รอยเปอน

ทาํความสะอาดทางผานกระดาษจาก HP ToolboxFX
ใช HP ToolboxFX เพ่ือทําความสะอาดทางผานกระดาษ น่ีคือวิธีการทําความสะอาดท่ีแนะนํา หากคุณไมสามารถเขาถึง
HP ToolboxFX ใหใชกระบวนการจากแผงควบคุม

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเปดอยู และอยูในสถานะ พรอม และใสวัสดุพิมพดงักลาวในถาดปอนกระดาษหลัก
หรือถาด 1

2. เปด HP ToolboxFX คลิกที่เคร่ืองพิมพ และคลิกแถบ การตัง้คาระบบ

3. คลิกแถบ บรกิาร และคลิก เริม่

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ
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ทาํความสะอาดทางผานกระดาษจากแผงควบคมุของเครื่องพิมพ

หากคุณไมสามารถเขาถึง HP ToolboxFX คณุสามารถพิมพและใชหนาทําความสะอาดจากแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพได

1. กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ หนาการทาํความสะอาด และกดปุม OK

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. กดปุม OK อีกคร้ังเพ่ือยนืยัน และเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

ทาํความสะอาดแถบกระจกและแทนของเครือ่งสแกน

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดงัตอไปน้ีเพื่อทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปล๊ักออกเตาเสียบ

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสตกิสีขาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเช็ดกระจกแบบไมมี
สารขดัถู

ขอควรระวงั: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรด
กับสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกหรือ
แทนโดยตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเชด็กระจกและแผนพลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพ่ือปองกันการเกาะเปนจุด

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตชเปดปด
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อพัเดตสาํหรบัผลติภณัฑ
อัปเดตซอฟตแวรและเฟรมแวรและคําแนะนําการติดตั้งของเคร่ืองพิมพน้ีอยูที่ www.hp.com/support/ljm1530series
คลิก Downloads and drivers (ดาวนโหลดและไดรเวอร) คลิกระบบปฏิบัติการ แลวเลือกดาวนโหลดสําหรับผลิตภัณฑ
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12 การแกไขปญหา

● การชวยเหลือตนเอง

● รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

● ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองพิมพ

● นําคาท่ีระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

● ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ

● ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

● ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● เคร่ืองพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

● การแกปญหาการเชื่อมตอ

● ปญหาที่เก่ียวกับซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● การแกไขปญหาทั่วไปของ Mac
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การชวยเหลอืตนเอง
นอกเหนือจากขอมูลในคูมือน้ี ยงัมีแหลงขอมูลอ่ืนที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน

HP Help and Learn Center HP Help and Learn Center และเอกสารอื่นๆ จะอยูในแผนซีดีทีม่าพรอมกบัเคร่ืองพิมพ หรือใน
โฟลเดอร HP Program ในคอมพวิเตอรของคณุ HP Help and Learn Center เปนเคร่ืองมือวิธี
ใชเคร่ืองพิมพทีช่วยใหเขาถงึขอมูลเคร่ืองพิมพ, การสนบัสนนุทางเว็บของเคร่ืองพิมพ HP, การ
แกไขปญหา และขอมูลขอกําหนดและความปลอดภัย

หวัขอสําหรับอางอิงอยางยอ มีหวัขอสําหรับการอางอิงอยางยอมากมายสําหรับเคร่ืองพิมพนีท้ีเ่ว็บไซต: www.hp.com/support/
ljm1530series

คณุสามารถพมิพหวัขอเหลานีแ้ละเกบ็ไวใกลเคร่ืองพิมพ ขอมูลเหลานีเ้ปนการอางอิงทีม่ีประโยชน
สําหรับขัน้ตอนตางๆ ทีคุ่ณดาํเนินการบอยคร้ัง

คูมืออางอิงแบบรวดเร็ว คูมือนีม้ีขั้นตอนสําหรับฟงกชนัเคร่ืองพิมพทีใ่ชงานสวนใหญ คูมืออยูทีเ่ว็บไซตนี้: www.hp.com/
support/ljm1530series

คณุสามารถพมิพคูมือนีแ้ละเกบ็ไวใกลเคร่ืองพิมพ

วิธใีชของแผงควบคมุ แผงควบคมุมีวิธใีชในตัวทีแ่นะนาํคณุเปนขัน้ตอนตางๆ เชน การเปล่ียนตลับหมึกพมิพ และแกปญหา
กระดาษตดิ
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รายการตรวจสอบการแกไขปญหา
ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพ่ือพยายามแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพ

● ขัน้ตอนที ่1: ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพเปดอยู

● ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดที่แผงควบคมุ

● ขัน้ตอนที ่3: ทดสอบฟงกชนัการพิมพ

● ขัน้ตอนที ่4: ทดสอบฟงกชันการทําสําเนา

● ขัน้ตอนที ่5: ทดสอบฟงกชันการสงแฟกซ

● ขัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงกชันการรับแฟกซ

● ขัน้ตอนที ่7: ลองสงงานพิมพงานจากคอมพิวเตอร

ขัน้ตอนที ่1: ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพเปดอยู
1. ดใูหแนใจวา ไดเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพและเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ตรวจสอบวาไดตอสายไฟเขากับเคร่ืองพิมพและเตาเสียบแลว

3. ตรวจสอบแหลงจายไฟโดยการตอสายไฟเขากับเตาเสียบอ่ืน

4. ตรวจสอบวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพอยางถูกตองและปดฝาทั้งหมดแลว แผงควบคุมแสดงขอความเพื่อแจงถึงปญหา
เหลาน้ี

5. หากมอเตอรของอุปกรณปอนกระดาษไมทํางาน ใหเปดฝาอุปกรณปอนกระดาษแลวดึงวัสดหุอหุมหรือเทปกาวที่อาจ
ตดิอยูออก

6. หากหลอดไฟของเคร่ืองสแกนไมสวาง ใหติดตอฝายสนับสนุนของ HP

ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ
แผงควบคุมควรแสดงสถานะพรอม หากขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึน้ ใหแกไขขอผิดพลาด

ขัน้ตอนที ่3: ทดสอบฟงกชนัการพมิพ
1. เปดเมนู รายงาน และเลือกรายการ รายงานคาคอนฟเกอเรชนั เพ่ือพิมพรายงาน

2. หากรายงานไมพิมพ ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาด และดูที่แผงควบคมุวามีกระดาษติดหรือไม

ขัน้ตอนที ่4: ทดสอบฟงกชนัการทาํสาํเนา
1. วางหนาแสดงคาคอนฟกลงในอุปกรณปอนกระดาษแลวทําสําเนา หากอุปกรณปอนกระดาษอยางติดขัด คุณอาจตอง

เปล่ียนกลไกการดึงของอุปกรณปอนกระดาษ

2. วางหนาการกําหนดลงบนกระจกสแกนเนอรและทําสําเนา

3. หากคุณภาพการพิมพของหนาสําเนาไมด ีใหทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร
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ขัน้ตอนที ่5: ทดสอบฟงกชนัการสงแฟกซ
1. กดปุม เร่ิมแฟกซ  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. ฟงเสียงสัญญาณหมุน

3. หากคุณไมไดยินสัญญาณหมุน สายโทรศพัทอาจไมทํางานหรือไมไดเชือ่มตอเคร่ืองพิมพเขากับสายโทรศัพท

ขัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงกชนัการรบัแฟกซ
1. ใชเคร่ืองแฟกซเคร่ืองอ่ืนเพ่ือสงแฟกซไปที่เคร่ืองพิมพ

2. หากเคร่ืองพิมพไมไดรับแฟกซ ใหตรวจสอบวาคุณพวงโทรศัพทเขากับเคร่ืองพิมพมากเกินไปหรือไม และโทรศัพท
ทั้งหมดเชื่อมตอตามลําดับที่ถูกตอง

3. ตรวจสอบและรีเซ็ตการตั้งคาแฟกซของเคร่ืองพิมพ

4. ปดคุณสมบัต ิรบัสวนตวั

ขัน้ตอนที ่7: ลองสงงานพมิพงานจากคอมพวิเตอร
1. ใชโปรแกรมการประมวลผลคําเพ่ือสงงานพิมพไปที่เคร่ืองพิมพ

2. หากงานพิมพไมพิมพ ใหตรวจสอบวาคณุเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพถูกตอง

3. ยกเลิกการตดิตั้งและติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหม
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ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งพมิพ
ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดงัน้ี

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเคร่ืองพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรที่คุณใช

● การเชื่อมตอ USB หรือการเชื่อมตอเครือขาย

● การกําหนดคา I/O ผลิตภัณฑ

● การตัง้คาการพิมพ เชน โหมดเงยีบ, โหมดดทีีส่ดุ, โหมดราง หรือ ความเขมในการพมิพ
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นาํคาท่ีระบบตัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช
การเรียกคืนคาที่ตั้งจากโรงงานกลับมาใชจะเปนการกําหนดคาท้ังหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน และลบชื่อหัวกระดาษ
แฟกซ หมายเลขโทรศพัท การโทรดวน และแฟกซที่เก็บไวในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: กระบวนการน้ียังลบหมายเลขแฟกซ และชื่อที่เก่ียวของกับปุมแบบกดปุมเดยีวและรหัสโทรดวน และลบหนา
ทั้งหมดท่ีเก็บอยูในหนวยความจํา จากน้ันเคร่ืองพิมพจะรีสตารตเองโดยอัตโนมัติ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ เรยีกคนืคาเริ่มตน และกดปุม OK

เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ
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ทาํความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ
ขอความสวนใหญที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักชวยแนะนําผูใชใหรูจักกับขั้นตอนการทํางานโดยทั่วไป ขอความบนแผง
ควบคุมเปนตวัระบุสถานะของการทํางานปจจุบัน และรวมจํานวนหนาไวที่บรรทัดที่สองของหนาจอดวย หากเหมาะสม เม่ือ
เคร่ืองพิมพกําลังรับคําส่ังแฟกซขอมูล พิมพขอมูล หรือสแกน ขอความบนแผงควบคุมจะแสดงสถานะเหลาน้ี นอกจากน้ัน
ขอความการแจงขอมูล ขอความเตือน และขอความแจงขอผดิพลาดรายแรง ยังเปนตัวระบุสถานการณที่อาจตองการใหผูใช
กระทําการบางอยาง

ประเภทขอความบนแผงควบคมุ

ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยกดปุม OK เพ่ือทํางานตอ
หรือกดปุม ยกเลิก  เพ่ือยกเลิกงาน งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซ่ึงจะมีขอความ
เตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนน้ันเก่ียวของกับการพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดย
อัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏข้ึน 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตวัระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเคร่ือง กอนเปดอีกคร้ัง อาจแกปญหาน้ี
ได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสงซอม

ขอความบนแผงควบคมุ

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

10.0000 ความจาํอปุกรณฯ ผดิพลาด มีการสื่อสารลมเหลวกบัตลับหมึกพมิพ ● ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพ
อยางถกูตองแลว ถอดและตดิตั้งตลับหมึกพิมพ
อีกคร้ัง

● หากปญหายงัปรากฏอยู ใหเปล่ียนตลับหมึก
พิมพใหม

● หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

10.0004 อปุกรณสิน้เปลอืงผดิพลาด

10.1004 ความจาํอปุกรณฯ ผดิพลาด

มีการสื่อสารลมเหลวกบัดรัมสงภาพ ● ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

● หากปญหายงัปรากฏอยู ใหเปล่ียนตลับหมึก
พิมพใหม

● หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

50.X ฟวเซอรผดิพลาด

ปดแลวเปด

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 25 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ
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52 เครือ่งสแกนผดิพลาด

ปดแลวเปด

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกี่ยวกับเคร่ืองสแกน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

57 ขอผดิพลาดของพดัลม เคร่ืองพมิพขอผิดพลาดของพดัลม 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

79 ผดิพลาด

ปดแลวเปด

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากเฟรมแวร 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

กระดาษตดิใน <location>

สลับกบั

เปดชองและดงึกระดาษทีต่ดิออก

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษตดิในตําแหนงทีร่ะบุใน
ขอความ

นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ การนํากระดาษทีต่ิด
ออกอาจตองเปดชองใสตลับหมึกพมิพและถอดตลับ
หมึกพิมพออก

กระดาษตดิในถาด 1 เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษตดิในถาดปอนกระดาษ นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

กระดาษตดิในถาดกระดาษออก เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษติดอยูในสวนถาด
กระดาษออก

นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

กระดาษตดิในสวนตลบัหมกึพมิพ เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยูในสวนตลับ
หมึกพิมพ

นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

การพมิพสองหนาดวยตวัเอง

หรือ

ใสถาด 1

กด [OK]

เคร่ืองพมิพกําลังประมวลผลงานพมิพสองดาน ในการพมิพดานทีส่อง ใหวางกระดาษควํ่าลงในถาด
โดยใสหวักระดาษเขาไปกอน
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การสือ่สารของกลไกผดิพลาด เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

กาํลงัสงการปรบัรุนอกีครั้ง การอัปเกรดเฟรมแวรถกูขดัจังหวะ สงไฟลอปัเกรดไปยงัเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

ขนาดทีไ่มคาดคดิในถาด # กระดาษในถาดไมตรงกบัขนาดทีจํ่าเปนสําหรับการ
พิมพงาน

ใสกระดาษทีม่ีขนาดถกูตอง และตรวจสอบวาไดตัง้คา
ถาดถกูตองแลว

ขอผดิพลาด 49

ปดแลวเปด

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากเฟรมแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

ชอง ADF เปดอยู ฝาครอบอปุกรณปอนกระดาษเปดอยู ปดฝาครอบอุปกรณปอนกระดาษ

ชองเปดอยู ชองใสตลับหมึกพมิพเปดอยู ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ตดิตัง้ตลบัหมกึสดีาํทีใ่ชแลว ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองทีใ่ชแลว หากมั่นใจวาคณุไดซื้ออุปกรณสิน้เปลืองแทของ HP
โปรดไปทีแ่ว็บแอดเดรส HP: www.hp.com/go/
anticounterfeit

การซอมแซมเคร่ืองพิมพทีเ่ปนผลจากการใชตลับหมึก
พิมพทีใ่ชแลวจะไมครอบคลุมอยูภายใตการรับประกัน
สถานะอุปกรณสิ้นเปลืองและคณุสมบัตทิี่ขึน้อยูกบั
สถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจะไมพรอมใชงานกับตลับ
หมึกพิมพทีใ่ชแลว

ตดิทีอ่ปุกรณปอนกระดาษ เคร่ืองพิมพเกิดปญหากระดาษติดที่อุปกรณปอน
กระดาษ

ดึงกระดาษทีต่ดิออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

นาํเอาวัสดสุาํหรับการขนสงออกจากฝาดานหลงั มีวัสดุสําหรับการขนสงคงเหลือบนดานหลัง
เคร่ืองพิมพ

เปดฝาปดดานหลัง และปลดตัวล็อคสําหรับการขนสง
ออก

ปลดตวัลอ็คสําหรบัการขนสงออกจากตลบัหมกึพมิพ มีตัวล็อคสําหรับการขนสงคงเหลือบนตลับหมึกพมิพ ถอดตลับหมึก, ปลดตวัล็อคสําหรับการขนสง แลวตดิ
ตั้งตลับหมึกพมิพอีกคร้ัง

ปอนดวยมอื <SIZE>, <TYPE>

หรือ

กด [OK] สาํหรบัวสัดพุมิพทีม่อียู

ตั้งคาเคร่ืองพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง ใสกระดาษทีม่ีประเภทและขนาดถกูตองในถาด หรือ
กดปุม OK เพือ่ใชกระดาษทีอ่ยูในถาด
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พมิพผดิ

กด [OK]

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. พิมพงานซ้ํา

2. หากปญหายงัปรากฏอยู ใหปดเคร่ืองพมิพแลว
เปดใหม

3. พิมพงานอีกคร้ัง

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

พมิพไมสาํเร็จ เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดในการสื่อสารภายใน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

มกีระดาษตดิในทางเดนิกระดาษทีพ่มิพ เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

ยงัไมไดดงึกระดาษ

กด [OK]

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ใหตรวจสอบวา ไดใสกระดาษเขาไปในถาดได
ลึกพอสมควรแลว

2. ใสกระดาษใหตรงกบัขนาดงานพิมพของคณุ

3. ตรวจสอบวาตวักัน้กระดาษในถาดไดปรับให
เหมาะกบัขนาดกระดาษอยางถกูตอง ปรับตวักัน้
กระดาษใหตดิกบัปกกระดาษโดยกระดาษไม
โคงงอ

4. ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดวูาเคร่ืองพิมพกําลัง
รอใหคณุตอบขอความแจงใหปอนกระดาษดวย
ตนเองหรือไม ใสกระดาษ และดาํเนนิการตอ

5. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

ลบการตัง้คางานแลว เคร่ืองพมิพไดลบขอมูลการตั้งคาของงานออก ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานทีเ่หมาะสมอีกคร้ัง

หนวยความจาํเหลอืนอย

กด [OK]

เคร่ืองพมิพมีหนวยความจําไมพอที่จะประมวลผลงาน หากเคร่ืองพมิพกาํลังประมวลผลงานอื่น ใหสงงานอีก
คร้ังหลังจากงานดงักลาวเสร็จแลว

หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด
จากนั้นรออยางนอย 30 วินาท ีเปดเคร่ืองอีกคร้ังและ
รอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางาน

หนวยความจาํเหลอืนอย ทาํสาํเนาเพยีงชดุเดยีว

กด [OK] เพือ่ดาํเนนิการตอ

หนวยความจําเคร่ืองพมิพต่ําเกนิไปในการพิมพงานนี้ ทําสําเนาจํานวนหนานอยลงตอคร้ังหรือปดการเรียง
ลําดบัหนา

หากปญหายงัปรากฏอยู ใหปดเคร่ืองพมิพแลวเปดใหม
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

เกดิขอผดิพลาดทีอุ่ปกรณ

กด OK เพือ่ดาํเนนิการตอ

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดในการสื่อสารภายใน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

เครือ่งสแกนผดิพลาด X เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกี่ยวกับเคร่ืองสแกน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

เซน็เซอรผดิพลาด เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกีย่วกับเซนเซอรกระดาษ 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/ljm1530series
หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลอง
เคร่ืองพิมพ

เปลี่ยนตลบัหมึกสดีาํ เคร่ืองพิมพถกูตัง้คาใหหยดุเมื่อระดบัตลับหมึกพิมพ
นอยมาก

เปล่ียนตลับหมึกพมิพหรือกําหนดคาเคร่ืองพมิพอีก
คร้ังเพื่อดาํเนนิการพิมพตอหลังจากตลับหมกึพมิพถึง
ระดบั “นอยมาก”

เปลี่ยนอปุกรณสิน้เปลอืง เคร่ืองพิมพถกูตัง้คาใหหยดุเมื่อระดบัตลับหมึกพิมพ
นอยมาก

เปล่ียนตลับหมึกพมิพหรือกําหนดคาเคร่ืองพมิพอีก
คร้ังเพื่อดาํเนนิการพิมพตอหลังจากตลับหมกึพมิพถึง
ระดบั “นอยมาก”

ใสถาด 1 <ประเภท>, <ขนาด> ถาดวางเปลา ใสกระดาษทีม่ีประเภทและขนาดถกูตองในถาด

ใสถาด 1 ธรรมดา <SIZE>

หรือ

หนาทาํความสะอาด [OK] เพือ่เริม่ตน

เคร่ืองพมิพกําลังดําเนนิการตามรอบการทาํความ
สะอาด

ใสกระดาษธรรมดาทีม่ีขนาดทีร่ะบุในถาด กดปุม OK
เพื่อเร่ิมตนรอบการทําความสะอาด
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ปอนกระดาษไมถกูตอง หรอืกระดาษติด

เครือ่งพมิพไมดงึกระดาษ

หากเคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษจากถาด ใหลองแกไขดังน้ี

1. เปดเคร่ืองพิมพและนํากระดาษท่ีตดิอยูออก

2. ใสกระดาษใหตรงกับขนาดงานพิมพของคุณ

3. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

4. ตรวจสอบแผงควบคุมเพ่ือดูวาเคร่ืองพิมพกําลังรอใหคุณตอบขอความแจงใหปอนกระดาษดวยตนเองหรือไม ใส
กระดาษ และดําเนินการตอ

เครือ่งพมิพดงึกระดาษหลายแผน

หากเคร่ืองพิมพดงึกระดาษหลายแผนจากถาดกระดาษ ใหลองแกไขดังน้ี

1. นําปกกระดาษออกจากถาดแลวงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อยาคล่ีกระดาษออก ใสปกกระดาษกลับลงใน
ถาด

2. ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทาน้ัน

3. ใชกระดาษที่ไมยบั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออ่ืน

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

การปองกนักระดาษตดิ

ในการลดปญหากระดาษติด ใหลองแกไขดังน้ี

1. ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทาน้ัน

2. ใชกระดาษที่ไมยบั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออ่ืน

3. ใชกระดาษที่ไมเคยพิมพหรือถายเอกสารมากอน

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

6. ตรวจสอบวาดันถาดเขาไปในเคร่ืองพิมพเขาท่ีดีแลว

7. หากคุณพิมพกระดาษที่หนัก มีลายนูน หรือกระดาษที่มีรู ใหใชคุณสมบัติปอนดวยตนเองและปอนกระดาษคร้ังละหน่ึง
แผน

แกปญหากระดาษตดิขดั

ในการแกปญหากระดาษติดขัด ทานตองระมัดระวังอยาใหกระดาษที่ตดิอยูฉีกขาด หากมีเศษกระดาษชิน้เล็กๆ หลงเหลืออยู
ในอุปกรณ ก็อาจทําใหกระดาษติดขัดเพ่ิมเตมิได
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ขอควรระวัง: กอนดึงกระดาษท่ีตดิออก ใหปดเคร่ืองพิมพและถอดสายไฟออก

ตาํแหนงทีก่ระดาษตดิ

กระดาษตดิอาจเกิดขึ้นไดที่ตําแหนงในเคร่ืองพิมพดังตอไปน้ี

1

5

4

2
3

1 อุปกรณปอนกระดาษ

2 ถาดกระดาษออก

3 ถาดปอนกระดาษ

4 พื้นทีข่องตลับหมึกพมิพ

5 ฝาดานหลังและอุปกรณพิมพสองดาน

ดงึกระดาษทีติ่ดออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

1. เปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ  
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2. ยกกานดานขางขึ้นเพ่ือเปดชุดอุปกรณดงึกระดาษ และ
คอยๆ ดงึกระดาษท่ีติดออกมา

 

3. ปดชุดอุปกรณดึงกระดาษและปดฝาครอบอุปกรณปอน
กระดาษ

 

ดงึกระดาษทีติ่ดออกจากถาดปอน

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพ
เกาออกมา
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2. เอาปกกระดาษออกจากถาดปอนหลักหรือชองปอน
กระดาษ

 

3. ใชมือทั้งสองขางจับกระดาษดานท่ียืน่ออกมามากท่ีสุด
(เกินก่ึงกลางของแผน) และคอยๆ ดึงออกจาก
เคร่ืองพิมพอยางระมัดระวัง

 

4. ติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ  

THWW ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษตดิ 221



นาํกระดาษทีต่ดิอยูภายในเครื่องออก

1. เปดฝาปดตลับหมึกพิมพ และนําตลับหมึกพิมพเกาออก
มา

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุม
ไว

 

2. หากทานมองเห็นกระดาษที่ติดอยู ใหจับกระดาษอยาง
ระมัดระวัง และคอยๆ ดึงออกมาจากอุปกรณ

หมายเหตุ: หากทานมองเห็นกระดาษที่ตดิอยู ใหไปยงั
ขั้นตอนถัดไป

หากทานเอากระดาษที่ติดอยูออกไดแลว ใหขามขั้นตอน
ถัดไป
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3. กดแถบสีเขียว แลวเปดแผงเขาถึงกระดาษติด จากน้ันให
จับกระดาษอยางระมัดระวัง และคอยๆ ดงึออกมาจาก
อุปกรณ

 

4. ติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง แลวปดฝาปดตลับหมึกพิมพ  

ดงึกระดาษทีติ่ดออกจากสวนทีร่ับกระดาษออก

ขอควรระวัง: หามใชวัตถุปลายแหลม เชน แหนบหรือคีมปลายแหลมเพื่อแคะกระดาษท่ีติดออก การรับประกันจะไม
ครอบคลุมถึงเคร่ืองพิมพที่ชํารุดเสียหายจากวัตถุปลายแหลม
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1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพ
เกาออกมา

 

2. ขณะที่ฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู ใหใชมือทั้งสองขาง
จับกระดาษดานที่ยืน่ออกมามากท่ีสุด (เกินก่ึงกลางของ
แผน) และคอยๆ ดึงออกจากเคร่ืองพิมพอยางระมัดระวัง
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3. กดแถบสีเขียว แลวเปดแผงเขาถึงกระดาษติด จากน้ันให
จับกระดาษอยางระมัดระวัง และคอยๆ ดงึออกมาจาก
อุปกรณ

 

4. ติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง แลวปดฝาปดตลับหมึกพิมพ  

นาํกระดาษทีต่ดิอยูภายในอปุกรณพมิพสองหนาออก

1. เปดฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ แลวนําตลับหมึกพิมพ
เกาออกมา
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2. เปดฝาปดดานหลัง

ขอควรระวัง: พ้ืนที่ฟวเซอรจะมีความรอนขณะใชงาน
เคร่ืองพิมพ ใหรอจนกระท่ังฟวเซอรเยน็ลง

 

3. จับกระดาษที่ตดิอยูอยางระมัดระวัง และคอยๆ ดึงออก
มาจากอุปกรณ
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4. ปดฝาปดดานหลัง  

5. ติดตั้งตลับหมึกพิมพอีกคร้ัง และปดฝาปดตลับหมึกพิมพ  
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ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ
คุณสามารถปองกันปญหาคุณภาพการพิมพสวนใหญไดโดยทําตามคําแนะนําตอไปน้ี

● ใชการตั้งคาประเภทกระดาษท่ีถูกตองในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพน้ีเทาน้ัน

● ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพตามความจําเปน

● เปล่ียนตลับหมึกพิมพเม่ือหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลวและเม่ือคณุภาพงานพิมพไมดี

● ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคณุมากที่สุด

เลอืกประเภทกระดาษ

1. เปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ กาํหนดลกัษณะ แลวคลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

2. เลือกประเภทจากรายการ ประเภท

3. คลิกปุม ตกลง

ใชกระดาษทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอกาํหนดของ HP
ใชกระดาษอ่ืนหากคุณประสบปญหาใดๆ ตอไปนี้:

● งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

● มีจุดผงหมึกในหนาท่ีพิมพ

● มีผงหมึกเปอนในหนาท่ีพิมพ

● ตวัอักษรที่พิมพไมเปนรูปราง

● หนาท่ีพิมพมวนงอ

ใหใชประเภทกระดาษและนํ้าหนักที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพน้ีเสมอ นอกจากน้ี ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเม่ือเลือกกระดาษ:

● ใชกระดาษที่มีคุณภาพด ีไมมีรอยตดั แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุน รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และมวนหรือขอบ
กระดาษโคงงอ

● ใชกระดาษที่ไมเคยพิมพงานมากอน

● ใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ หามใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ
อิงคเจ็ต

● ใชกระดาษที่ไมหยาบจนเกินไป การใชกระดาษเน้ือเรียบเนียนจะทําใหไดงานพิมพคุณภาพดีขึ้น

พมิพหนาทาํความสะอาด

พิมพหนาทําความสะอาดเพ่ือขจัดฝุนและผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินกระดาษ หากคณุประสบปญหาตางๆ ดงัน้ี

● มีจุดผงหมึกในหนาท่ีพิมพ

● มีผงหมึกเปอนในหนาท่ีพิมพ

● เกิดรอยซํ้าๆ ในหนาท่ีพิมพ
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ใชวิธกีารดังตอไปน้ีเพ่ือพิมพหนาทําความสะอาด

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิาร

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ หนาการทาํความสะอาด

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. กดปุม OK เพ่ือเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

การตรวจสอบตลบัหมกึพมิพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพและเปล่ียนหากจําเปน หากคุณประสบปญหาตางๆ ดังน้ี:

● งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

● หนาท่ีพิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

● หนาท่ีพิมพเปนร้ิวลายหรือแถบ

หมายเหต:ุ หากคุณตั้งคาเปนการพิมพฉบับรางหรือพิมพ EconoMode งานพิมพจะจางกวาปกติ

หากคุณตั้งใจวาจะเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ใหพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือหาหมายเลขชิน้สวนทีถู่กตองสําหรับ
ตลับหมึกพิมพ HP ของแท

ประเภทตลบัหมกึพมิพ ขัน้ตอนในการแกปญหา

ตลับหมึกพิมพแบบเตมิหรือผลิตใหม Hewlett Packard Company ไมแนะนาํใหใชอุปกรณส้ินเปลืองทีไ่มใชของ HP ไมวาจะเปน
อุปกรณใหมหรือนาํมาผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานัน้ไมใชผลิตภัณฑของ HP ทาง HP จึงไม
สามารถควบคุมการออกแบบหรือคณุภาพได หากคณุใชตลับหมกึพมิพแบบเติมหรือผลิตใหมและไม
พอใจในคุณภาพการพมิพ ใหเปล่ียนตลับหมึกพมิพใหมดวยตลับหมึกพมิพ HP ของแท ซึ่งมีคําวา
“HP” หรือ “Hewlett-Packard” หรือมีโลโก HP บนตลับหมึก

ตลับหมึกพิมพ HP ของแท 1. แผงควบคมุของเคร่ืองพมิพหรือสถานะวัสดุสิน้เปลือง แสดงสถานะ เหลอืนอยมาก เมื่อตลับ
หมึกพิมพหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว เปล่ียนตลับหมึกพมิพหากคณุภาพการพิมพไม
เปนทีพ่อใจอีกตอไป

2. ตรวจสอบดวยสายตาหาความเสียหายทีเ่กิดขึ้นกบัตลับหมึกพมิพ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้
เปล่ียนตลับหมึกพิมพหากจําเปน

3. หากหนาทีพ่มิพมีรอยซ้ําๆ กนัหลายคร้ัง เปนระยะเทาๆ กัน ใหพิมพหนาทําความสะอาด หาก
การดาํเนนิการนีไ้มสามารถแกปญหาได ใหใชเคร่ืองมือวัดขอบกพรองในเอกสารนี้เพื่อระบุ
สาเหตุของปญหา

พมิพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิน้เปลือง

หนา สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง แสดงอายุการใชงานที่เหลือโดยประมาณของตลับหมึกพิมพ และแสดงหมายเลขชิ้นสวนที่ถูก
ตองของตลับหมึกพิมพ HP ของแทสําหรับเคร่ืองพิมพของคุณ เพ่ือใหคุณสามารถส่ังตลับหมึกพิมพสําหรับเปล่ียนได พรอม
มีขอมูลท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหเปดเมนู รายงาน

2. เลือกหนา สถานะอปุกรณสิ้นเปลอืง เพื่อพิมพ
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ตรวจสอบความเสียหายของตลบัหมึกพมิพ

1. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพ และตรวจสอบวาดึงเทปที่ปดอยูออกแลว

2. ตรวจสอบความเสียหายของชิพหนวยความจํา

3. ตรวจสอบพ้ืนผิวของดรัมสงภาพสีเขียวที่ดานลางของตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวงั: หามสัมผัสลูกกล้ิงสีเขยีว (ดรัมสงภาพ) ที่อยูดานลางของตลับหมึก รอยน้ิวมือที่ดรัมสงภาพอาจกอให
เกิดปญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ

4. หากมีรอยขีดขวน รอยน้ิวมือ หรือความเสียหายอ่ืนบนดรัมสงภาพ ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

5. หากดรัมสงภาพไมมีความเสียหาย ใหเขยาตลับหมึกเบาๆ หลายๆ คร้ังและติดตัง้ใหม ลองส่ังพิมพอีกสองถึงสามหนา
เพ่ือดวูาสามารถแกปญหาน้ีไดหรือไม

รอยดางซ้าํๆ

หากมีรอยดางซํ้าๆ ดงัตอไปน้ีบนหนากระดาษ ตลับหมึกพิมพอาจเสียหาย

● 27 มม.

● 29 มม.

● 75 มม.

ใชไดรเวอรเครือ่งพมิพทีต่รงกบังานพมิพของคณุมากที่สุด

คุณอาจตองใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพอ่ืนหากหนาที่พิมพมีเสนกราฟกที่ไมตองการ ตัวอักษรขาดหาย กราฟกขาดหาย รูปแบบ
ไมถูกตอง หรือแบบอักษรถูกเปล่ียน

ไดรเวอร HP PCL 6 ● ใหมาเปนไดรเวอรทีเ่ปนคาเร่ิมตน ไดรเวอรนีจ้ะตดิตัง้โดยอัตโนมัติยกเวนคณุเลือกไดรเวอร
อื่น

● แนะนําใหใชสําหรับระบบ Windows ทัง้หมด

● ใหความเร็วในการพมิพโดยรวมทีด่ทีีสุ่ด คณุภาพการพิมพ และการสนบัสนุนคณุลักษณะของ
เคร่ืองพิมพสําหรับผูใชสวนใหญ

● ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกบั Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อ
ความเร็วในการพิมพทีด่ทีีสุ่ดสําหรับการใชงาน Windows

● อาจใชงานไมไดเต็มทีก่บัโปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอื่นและที่กาํหนดเองทีใ่ช
งานบน PCL 5
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ไดรเวอร HP UPD PS ● ขอแนะนาํสําหรับการพมิพดวยโปรแกรมซอฟตแวร Adobe®ฎ หรือโปรแกรมซอฟตแวรอื่นที่
ใชกราฟกจํานวนมาก

● สนบัสนนุการพิมพงานจากระบบทีต่องใช postscript emulation หรือสําหรับการสนบัสนุน
แบบอักษร postscript flash

HP UPD PCL 5 ● เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานทัว่ไปในสํานกังานทีใ่ชระบบ Windows

● ใชงานรวมกนัไดกบั PCL เวอรชนักอนหนาและเคร่ืองพมิพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดสําหรับการพมิพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่นหรือทีก่ําหนดเอง

● ทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดเมื่อทาํงานในระบบหลายระบบซ่ึงจําเปนตองตั้งคาเคร่ืองพมิพไวที ่PCL 5
(UNIX, Linux, เมนเฟรม)

● ออกแบบมาเพือ่ใชงานในหนวยงานทีใ่ชระบบ Windows เพื่อใหมีไดรเวอรเดยีวสําหรับใช
งานกบัเคร่ืองพิมพหลายรุน

● ใชงานไดดเีมื่อสั่งพิมพไปยงัเคร่ืองพิมพหลายรุนจากคอมพวิเตอรพกพาทีใ่ช Windows

ดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตน้ี: www.hp.com/go/ljm1530series_software

ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพสาํเนา

หากคุณประสบปญหาคุณภาพงานพิมพเอกสารสําเนา ใหดูวิธแีกไขสําหรับเอกสารท่ีพิมพทางดานบนในเอกสารน้ี อยางไร
ก็ตาม ปญหาคุณภาพงานพิมพบางอยางเกิดขึ้นกับเอกสารที่สําเนาเทาน้ัน

● หากมีร้ิวรอยปรากฏบนสําเนาท่ีเกิดจากการใชอุปกรณปอนกระดาษ ใหทําความสะอาดแถบกระจกดานซายของชุด
เคร่ืองสแกน

● หากมีจุดหรือรอยดางปรากฏบนสําเนาที่เกิดจากการใชกระจกเคร่ืองสแกน ใหทําความสะอาดกระจกเคร่ืองสแกนและ
พลาสติกสีขาวดานหลัง

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปล๊ักออกเตาเสียบ

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผนพลาสตกิสีขาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเช็ดกระจกแบบไมมี
สารขดัถู
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ขอควรระวงั: หามใชสารที่ขัดผิวกระจก อะซีโตน เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอนเตตราคลอไรด
กับสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองพิมพ เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายาทําความสะอาดลงบนกระจกหรือ
แทนโดยตรง เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสียหายได

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเชด็กระจกและแผนพลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพ่ือปองกันการเกาะเปนจุด

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตชเปดปด
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เครือ่งพมิพไมพมิพงานหรอืพมิพชา

เครือ่งพมิพไมพมิพงาน

หากเคร่ืองพิมพไมพิมพงานใดๆ เลย ใหลองแกไขดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองพิมพแลวและแผงควบคมุแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน

◦ หากแผงควบคมุไมแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน ใหปดเคร่ืองแลวเปดใหมอีกคร้ัง

◦ หากแผงควบคมุแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน ใหลองสงงานพิมพอีกคร้ัง

2. หากแผงควบคุมแสดงวาเคร่ืองพิมพมีขอผดิพลาด ใหแกไขขอผิดพลาดจากน้ันลองสงงานพิมพอีกคร้ัง

3. ตรวจสอบวาสายเคเบิลทั้งหมดไดเชื่อมตออยางถูกตองแลว หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย ใหตรวจสอบรายการ
ตอไปน้ี:

◦ ตรวจสอบไฟท่ีอยูถัดจากจุดการเชื่อมตอเครือขายที่เคร่ืองพิมพ หากเคร่ืองพิมพทํางาน ไฟจะเปนสีเขียว

◦ ตรวจสอบวาใชสายเคเบิลเครือขายและไมใชสายโทรศัพทในการเชื่อมตอกับเครือขาย

◦ ตรวจสอบวาเปดเราเตอรเครือขาย ฮับ หรือสวิตชแลว และทํางานอยางถูกตอง

4. ตดิตั้งซอฟตแวร HP จากแผนซีดีที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ การใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปอาจทําใหการลบงาน
พิมพออกจากคิวการพิมพทําไดชา

5. จากรายการเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอร ใหคลิกขวาท่ีชือ่เคร่ืองพิมพ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ) แลวเปด
แถบ Ports (พอรต)

◦ หากใชสายเคเบิลเครือขายในการเชื่อมตอเครือขาย ใหตรวจสอบวาชือ่เคร่ืองพิมพที่แสดงรายการบนแถบ
Ports (พอรต) ตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพบนหนาการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

◦ หากใชสายเคเบิล USB และเชือ่มตอกับเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวาไดทําเคร่ืองหมายบนชองทํา
เคร่ืองหมายท่ีอยูติดกับ Virtual printer port for USB (พอรตเคร่ืองพิมพเสมือนสําหรับ USB)

6. หากใชระบบไฟรวอลลสวนตัวบนเคร่ืองคอมพิวเตอร อาจมีการปดก้ันการส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ ใหลองปดระบบ
ไฟรวอลลชั่วคราวเพ่ือตรวจสอบวาเปนสาเหตขุองปญหาหรือไม

7. หากคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คณุภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคล่ืนรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน

เครือ่งพมิพพมิพงานชา

หากเคร่ืองพิมพมีการพิมพงาน แตคอนขางชา ใหลองแกไขดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเคร่ืองคอมพิวเตอรตรงตามขอมูลจําเพาะขั้นต่ําของเคร่ืองพิมพ สําหรับรายการขอมูลจําเพาะ โปรดไปที่
เว็บไซตน้ี: www.hp.com/support/ljm1530series

2. เม่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพงานบนกระดาษบางประเภท เชน กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก เคร่ืองพิมพจะพิมพงานชาลง
เพ่ือใหหมึกพิมพติดลงบนกระดาษ หากตั้งคากระดาษไมตรงกับประเภทกระดาษที่ใช ใหเปล่ียนการตั้งคาใหตรงกับ
ประเภทกระดาษ

3. หากคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คณุภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคล่ืนรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน

4. ปดการตั้งคา โหมดเงยีบ ของเคร่ืองพิมพ เม่ือเปดโหมดน้ี เคร่ืองพิมพจะพิมพงานไดชาลง

5. หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหเปล่ียนการต้ังคา ความเร็ว USB ของเคร่ืองพิมพ เม่ือตัง้คาน้ีไม
ถูกตอง เคร่ืองพิมพจะพิมพงานไดชาลง
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การแกปญหาการเชือ่มตอ 

การแกปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลเขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 5 ม. เชือ่มตอโดยใชสายเคเบิลที่ส้ันลง

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลทํางานถูกตองโดยเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพอ่ืน เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

การแกปญหาเครอืขาย

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพ่ือยืนยนัวาเคร่ืองพิมพตดิตอส่ือสารกับเครือขาย กอนการเร่ิมตน ใหพิมพหนาการกําหนดคาจาก
แผงควบคุมเคร่ืองพิมพและระบุ IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพที่อยูในหนาน้ี

● การเชื่อมตอไมดี

● เคร่ืองคอมพิวเตอรกําลังใช IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเคร่ืองพิมพ

● เคร่ืองคอมพิวเตอรไมสามารถส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ

● เคร่ืองพิมพใชการตั้งคาลิงคและ Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง

● โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

● คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

● เคร่ืองพิมพถูกปดใช หรือการตั้งคาเครือขายอ่ืนไมถูกตอง

การเชือ่มตอไมดี

1. ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไดเชือ่มตอกับพอรตเครือขายที่ถูกตองโดยใชสายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชือ่มตออยางแนนหนาดแีลว

3. ดกูารเชื่อมตอพอรตเครือขายที่ดานหลังเคร่ืองพิมพ และตรวจสอบวาไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะ
ลิงคสีเขียวยงัสวางอยู

4. หากปญหายังคงเกิดขึ้น ใหลองใชสายเคเบิลหรือพอรตอ่ืนบนฮับ

เครือ่งคอมพวิเตอรกาํลังใช IP แอดเดรสทีไ่มถกูตองสําหรบัเครื่องพิมพ

1. เปดคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ และคลิกแถบ พอรต ตรวจสอบวาเลือก IP แอดเดรสปจจุบันของเคร่ืองพิมพ IP แอดเดรส
ของเคร่ืองพิมพจะแสดงอยูในหนาการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

2. หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเลือกกลองที่ระบุวา พมิพไปยงัเครือ่งพิมพนีท้กุ
ครัง้ แมกระทัง่ในกรณีที ่IP แอดเดรสเปลี่ยนไป

3. หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ใหใชชือ่โฮสตแทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถูกตอง ใหลบเคร่ืองพิมพออก และเพ่ิมอีกคร้ัง
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เครือ่งคอมพวิเตอรไมสามารถสือ่สารกบัเครื่องพิมพ

1. ทดสอบการส่ือสารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

a. เปดพรอมตบรรทัดคําส่ังที่คอมพิวเตอร สําหรับ Windows ใหคลิก Start (เร่ิม) คลิก Run (เรียกใช) จากน้ัน
พิมพ cmd

b. พิมพ ping ตามดวย IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ

c. หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวาเครือขายกําลังทํางาน

2. หากคําส่ัง ping ไมสําเร็จ ใหตรวจดูวาฮับเครือขายเปดอยู แลวตรวจดูการตั้งคาเครือขาย เคร่ืองพิมพ และ
คอมพิวเตอรวาอุปกรณทั้งหมดน้ีไดรับการตั้งคาสําหรับเครือขายเดียวกันหรือไม

เครือ่งพมิพใชการตัง้คาลิงคและ Duplex สําหรบัเครือขายไมถกูตอง

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองตั้งคาน้ีและใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การตั้งคาเร่ิมตน) หากคุณเปล่ียนการตั้งคา
เหลาน้ี คุณตองเปล่ียนการตั้งคาเหลาน้ันสําหรับเครือขายของคณุดวย

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทาํใหเกดิปญหาการใชงานรวมกนั

ตรวจสอบวาตดิตั้งโปรแกรมซอฟตแวรใหมอยางถูกตอง และใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง

คอมพวิเตอรหรอืเวิรคสเตชั่นอาจตัง้คาไมถกูตอง

1. ตราจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ และการกําหนดเสนทางเครือขาย

2. ตรวจสอบวากําหนดคาระบบการปฏิบัติการอยางถูกตอง

เครือ่งพมิพถกูปดใช หรอืการตัง้คาเครอืขายอืน่ไมถกูตอง

1. ตรวจดหูนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือขาย เปดใชงาน หากจําเปน

2. กําหนดคาการตั้งคาเครือขายใหม หากจําเปน
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ปญหาท่ีเกี่ยวกบัซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

ปญหา วธิแีกไข

ไมมีไดรเวอรของเคร่ืองพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer ● รึสตารทคอมพิวเตอรเพือ่รีสตารทกระบวนการของตวัเกบ็พักการ
พิมพ หากตวัเก็บพกัการพิมพทํางานผิดพลาด ไดรเวอรเคร่ืองพมิพ
จะไมแสดงในโฟลเดอร Printers (เคร่ืองพมิพ)

● ตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยกุตทีก่าํลังทาํงานอยู ในการปด
โปรแกรมประยกุตทีม่ีไอคอนอยูใน system tray ใหคลิกปุมขวา
ของเมาสบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเคร่ือง
คอมพวิเตอร

มขีอความแสดงความผดิพลาดแสดงขึน้ระหวางการติดตั้งซอฟตแวร ● ตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมประยกุตทีก่าํลังทาํงานอยู ในการปด
โปรแกรมประยกุตทีม่ีไอคอนอยูในทาสกบาร ใหคลิกปุมขวาของเมา
ลบนไอคอน และเลือก Close หรือ Disable

● ตรวจสอบพืน้ทีว่างในไดรฟทีค่ณุกําลังตดิตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
หากจําเปน ใหเพิม่พื้นที่วางใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได แลวติดตั้ง
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

● หากจําเปน ใหเรียกใช Disk Defragmenter แลวตดิตัง้ซอฟตแวร
เคร่ืองพมิพอีกคร้ัง

เคร่ืองพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพมิพออกมา ● พิมพหนาแสดงการกําหนดคา แลวตรวจคุณสมบัตกิารทํางานของ
เคร่ืองพมิพ

● ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทัง้หมดถูกตองตามขอกําหนด ซึ่งประกอบ
ดวยสาย USB และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม

การแกไขปญหาทัว่ไปของ Mac
● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

● ชือ่เคร่ืองพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดตั้งคาเคร่ืองพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) โดยอัตโนมัติ

● งานพิมพไมไดถูกสงไปยงัเคร่ืองพิมพที่ตองการ

● เม่ือเชื่อมตอกับสายเคเบิล USB เคร่ืองพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หลังจากเลือก
ไดรเวอร

● คณุใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปเม่ือใชการเชื่อมตอ USB

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)
1. ตรวจสอบวาไฟล .GZ ของเคร่ืองพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ: Library/Printers/PPDs/Contents/

Resources หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง

2. หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและติดตัง้ซอฟตแวรอีกคร้ัง
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ชือ่เครือ่งพมิพไมปรากฏในรายการเครือ่งพมิพในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)
1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชือ่ในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพใน
รายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

3. เปล่ียนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกไวในรายการ Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร) โดยอตัโนมตัิ

1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ตรวจสอบวาไฟล .GZ ของเคร่ืองพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources หากจําเปน ใหติดตั้งซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง

3. หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและติดตัง้ซอฟตแวรอีกคร้ัง

4. เปล่ียนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีต่องการ

1. เปดคิวการพิมพและรีสตารทงานพิมพ

2. อุปกรณอ่ืนที่มีชือ่ที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน อาจไดรับงานพิมพของทาน พิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบชื่อ
อุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

เมือ่เชือ่มตอกบัสายเคเบลิ USB เครือ่งพมิพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร) หลงัจากเลอืกไดรเวอร

การแกไขปญหาซอฟตแวร

▲ ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณเปน Mac OS X 10.5 หรือใหมกวา

การแกไขปญหาฮารดแวร

1. ตรวจดใูหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB อยางถูกตอง

3. ตรวจสอบวาใชสายเคเบิล USB ความเร็ว-สูงที่เหมาะสม

4. ตรวจสอบวาคุณไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปที่ใชกระแสไฟจากแหลงเชือ่มตอที่พวงกัน ถอดอุปกรณทั้งหมด
จากแหลงเชื่อมตอที่พวงกัน และเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงที่คอมพิวเตอร

5. ตรวจสอบวามีฮับ USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย ถอดอุปกรณทั้งหมดจากแหลงเชื่อมตอที่
พวงกัน แลวเชื่อมตอสายเคเบิลโดยตรงกับพอรต USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ แปนพิมพ iMac คอืฮับ USB หน่ึงที่ไมมีกระแสไฟ
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คณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพทัว่ไปเมือ่ใชการเชือ่มตอ USB
หากเชื่อมตอสายเคเบิล USB กอนที่จะติดตัง้ซอฟตแวร คุณอาจใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปแทนการใชไดรเวอรของ
เคร่ืองพิมพน้ี

1. ลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไป

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดีของเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง หามเชื่อมตอสายเคเบิล USB จนกวาโปรแกรมการติดตัง้
ซอฟตแวรจะแจงใหทราบ

3. หากติดตั้งเคร่ืองพิมพหลายเคร่ือง ตองตรวจสอบวาคุณไดเลือกเคร่ืองพิมพที่ถูกตองในเมนูรายการดรอปดาวน
Format For (รูปแบบสําหรับ) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
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A วสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ

● ส่ังซ้ือชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณส้ินเปลือง

● หมายเลขชิ้นสวน
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สัง่ซือ้ชิน้สวน อปุกรณเสรมิ และอปุกรณสิน้เปลอืง

สั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิน้สวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

สั่งซื้อผานผูใหบริการ ตดิตอผูใหบริการทีไ่ดรับสิทธิจ์าก HP
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หมายเลขชิ้นสวน
รายการอุปกรณเสริมตอไปน้ีคือรายการที่มีลาสุดในขณะท่ีพิมพคูมือเลมน้ี ขอมูลการส่ังซ้ือและอุปกรณเสริมที่มีอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดตลอดการใชงานอุปกรณ

ตลบัหมกึพมิพ

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet ตลับหมึกพิมพสีดํา CE278A

สายเคเบลิและอินเตอรเฟส

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

สายเคเบิล USB สายเคเบิล A-to-B ความยาว 2 เมตร 8121-0868

ชดุบาํรงุรกัษา

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ลูกกล้ิงดงึกระดาษ ลูกกล้ิงดึงกระดาษสําหรับถาดปอน RL1-1443-000CN

ชดุแผนแยกกระดาษ แผนแยกกระดาษสําหรับถาดปอน RM1-4006-000CN

THWW หมายเลขชิ้นสวน 241



242 ภาคผนวก A   วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณเสริม THWW



B การบรกิารและการสนบัสนนุ

● ประกาศเก่ียวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

● การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet

● ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

● การสนับสนุนลูกคา

● การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ
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ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกันอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet M1536dnf เปล่ียนไดภายในหนึง่ป

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับ
ประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนให
อาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการ
ทํางานตามคําส่ังของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตัง้และใชงาน
อยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัติงาน
ตามคําส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปล่ียนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิน้สวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนท่ีผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดแูลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิน้สวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมได
รับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของ
เคร่ืองพิมพดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืน ไม
วาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชดัแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคณุคาการเปนสินคา คณุภาพที่ขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมี
ขอจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดน้ีให
สิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอ่ืนๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พ้ืนที่หรือสถานที่ซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดงักลาว
และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันทีท่านไดรับอาจตางกันไปตาม
มาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถทํางานไดในประเทศ/
พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทาน
เพียงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลน
ของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืน
ตามท่ีระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวน
หรือขอจํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับ
ทาน

ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอ
กําหนดเร่ืองสิทธ ิซ่ึงใชบังคบัการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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การรบัประกนัการคุมครองของ HP: การรบัประกนัอยางจาํกัดสาํหรบัตลบั
หมกึพมิพ LaserJet

ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการ
ใชงานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานที่ซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือตดิตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่พิสูจน
แลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชดัเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกัน
หรือเง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดย
เฉพาะ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอ่ืน (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืน
ใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอ่ืนก็ตาม

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอมลูทีเ่กบ็บนตลบัหมกึพมิพ
ตลับหมึกพิมพ HP ที่ใชกับเคร่ืองพิมพน้ีมีชิพหนวยความจําซ่ึงชวยในการทํางานของเคร่ืองพิมพ

นอกจากน้ี ชิพหนวยความจํายังรวบรวมชุดขอมูลที่จํากัดเก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพ ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลตอไปน้ี: วันที่ติดตั้ง
ตลับหมึกพิมพคร้ังแรก วันที่ที่ใชงานตลับหมึกพิมพคร้ังลาสุด จํานวนหนาท่ีพิมพโดยใชตลับหมึกพิมพน้ี พ้ืนที่การพิมพ
โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพที่เกิดขึ้น และรุนเคร่ืองพิมพ ขอมูลน้ีจะชวย HP ในการออกแบบเคร่ืองพิมพใน
อนาคตเพ่ือตอบสนองความตองการในการพิมพของลูกคา

ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิพหนวยความจําตลับหมึกพิมพน้ันไมมีขอมูลที่สามารถระบุตัวลูกคา หรือผูใชตลับหมึกพิมพหรือ
เคร่ืองพิมพของผูใช

HP สุมตวัอยางชพิหนวยความจําจากตลับหมึกพิมพที่สงกลับมาตามโปรแกรมสงคนืโดยไมมีคาใชจายและการรีไซเคิลของ
HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) HP จะนําชิพหนวยความจําจากการสุมตัวอยางน้ีมาศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงเคร่ืองพิมพ HP ตอไปในอนาคต คูคา HP ซ่ึงมีสวนชวยเหลือในการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพน้ีอาจมีสิทธิ์เขาใชขอมูล
น้ีดวย

บริษัทอ่ืนที่เปนเจาของตลับหมึกพิมพมีสิทธิ์เขาใชขอมูลท่ีไมระบุชื่อในชิพหนวยความจํา หากคณุไมตองการใหเขาใชขอมูลน้ี
คุณสามารถทําใหชิพน้ันใชงานไมได อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีคณุทําใหชิพหนวยความจําใชงานไมได ชิพหนวยความจําจะ
ไมสามารถใชงานกับเคร่ืองพิมพ HP
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ขอตกลงการอนญุาตใหใชสทิธิ์สาํหรบัผูใชขั้นสดุทาย
โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขัน้ตอนสุดทาย (“EULA”) น้ี
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่คุณเปนตัวแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ที่ควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคณุ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับ
ผูใชขั้นตอนสุดทายน้ีไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคณุกับ HP หรือ
ซัพพลายเออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิใ์นเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา
“ซอฟตแวร” อาจรวมถึง (i) ส่ือที่เก่ียวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดุส่ิงพิมพอ่ืนๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือ
เอกสารอิเล็คทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)

สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขท่ีวา คุณไดยอมรับเง่ือนไขและขอกําหนดท้ังหมดของ EULA น้ี
โดยการตดิตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรน้ี คณุไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA น้ี หากคณุไม
ยอมรับ EULA น้ี หามติดตัง้ ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรน้ี หากคุณซ้ือซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA น้ี โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานที่ที่คุณซ้ือภายในสิบส่ีวันเพ่ือขอรับเงินคนืตามราคาที่ซ้ือ หากไดตดิตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อ่ืน
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ HP คุณอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดท่ียังไมไดใชกลับคนื

1. ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก ซอฟตแวรอาจรวมถึง ซอฟตแวรที่เปนกรรมสิทธิข์อง HP (“ซอฟตแวรของ HP”)
ซอฟตแวรที่อยูภายใตใบอนุญาตใหใชสิทธิ์จากบุคคลภายนอก (“ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์
ของบุคคลภายนอก”) ซอฟตแวรของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ไดใหสิทธิ์แกคณุจะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของใบ
อนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่สอดคลองกัน โดยท่ัวไป ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะอยูในไฟล เชน
license.txt คุณควรติดตอฝายสนับสนุนของ HP หากคณุไมพบใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตให
ใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไดรวมใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับการมีอยูของรหัสตนทาง (source code)
(เชน GNU General Public License) และรหัสตนทางที่สอดคลองไมไดมาพรอมกับซอฟตแวร ใหตรวจสอบที่หนาการ
สนับสนุนผลิตภัณฑบนเว็บไซตของ HP (hp.com) เพ่ือศึกษาวิธกีารรับรหัสตนทางดงักลาว

2. สิทธิแ์หงใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ คณุจะมีสิทธิ์ตอไปน้ีภายใตเง่ือนไขที่วา คุณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดทั้งหมด
ของ EULA น้ี:

a. การใช HP ใหสิทธิ์คณุในการใชสําเนาหน่ึงสําเนาของซอฟตแวรของ HP “การใช” หมายถึง การติดตั้ง การทําสําเนา การ
จัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดงผล หรือการใชซอฟตแวรของ HP หามคุณแกไขซอฟตแวรของ HP หรือยกเลิก
การใชงานการใหอนุญาตใดๆ หรือควบคุมคุณสมบัติของซอฟตแวรของ HP หากซอฟตแวรน้ีถูกจัดเตรียมไวใหโดย HP
เพ่ือใชกับผลิตภัณฑสรางภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เฟรมแวร หรือสวนเสริม (add-
on)) ซอฟตแวรของ HP อาจนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑดังกลาวเทานั้น (“ผลิตภัณฑของ HP”) ขอจํากัดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
ใชอาจปรากฏในเอกสารประกอบผูใช หามแยกสวนตางๆ ของคอมโพเนนตของซอฟตแวรของ HP สําหรับการใช คุณไมมี
สิทธิ์แจกจายซอฟตแวรของ HP

b. การทําสําเนา สิทธิข์องคุณในการทําสําเนาหมายถึง คุณอาจทําสําเนาถาวรหรือสําเนาสํารองขอมูลของซอฟตแวรของ HP
ภายใตเง่ือนไขที่วา แตละสําเนาจะรวมคําประกาศเร่ืองกรรมสิทธิ์ตนฉบับของซอฟตแวรของ HP ทั้งหมดเอาไว และนํามาใช
เฉพาะเพ่ือจุดประสงคของการสํารองขอมูลเทาน้ัน

3. การปรับรุน หากตองการใชซอฟตแวรของ HP ที่จัดเตรียมโดย HP เพ่ือการปรับรุน การปรับปรุง หรือสวนประกอบเพ่ิม
เติม (รวมเรียกวา “การปรับรุน”) อันดับแรก คณุตองไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับซอฟตแวรดั้งเดมิของ HP ที่ระบุโดย
HP วาเหมาะสมสําหรับการปรับรุนกอน ภายใตขอบเขตที่การปรับรุนจะนํามาใชแทนซอฟตแวรดัง้เดมิของ HP คุณอาจไม
สามารถใชซอฟตแวรของ HP น้ันไดอีกตอไป EULA น้ีนํามาใชกับการปรับรุนแตละคร้ัง เวนแต HP จะใชเง่ือนไขอ่ืนกับ
การปรับรุน ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวาง EULA น้ีและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหถือเง่ือนไขอ่ืนเปนสําคัญ

4. การโอนยาย

a. การโอนยายของบุคคลภายนอก ผูใชขัน้ปลายเร่ิมแรกของซอฟตแวรของ HP อาจทําการโอนยายซอฟตแวรของ HP หน่ึง
คร้ังใหกับผูใชขั้นปลายคนอ่ืน การโอนยายดงักลาวน้ีจะรวมสวนตางๆ ทั้งหมดของคอมโพเนนต ส่ือ เอกสารประกอบสําหรับ
ผูใช EULA น้ี และหากทําได ใหรวมใบรับประกันความเปนของแท (Certificate of Authenticity) ดวย การโอนยายอาจ
ไมใชการโอนยายโดยตรง เชน การสงมอบ กอนทําการโอนยาย ผูใชขั้นปลายที่รับซอฟตแวรที่โอนยายมาจะยอมรับ EULA
น้ี เม่ือโอนยายซอฟตแวรของ HP การอนุญาตใหใชสิทธิ์ของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
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b. ขอจํากัด หามคุณทําการเชา เชาซ้ือหรือยืมซอฟตแวรของ HP หรือใชซอฟตแวรของ HP เพ่ือการใชรวมกันในเชงิ
พาณิชยหรือการใชในองคกร หามทําการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิ์รอง มอบหมายหรือโอนยายซอฟตแวรของ HP เวนแตจะ
แสดงอยางเปนลายลักษณอักษรภายใน EULA น้ี

5. สิทธิใ์นกรรมสิทธิ ์สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในซอฟตแวรและเอกสารประกอบสําหรับผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเอ
อรของ HP และไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา สิทธิบัตรและกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคาท่ีนํามาใช หามนําขอมูลระบุลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ คําประกาศเก่ียวกับลิขสิทธิ ์หรือขอจํากัด
กรรมสิทธิ์ออกจากซอฟตแวร

6. ขอจํากัดวาดวยการทําวิศวกรรมยอนกลับ หามทําวิศวกรรมยอนกลับ แยกสวนประกอบหรือแยกชิ้นสวนของซอฟตแวร
ของ HP ยกเวนและเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา ไดรับอนุญาตใหดําเนินการเชนน้ันภายใตกฎหมายที่นํามาใช

7. การยินยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางดานเทคนิคที่คุณจัดเตรียมไวใหใน
ลักษณะท่ีสัมพันธกับ (i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ของคุณ หรือ (ii) บริการตางๆ ของบริการสนับสนุนที่
สัมพันธกับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ขอมูลตางๆ ท้ังหมดน้ีจะขึน้อยูกับนโยบายเร่ืองสิทธิ์สวนบุคคของ HP ทั้งน้ี
HP จะไมใชขอมูลดังกลาวในรูปแบบทีเ่ปนการระบุถึงคุณเปนการสวนบุคคล เวนแตมีความจําเปนเพ่ือปรับปรุงการใชงาน
ของคุณหรือใหบริการสนับสนุน

8. ขอจํากัดในการรับผิด ในกรณีของความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออร
ของ HP ภายใต EULA น้ี และการแกไขที่ครอบคลุมสําหรับคุณภายใต EULA น้ีจะจํากัดอยูที่จํานวนเงินที่คุณจายเพ่ือซ้ือ
ผลิตภัณฑดังกลาวหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมมีกรณีใดท่ี HP หรือ
ซัพพลายเออรของ HP จะรับผิดตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัตกิารณ ความเสียหายทางออมหรือความเสีย
หายอันเปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของขอมูล การหยดุชะงักของภาคธรุกิจ การ
บาดเจ็บสวนบุคคล หรือการสูญเสียความเปนสวนตัว) ที่เก่ียวของในลักษณะใดๆ ตอการใชหรือการไมสามารถใชซอฟตแวร
แมวา HP หรือซัพพลายเออรไดรับคําแนะนําถึงความนาจะเปนของความเสียหายดังกลาวหรือแมวาการแกไขขางตนไม
สามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่สําคัญ บางรัฐหรืออํานาจการพิจารณาของศาลบางศาลไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอ
จํากัดของความเสียหายจากอุบัติการณหรือความเสียหายอันเปนผลสืบเน่ือง ดงัน้ันขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจไม
สามารถนํามาใชกับคุณ

9. ลูกคาท่ีเปนรัฐบาลสหรัฐฯ หากคุณเปนตวัแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ และปฏิบัตติาม FAR 12.211 และ FAR 12.212 ทั้ง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย (Commercial Computer Software) เอกสารประกอบซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Documentation) และขอมูลทางเทคนิคสําหรับรายการเชิงพาณิชย (Technical Data for
Commercial Items) จะไดรับอนุญาตภายใตขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิเ์ชิงพาณิชยของ HP ที่นํามาใชได

10. การปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือการสงออก คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับและขอกําหนดท้ังหมด (i) ที่นํามาใชกับ
การสงออกหรือการนําเขาซอฟตแวร หรือ (ii) ขอจํากัดวาดวยการใชซอฟตแวร รวมถึงขอจํากัดใดๆ วาดวยการแพรกระจาย
อาวุธนิวเคลียร อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ

11. การสงวนไวซ่ึงสิทธิ ์HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนไวซ่ึงสิทธิท์ั้งหมดท่ีไมไดรับรองแกคุณอยางชัดแจงใน
EULA น้ี

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ทบทวน 11/06
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การสนบัสนนุลกูคา

ขอบริการสนบัสนนุทางโทรศพัทสําหรับประเทศ/พื้นทีข่องคุณ

เตรียมขอมูลชือ่เคร่ือง หมายเลขซีเรียล วันทีซ่ื้อ และคําอธบิายปญหาให
พรอม

หมายเลขโทรศพัทของแตละประเทศ/พืน้ทีจ่ะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เคร่ืองพมิพ หรือที ่www.hp.com/support/

รับการสนบัสนนุทางอินเตอรเนต็ 24 ชั่วโมง www.hp.com/support/ljm1530series

รับการสนบัสนนุสําหรับเคร่ืองพมิพทีใ่ชกบัคอมพิวเตอร Macintosh www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยูทิลิตี ้ไดรเวอร และขอมลูอิเล็กทรอนกิสของซอฟตแวร www.hp.com/go/ljm1530series_software

สัง่ซือ้บริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพของคณุ www.register.hp.com
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การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ
หากฝายบริการลูกคาของ HP พิจารณาวาเคร่ืองพิมพของคุณตองสงกลับมาซอมแซมที ่HP ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ีเพ่ือ
บรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพกอนสงเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา

1. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพแลวเก็บไว

ขอควรระวงั: ขัน้ตอนน้ีสําคญัมากทีจ่ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่ใสคางอยู
ในเคร่ืองพิมพระหวางการขนสงอาจร่ัวและทําใหผงหมึกเปอนชิน้สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผสัลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพในวัสดบุรรจุภัณฑเดมิ
หรือวัสดุที่คลายกัน เพ่ือไมใหถูกแสงแดด

2. ถอดสายเคเบิล สายเชือ่มตอ รวมทั้งอุปกรณเสริมตางๆ เชน การด EIO แลวเก็บไว

3. คณุอาจสงงานพิมพที่พิมพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพอ่ืน ซ่ึงพิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับ
เคร่ืองพิมพดวย

4. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพ่ือขอหีบหอบรรจุใหม แตในประเทศ/พ้ืนที่อ่ืน ใหใชหีบหอบรรจุ
เดมิ หากยังคงใชได Hewlett-Packard แนะนําใหทําประกันอุปกรณระหวางการขนสง
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C รายละเอยีดผลติภณัฑ

● ขอกําหนดภายนอก

● การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

● ขอกําหนดรายละเอียดดานสภาพแวดลอม
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ขอกาํหนดภายนอก
ตาราง C-1  ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ1

ขอกาํหนดรายละเอยีด HP LaserJet M1536dnf

น้าํหนกัอุปกรณ 11.7 กก.

ความสูงของอุปกรณ 373 มม.

ความลึกของอุปกรณ 343 มม.

ความกวางของอุปกรณ 441 มม.

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบือ้งตน โปรดดทูี ่www.hp.com/support/ljm1530series
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การใชกระแสไฟ ขอกาํหนดทางไฟฟา และการกอใหเกดิเสยีง
โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/go/ljm1530series_regulatory

ขอกาํหนดรายละเอยีดดานสภาพแวดลอม
ตาราง C-2  ขอกาํหนดรายละเอยีดดานสภาพแวดลอม

 การทาํงาน1 การจดัเกบ็1

อุณหภูมิ 10° ถงึ 32.5°C 0° ถงึ 35°C

ความชืน้สัมพัทธ 10% ถงึ 80% 10% ถึง 80%

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบื้องตน โปรดดทูี ่www.hp.com/support/ljm1530series
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D ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคับ

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย

● ขอกําหนดเพ่ิมเตมิสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลาน้ีมุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการตดิตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ
น้ีสามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคล่ืนวิทยไุด หากไมไดรับการตดิตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใดๆ หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตช
ที่ตัวเคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม

โครงการผลติภณัฑทีค่ํานงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ี
ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิน้เปลอืงพลงังาน

พลังงานท่ีใชจะลดลงอยางมากขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดพรอมหรือโหมด พักเคร่ือง ซ่ึงไมเพียงชวยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิแตยงัชวยประหยดัคาใชจาย โดยที่ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณไมไดลดลงแตอยางใด อุปกรณ
ภาพและการพิมพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® เปนไปตามขอกําหนด ENERGY STAR ของ
สํานักงานปกปองส่ิงแวดลอมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) สําหรับอุปกรณภาพ
เคร่ืองหมายตอไปน้ีจะปรากฏบนอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR:

ขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับรุนของอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูที่:

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมกึ

โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึน้
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การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตวัเอง/อัตโนมัต ิ(การพิมพสองดาน) และการพิมพหลายหนาในแผนเดียว ทําใหสามารถลด
ปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกที่มีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพ่ือนําไปรีไซเคิลเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิน้เปลอืงสาํหรบังานพมิพของ HP LaserJet
คุณสามารถสงคืนและรีไซเคลิตลับหมึกพิมพ HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
กับ HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
HP LaserJet และอุปกรณส้ินเปลืองใหมทุกชิน้ หากคณุสงคืนตลับหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน แทนท่ีจะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตัง้แตขั้นตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับ
รองวาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและ
โลหะกลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการท้ิงขยะไดหลายลานตนั เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคิลและ
ใชในวัสดุใหม ดังน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม!

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดงักลาวสําหรับ
คารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เตมิหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการ
สงคนืผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle

คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคนืหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพ
ของ HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจํานวนมาก (ตลับหมกึพมิพมากกวาหนึง่ตลบั)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิเทปกลองเขาดวยกันโดยใชเทปผาหรือเทปบรรจุหีบหอ หีบหออาจมีนํ้าหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

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

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

THWW โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม 257

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


การจดัสง

สําหรับการสงคืนตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet เพ่ือการนํากลับมาใชใหม โปรดมอบพัสดุใหแก UPS ในการจัดสงหรือ
การรับพัสดุคร้ังตอไปของคุณ หรือนําไปที่ศูนยรับพัสดุท่ีไดรับอนุญาตจาก UPS สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ใน
ทองถ่ินของคณุ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS หรือเยี่ยมชม www.ups.com. หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ
USPS โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของ U.S. Postal Service หรือฝากพัสดไุวที่สํานักงานของ U.S. Postal Service
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพ่ิมเติมสําหรับการสงคนืคร้ังละมากๆโปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/recycle หรือโทรศัพทไปที่ 1-800-340-2445 การจัดสงผาน UPS จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสง
พัสดุโดยปกติ ขอมูลอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผูอาศยัอยูในอะแลสกาและฮาวาย

อยาใชฉลากของ UPS โทร 1-800-340-2445 สําหรับขอมูลและคําแนะนํา U.S. Postal Service ใหบริการสงคืนตลับ
หมึกโดยไมมีคาใชจายภายใตขอตกลงกับ HP สําหรับอะแลสกาและฮาวาย

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

หากตองการเขารวมโครงการสงคืนและการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมของ HP Planet Partners โปรดทําตามคําแนะนํา
อยางงายๆ ในคูมือการรีไซเคิล (อยูในหีบหอบรรจุผลิตภัณฑอุปกรณส้ินเปลืองใหมของคณุ) หรือเยีย่มชม www.hp.com/
recycle. เลือกประเภท/พ้ืนที่ของคณุสําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการสงคนืวัสดุที่ใชในการพิมพของ HP LaserJet

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคลิตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเติม

ผลิตภัณฑ HP น้ีมีแบตเตอร่ี ซ่ึงตองไดรับการจัดการเปนพิเศษเม่ือหมดอายุใชงาน แบตเตอร่ีที่มีหรือใหมาโดย Hewlett-
Packard สําหรับผลิตภัณฑน้ี มีดังตอไปน้ี

HP LaserJet Pro M1530 MFP Series

ประเภท คารบอน โมโนฟลูออไรด ลิเธยีม

น้ําหนกั 0.8 กรัม

สถานท่ี บนแผงตวัฟอรแมต

สวนที่ผูใชถอดออกได ไม

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

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภัณฑนีร้วมกบัขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือ
เปนความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมทีก่ําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอุปกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมือ่ถึง
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาต ิและแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการทีช่วยปองกนั
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัสถานทีท่ีคุ่ณสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพือ่นําไปรีไซเคิล
โปรดติดตอเจาหนาทีใ่นพืน้ที่ของคุณ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคุณ หรือรานคาทีคุ่ณซื้อผลิตภัณฑนีม้า

สารเคมี

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

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS)
ขอรับแผนขอมูลเพ่ือความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณส้ินเปลืองที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตัวอยาง
เชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety.

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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คาํประกาศดานความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ประกาศเกีย่วกบัการทาํตามขอบงัคบั

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ชือ่ผูผลติ: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-0902-01-rel.1.0

ทีอ่ยูผูผลติ: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลิตภณัฑ: HP LaserJet Professional M1536 Series

หมายเลขรุนขอบงัคบั2) BOISB-0902-01

BOISB-0903-00 – (US-Fax Module LIU)

BOISB-0903-01 – (EURO-Fax Module LIU)

ตวัเลือกของผลิตภณัฑ: ทัง้หมด

ตลบัหมกึพมิพ: CE278A

ตรงกบัขอกาํหนดของผลติภณัฑดงัตอไปนี:้

ความปลอดภยั: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (เลเซอรคลาส 1/ผลิตภัณฑ LED)

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, สวนที ่15 คลาส B1) / ICES-003, ฉบับที ่4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELECOM: ES 203 021; FCC Title 47 CFR, สวนที ่683)

การใชพลงังาน: หมายเลขขอกาํหนด (EC) 1275/2008

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EC รวมทัง้ขอกําหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC, ขอกาํหนด R&TTE Directive
1999/5/EC (Annex II), ขอกําหนด EuP Directive 2005/32/EC รวมทัง้ไดแสดงเคร่ืองหมาย CE  ไวตามนั้นแลว

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที ่15 การปฏิบัตงิานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อุปกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนทีเ่ปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนีจ้ะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนทีอ่าจกอใหเกิดการทํางานทีไ่มพึงประสงค

1. ผลิตภณัฑนี้ไดรับการทดสอบกบัระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก่ําหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพือ่วัตถปุระสงคดานการกาํหนดขอบังคบั ผลิตภัณฑนี้จึงมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกับชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3. การอนมุัตแิละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พืน้ทีเ่ปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี ้นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4. ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมของแฟกซอะนาล็อกซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคอื BOISB-0903-00 (US-LIU) หรือ BOISB-0903-01 (EURO LIU) ซึ่ง
ตรงตามขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนกิสําหรัประเทศ/พืน้ทีท่ีจํ่าหนายผลิตภัณฑนี้
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Boise, Idaho USA

กนัยายน 2553

สาํหรบัหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

ยุโรป ตดิตอ: สํานกังานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard ในทองถิน่ของคุณ 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 ตดิตอ: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (โทรศพัท: 208-396-6000)
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ประกาศเกีย่วกบัความปลอดภยั

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซ่ึงผลิตตั้งแตวันที ่1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard)
ของ U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัตแิหงป ค.ศ. 1968 วาดวย
การควบคุมการแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเคร่ืองพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝา
ครอบเคร่ืองภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดแีลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเคร่ืองไดในระหวางการ
ทํางานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคุม การเปล่ียนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้อาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

คาํแนะนาํเกีย่วกบัสายไฟ

ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเคร่ืองพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของ
เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพใชกระแสไฟฟา 110-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสียบสายไฟระหวางเคร่ืองพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับที่มีสายดิน

ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ ใชสายไฟที่ใหมากับเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)

ประกาศ EMC (เกาหล)ี
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ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet M1536dnf, 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 M1536dnf - 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 (เยอรมน)ี
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

THWW ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย 263



ตารางสสาร (จนี)

ประกาศขอจาํกดัเกีย่วกบัสารอนัตราย (ตรุก)ี
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
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ขอกาํหนดเพิม่เติมสาํหรบัผลติภณัฑ Telecom (แฟกซ)
ประกาศ EU วาดวยการดาํเนนิงานดานโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑน้ีมีความมุงหมายเพ่ือใหเชื่อมตอกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) แบบอะ
นาล็อกของประเทศ/พ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area, EEA)

ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกับขอกําหนด EU R&TTE 1999/5/EC (เอกสารแนบทาย II) และมีเคร่ืองหมาย CE ที่แสดงความ
สอดคลองกันกํากับอยางเหมาะสม

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูที่หัวขอคําประกาศเร่ืองความเขากัน (Declaration of Conformity) ที่ออกโดยผูผลิตใน
สวนอ่ืนของคูมือน้ี

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมีความแตกตางระหวาง PSTNs ของแตละเขต ผลิตภัณฑดังกลาวอาจไมไดใหการรับประกันแบบ
ไมมีเง่ือนไขสําหรับการทํางานท่ีไดผลในทุกๆจุดหมายปลายทางของ PSTN ความเขากันไดของเครือขายขึน้กับการตั้งคาท่ี
ถูกตองที่ลูกคาเลือกเพ่ือเตรียมการเชื่อมตอไปยัง PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏในคูมือผูใช

ถาคุณพบปญหาเก่ียวกับความเขากันไดของเครือขาย โปรดตดิตอซัพพลายเออรอุปกรณคุณ หรือศนูยชวยเหลือในประเทศ/
พ้ืนที่การทํางานน้ัน

การเชื่อมตอกับจุดหมายปลายทางของ PSTN อาจขึ้นอยูกับขอกําหนดเพ่ิมเตมิที่ผูใหบริการ 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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กระดาษโนตเพลง, การพิมพ 10
กลุมผูโทรเฉพาะกิจ, การสงแฟกซไป
ยัง 135

กลองเคร่ืองมือ. โปรดดู HP ToolboxFX
การขนสงเคร่ืองพิมพ 250
การขยายขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 90
การจัดการกระดาษ

การแกไขปญหา 218
การจัดการเครือขาย 46
การจัดเรียงสําเนา 91
การดีเลยการสงแฟกซ 141
การตั้งคา

HP ToolboxFX 183
คาท่ีตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 212

คาลวงหนาของไดรเวอร (Mac) 36
ไดรเวอร 26
ไดรเวอร (Mac) 34

การตั้งคา EconoMode 190
การตั้งคา V.34 158
การตั้งคากระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง

Macintosh 37
การตั้งคาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 119

การตั้งคาการพิมพที่กําหนดเอง
(Windows) 62

การตั้งคาการลดขนาดอัตโนมัติ,
แฟกซ 126

การตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด,
แฟกซ 157

การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 93
แฟกซ 121

การตั้งคาความเร็วลิงค 47
การตั้งคาจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 124
การตั้งคาเสียงกร่ิงเฉพาะ 125

การตั้งคาโปรโตคอล, แฟกซ 158
การตั้งคาใหพอดีกับกระดาษ,
แฟกซ 126

การตั้งคาไดรเวอร Macintosh
กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 37
ลายนํ้า 37
แถบ Services (การบริการ) 39

การติดตัง้
ซอฟตแวร, เครือขายแบบใช
สาย 33, 46

เคร่ืองพิมพในเครือขายแบบใช
สาย 45

การทําความสะอาด
กระจก 92, 105, 205
ทางผานกระดาษ 203, 228

การทําสําเนา
กดปุมเดียว 88
การขยาย 90
การตัง้คาความจาง/เขม 93
การตัง้คาราง 91
การยกเลิก 90
การยอ 90
การเรียง 91
ขนาดกระดาษ 93
ความคมชัด, การปรับ 93
คณุภาพ, การปรับ 91, 231
ตนฉบับที่มีขนาดตางๆ ปะปนกัน 97
ประเภทกระดาษ 93
ภาพถาย 96
สองดาน 98
สําเนาหลายชุด 88
เมนูสําเนา 17

การทิ้ง, หมดอายุ 258
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 258
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 250
การปรับขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 90
การปรับสเกลเอกสาร

การทําสําเนา 90
การพิมพ

การตัง้คา (Mac) 36
การตัง้คา (Windows) 61
การเชือ่มตอ USB 44
การเชือ่มตอกับคอมพิวเตอร
โดยตรง 44

รายการแบบอักษร 176
รายงานเครือขาย 176
หนาการกําหนดคา 176
หนาตัวอยาง 176
หนาบริการ 177

หนาแสดงการใช 176
หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ิน
เปลือง 176

แผนผงัเมนู 176
การพิมพบนทั้งสองดาน

การตัง้คา (Windows) 67
การพิมพสองดาน

Mac 38
การตัง้คา (Windows) 67

การพิมพแบบ n-up
การเลือก (Windows) 71

การพิมพแฟกซซํ้า 143
การยกเลิก

งานทําสําเนา 90
งานพิมพ 36, 60
งานสแกน 103
แฟกซ 130

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร
Windows 27

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรของ
Mac 33

การยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ 123
การยอขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 90
การรักษาความปลอดภัย

ตัง้คารหัสผานจาก
HP ToolboxFX 183

การรับประกัน
การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 247
ตลับหมึกพิมพ 245
ผลิตภัณฑ 244

การรับแฟกซ
การตัง้คาการประทับขอมูลเม่ือได
รับ 127

การตัง้คาการลดขนาดอัตโนมัติ 126
การตัง้คาจํานวนเสียงกร่ิงตอบ
รับ 124

การพิมพซํ้า 143
การล็อค 123
การเรียกเอกสาร 128
จากซอฟตแวร 144
จากโทรศัพทพวง 112
บันทึก, HP ToolboxFX 182
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 154
รูปแบบเสียงกร่ิง, การตั้งคา 125
เม่ือคุณไดยินสัญญาณแฟกซ 144
โหมดการรับสาย, การตั้งคา 123

การรับแฟกซสวนบุคคล 128
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การรีไซเคิล
การสงคนือุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 257

การรีไซเคิลวัสดุส้ินเปลือง 193
การลบซอฟตแวร Mac 33
การลบแฟกซออกจากหนวยความ
จํา 130

การล็อคแฟกซ 123
การวางแนว

การเลือก, Windows 73
การวางแนวกระดาษแนวตั้ง

การเลือก, Windows 73
การวางแนวกระดาษแนวนอน

การเลือก, Windows 73
การสนับสนุน

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 250
ออนไลน 249

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 249

การสนับสนุนทางเทคนิค
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 250

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 249

การสนับสนุนออนไลน 249
การส่ังซ้ือ

หมายเลขชิ้นสวน 241
อุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณ
เสริม 240

การส่ังซ้ือวัสดส้ิุนเปลือง
เว็บไซต 239

การสแกน
การยกเลิก 103
ขาวดํา 105
ความละเอียด 104
จาก HP Scan (Windows) 102
จากซอฟตแวร Mac 41
ซอฟตแวร OCR 103
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ

TWAIN 102
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ WIA 102
ภาพถาย 107
วิธีการ 102
สี 104
โทนสีเทา 105

การสแกนขาวดํา 105
การสแกนโทนสีเทา 105
การสงตอแฟกซ 123
การสงแฟกซ

กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 135

การดเีลย 141
การยกเลิก 130
การยนืยัน 140
การสงตอ 123
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 134
จากซอฟตแวร 138
จากโทรศัพทแบบ

Downstream 139
บันทึก, HP ToolboxFX 182
รหัสคิดคาบริการ 122
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 154
หมายเลขการโทรกลุม 136
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 136

การหมุนหมายเลข
การตัง้คาการหมุนหมายเลขแบบ

Tone หรือ Pulse 120
การโทรซํ้าอัตโนมัติ, การตั้งคา 120
จากโทรศัพท 139
ดวยตนเอง 134
แฟกซ 19
โทรซํ้าดวยตนเอง 135

การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 134
การหมุนหมายเลขระหวางประเทศ 134
การหมุนหมายเลขแบบ Pulse 120
การหมุนหมายเลขแบบ Tone 120
การอนุญาตใหใชสิทธิ์, ซอฟตแวร 247
การเกล่ียผงหมึก 194
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 192
การเก็บรักษา

เคร่ืองพิมพ 253
การเชื่อมตอ

การแกปญหา 234
การเปรียบเทียบ, รุนผลิตภัณฑ 1
การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

(Windows) 61
การเรียกคืนคาท่ีตั้งจากโรงงาน 212
การเรียกเอกสาร, เคร่ือง 185
การเรียกเอกสารจากเคร่ือง 185
การเรียกเอกสารจากแฟกซ 128
การแกปญหา

การตอบสนองชา 233
การรับแฟกซ 164
การสงแฟกซ 159
ไมมีการตอบสนอง 233

การแกปญหากระดาษติด
ตําแหนง 219

การแกไข
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 234

ปญหาเก่ียวกับแฟกซ 159
ปญหาเครือขาย 234

การแกไขปญหา
กระดาษติด 218
การจัดการกระดาษ 218
การตัง้คาการแกไขขอผิดพลาดของ
แฟกซ 157

ขอความบนแผงควบคุม 213
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 234
ปญหาของ Mac 236
ปญหาเครือขาย 234
รอยดางซํ้าๆ 230
รายการตรวจสอบ 209
แฟกซ 145

การแกไขปญหาแฟกซ
รายการตรวจสอบ 145

การแจงเตือน, การตั้งคา 179
การแฟกซ

จากคอมพิวเตอร (Mac) 40, 138
จากคอมพิวเตอร (Windows) 138

การโทร
หยุดชัว่คราว, การใส 119

การโทรซํ้า
อัตโนมัต,ิ การตัง้คา 120

การใสวัสดพิุมพ
ชองปอนกระดาษหลัก 55
ถาดปอนกระดาษ 55
อุปกรณปอนกระดาษ 57

กําหนดสเกลเอกสาร
Windows 83

แกปญหา
แฟกซ 170

ข
ขนาด, กระดาษ

การตัง้คาใหพอดีกับกระดาษ, การสง
แฟกซ 126

ขนาด, สําเนา
การยอหรือการขยาย 90

ขนาดกระดาษ
การกําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะ

(Windows) 83
การเปล่ียน 51
การเลือก 66
การเลือกที่กําหนดเอง 66

ขอกําหนด
ภายนอก 252
สภาพแวดลอม 253
ไฟฟาและเสียง 253

ขอกําหนดดานขนาด, เคร่ืองพิมพ 252
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ขอกําหนดทางเสียง 253
ขอกําหนดทางไฟฟา 253
ขอกําหนดภายนอก 252
ขอกําหนดเก่ียวกับความชืน้ 253
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอม 253
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 253

ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ 253
ขอควรระวัง iii
ขอความ

แผงควบคุม 213
ขอความแสดงขอผิดพลาด

แผงควบคุม 213
ขอความแสดงขอผิดพลาด,
แฟกซ 146, 159, 164

ขอจํากัดของวัสดุ 258
ขอบังคับ DOC ของประเทศ
แคนาดา 262

ขอผิดพลาด
ซอฟตแวร 236

ค
ความจาง

ความคมชัดของแฟกซ 121
ความชวยเหลือ

ตวัเลือกการพิมพ (Windows) 62
ความดัง

การตัง้คา 14
ความดังของเสียง, การปรับ 127
ความละเอียด

การสแกน 104
แฟกซ 121

ความสวาง
ความคมชัดของการทําสําเนา 93

ความเขม, การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 93
แฟกซ 121

คําอธิบาย, เอกสาร iii
คําอธิบายของเอกสาร iii
คําเตอืน iii
คุณภาพ

การตัง้คา HP ToolboxFX 184
การตัง้คาการทําสําเนา 91

คุณภาพการพิมพ
การตัง้คา HP ToolboxFX 184
การปรับปรุง 228
การปรับปรุง (Windows) 66

คุณภาพของงาน
การตัง้คา HP ToolboxFX 184

คุณภาพของภาพ
การตัง้คา HP ToolboxFX 184

คุณลักษณะทางส่ิงแวดลอม 3
คุณสมบัตดิานความปลอดภัย 189
คาท่ีตัง้จากโรงงาน, การเรียกคืน 212
คาลวงหนา (Mac) 36
คาเร่ิมตน, การเรียกคนื 212
เครือขาย

HP Web Jetadmin 188
การกําหนดคา 16, 43
การตัง้คา, การดู 46
การตัง้คา, การเปลียน 46
การตัง้คาความเร็วลิงค 47
การเรียกเอกสารจากเคร่ือง 185
คาคอนฟเกอเรชัน IP
แอดเดรส 32, 45

รหัสผาน, การตั้งคา 47
รหัสผาน, การเปล่ียน 47
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 44

เครือขาย, แบบใชสาย
การตดิตั้งเคร่ืองพิมพ 45

เคร่ืองตอบรับโทรศพัท, การเชื่อมตอ
การตัง้คาแฟกซ 124

เคล็ดลับ iii
โครงการท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม 256

ง
งานพิมพ

การยกเลิก 36, 60
การเปล่ียนการตั้งคา 25

จ
จํานวนสําเนา, การเปล่ียนแปลง 88
จํานวนหนาตอแผน 38
จุดตอน้ิว (dpi)

แฟกซ 121
แจงขอมูลดวยอีเมล, การตั้งคา 179

ฉ
ฉลาก

การพิมพ (Windows) 78

ช
ชนิด, ส่ือที่ใชพิมพ

การตัง้คา HP ToolboxFX 184
ชิพหนวยความจํา, ตลับหมึกพิมพ

คําอธิบาย 246
ช็อตคัท (Windows)

การสราง 64
การใช 62

ชองปอนกระดาษ
ขนาดบรรจุ 53

ชองใสกระดาษเขาหลัก
การใส 55

ซ
ซอฟตแวร

HP ToolboxFX 28, 178
HP Utility 34
HP Web Jetadmin 28
Linux 29
Mac 34
Readiris OCR 103
Solaris 29
UNIX 29
Windows 28
การตดิตั้ง, เครือขายแบบใช
สาย 33, 46

การถอนการตดิตั้งสําหรับ Mac 33
การยกเลิกการตดิตั้งสําหรับ

Windows 27
การรับแฟกซ 144
การสแกนจาก TWAIN หรือ

WIA 102
การสงแฟกซ 138
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ใน
ซอฟตแวร 247

ปญหา 236
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 22, 32
สวนประกอบของ Windows 21
เว็บเซิรฟเวอรในตวั 28

ซอฟตแวร HP-UX 29
ซอฟตแวร Linux 29
ซอฟตแวร OCR 103
ซอฟตแวร optical character

recognition 103
ซอฟตแวร Readiris OCR 103
ซอฟตแวร Solaris 29
ซอฟตแวร UNIX 29
ซอฟตแวรท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน

TWAIN, การสแกนจาก 102
ซอฟตแวรท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน

WIA, การสแกนจาก 102

ด
ไดรเวอร

การตัง้คา (Mac) 36
การตัง้คา (Windows) 61
การเปล่ียนประเภทและขนาด
กระดาษ 51
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การเปล่ียนแปลงการตั้งคา
(Mac) 34

การเปล่ียนแปลงการตั้งคา
(Windows) 26

คาลวงหนา (Mac) 36
ประเภทกระดาษ 52
สนับสนุน Windows 23

ไดรเวอร PCL 23
ไดรเวอร PostScript, การตั้งคา HP

ToolboxFX 186
ไดรเวอร PS Emulation 23
ไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ (Mac)

การตัง้คา 36
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

การเลือก 230
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (Mac)

การเปล่ียนแปลงการตั้งคา 34
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ (Windows)

การตัง้คา 61
การเปล่ียนแปลงการตั้งคา 25, 26
สนับสนุน 23

ต
ตลับ

สถานะ, การดูดวย
HP ToolboxFX 179

ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก

การจัดเก็บ 192
การรับประกัน 245
การรีไซเคิล 193, 257
หมายเลขชิ้นสวน 241
ไมใชของ HP 193

ตลับหมึก, พิมพ
สถานะ Macintosh 39

ตลับหมึกพิมพ
การจัดเก็บ 192
การตรวจสอบความเสียหาย 230
การรับประกัน 245
การรีไซเคิล 193, 257
การเกล่ียผงหมึก 194
ชพิหนวยความจํา 246
ปุมคลายล็อคชองใส, ที่ตั้ง 5
สถานะ Macintosh 39
สถานะ, การดูดวย

HP ToolboxFX 179
หมายเลขชิ้นสวน 241
ไมใชของ HP 193

ถ
ถาด

การพิมพสองดาน 38
การเลือก (Windows) 67
ขนาดกระดาษเร่ิมตน 58
ความจุ 52

ถาด 1
กระดาษติด, แกไข 220
การพิมพสองดาน 38
ความจุ 53
ที่ตัง้ 5

ถาด, ถาดกระดาษออก
ความจุ 52

ถาดกระดาษ
กระดาษติด, แกไข 220

ถาดกระดาษ, ออก
กระดาษติด, แกไข 223

ถาดกระดาษออก
ขนาดบรรจุ 53
ที่ตัง้ 5

ถาดปอนกระดาษ
กระดาษติด, แกไข 220
การใสกระดาษ 55
การใสกระดาษในชองปอนกระดาษ
หลัก 55

ถาดปอนกระดาษหลัก
ที่ตัง้ 5

แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 39

แถบการตัง้คาการพิมพ,
HP ToolboxFX 185

แถบการตัง้คาระบบ, 183
แถบการตัง้คาเครือขาย,

HP ToolboxFX 186
แถบความชวยเหลือ,

HP ToolboxFX 182
แถบสถานะ, HP ToolboxFX 179
แถบเอกสาร, HP ToolboxFX 182
แถบแฟกซ, HP ToolboxFX 180

ท
ทําความสะอาด

ลูกกล้ิงดึงกระดาษ 202
โทรซํ้า

ดวยตนเอง 135
โทรซํ้าดวยตนเอง 135
โทรศัพท

การรับแฟกซจาก 112, 144
โทรศัพท, Downstream

การสงแฟกซจาก 139

โทรศัพท, การเชือ่มตอเพ่ิมเตมิ 112
โทรศัพทพวง

การรับแฟกซจาก 112
การสงแฟกซจาก 139

โทรสาร
การพิมพ 143

บ
บริการ

การตัง้คา HP ToolboxFX 185
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 250

บัตรประจําตัว
การทําสําเนา 89

บัตรโทรศัพท 134
บันทึก, แฟกซ

ขอผิดพลาด 154
พิมพทั้งหมด 152

แบตเตอร่ีที่ใหมา 258
แบบฟอรม

การพิมพ (Windows) 75
แบบอักษร

รายการแบบอักษรที่พิมพ 176

ป
ประกาศ EMC ของเกาหลี 262
ประกาศ VCCI ของญ่ีปุน 262
ประกาศเก่ียวกับความ
ปลอดภัย 262, 263

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 262, 263

ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 263

ประเภทกระดาษ
การเปล่ียน 51
การเลือก 67

ปรับขนาดเอกสาร
Macintosh 37
Windows 83

ปรับสเกลเอกสาร
Macintosh 37

ปญหาการดึงกระดาษ
การแกไขปญหา 218

ปุมคลายล็อคที่ชองใสตลับหมึก, ที่ตั้ง 5
ปุมเปด/ปด, การกําหนดตําแหนง 5
เปล่ียน

ลูกกล้ิงดึงกระดาษ 196
แผนคั่น 199
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ผ
ผงหมึก

การเกล่ีย 194
ผลิตภัณฑ

การเปรียบเทียบรุน 1
หมายเลขผลิตภัณฑ, ที่ตั้ง 7

ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท 258
แผงควบคุม

การตัง้คาระบบ HP
ToolboxFX 185

ขอความ, การแกไขปญหา 213
ประเภทขอความ 213
หนาการทําความสะอาด, การ
พิมพ 203

เมนู 10
แผงเสียบหนวยความจํา

ความปลอดภัย 189
แผนผังเมนู

การพิมพ 176
แผนคัน่

เปล่ียน 199
แผนใส

การพิมพ (Windows) 78

ฝ
ฝายบริการลูกคา

การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 250

พ
พอรต

การระบุตําแหนง 6
พอรต USB

การระบุตําแหนง 6
พอรตระบบเครือขาย

ที่ตัง้ 6
พอรตเชื่อมตอ

ที่ตัง้ 6
พอรตแฟกซ, ที่ตั้ง 6
พิกเซลตอน้ิว (ppi), ความละเอียดในการ
สแกน 104

ฟ
แฟกซ

กลุมผูโทรเฉพาะกิจ 135
การดเีลยการสง 141
การตัง้คา V.34 158
การตัง้คาการตรวจสอบสัญญาณหมุน
หมายเลข 119

การตัง้คาการโทรซํ้า 120
การตัง้คาความคมชัด 121

การตัง้คาความดังของเสียง 127
การตัง้คาเสียงกร่ิงเฉพาะ 12
การประทับขอมูลเม่ือไดรับ 127
การพิมพซํ้าจากหนวยความจํา 143
การพิมพแฟกซสวนบุคคล 143
การยกเลิก 130
การรักษาความปลอดภัย, การรับ
แฟกซสวนบุคคล 128

การรับจากซอฟตแวร 144
การรับเม่ือคุณไดยินสัญญาณ
แฟกซ 144

การรับโทรศัพทพวง 112
การลดขนาดอัตโนมัติ 126
การลบออกจากหนวยความจํา 130
การล็อค 123
การสงจากซอฟตแวร 138
การสงตอ 123
การสงแฟกซจากโทรศัพท 139
การหมุนหมายเลข, Tone หรือ

Pulse 120
การหมุนหมายเลขดวยตนเอง 134
การเรียกเอกสาร 128
การแกไขขอผิดพลาด 157
การโทรซํ้าดวยตนเอง 135
การใช DSL, PBX หรือ

ISDN 131
การใช VoIP 131
ความละเอียด 121
คาท่ีตั้งจากโรงงาน, การเรียก
คืน 212

จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ 124
บันทึกการรับ 182
บันทึกการสง 182
ยนืยันการสง 140
รหัสคิดคาบริการ 122
รับสวนตวั 128
รายงาน 18
รายงาน, การพิมพทั้งหมด 152
รายงานขอผิดพลาด, การพิมพ 154
รูปแบบเสียงกร่ิง 125
สงโดยใชหมายเลขการโทรแบบ
เร็ว 136

หมายเลขการโทรกลุม 136
หมายเลขการโทรแบบเร็ว 136
หมายเลขนําหนาการโทร 119
หยุดชัว่คราว, การใส 119
แกปญหาทั่วไป 170
โหมดการรับสาย 11, 123
ไมสามารถรับได 164
ไมสามารถสงได 159

แฟกซอิเล็กทรอนิกส
การรับ 144
การสง 138

ไฟฟา
การใช 253

ไฟล PostScript Printer Description
(PPD)
มีให 34

ภ
ภาพถาย

การทําสําเนา 96
การสแกน 107

ม
เมนู

การตัง้คาระบบ 13
การตัง้คาเครือขาย 16
การตัง้คาแฟกซ 11
บริการ 15
รายงาน 10
เมนูสําเนา 17
แบบฟอรมดวน 10

เมนูการตั้งคาระบบ 13
เมนูการตั้งคาเครือขาย 16
เมนูบริการ 15
โมเดม็, การเชื่อมตอ 111

ย
ยืนยันการสงแฟกซ 140

ร
รหัสคดิคาบริการ, แฟกซ

การใช 122
รอยดาง, ซํ้าๆ 230
รอยดางซํ้าๆ, การแกไขปญหา 230
ระบบปฏิบัติการ, เครือขาย 44
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 22, 32
รายการตรวจสอบ

การแกไขปญหาแฟกซ 145
รายการตรวจสอบ, การพิมพ 10
รายงาน

รายการแบบอักษร PCL 11
รายการแบบอักษร PCL 6 11
รายการแบบอักษร PS 11
รายงานเครือขาย 176
สรุปเครือขาย 11
หนาการกําหนดคา 10, 176
หนาตัวอยาง 10, 176
หนาบริการ 11, 177
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หนาสถานะอุปกรณส้ิน
เปลือง 10, 176

หนาแสดงการใช 11, 176
แผนผงัเมนู 10, 176
แฟกซ 18

รายงาน, แฟกซ
ขอผิดพลาด 154
พิมพทั้งหมด 152

รายงานการใชโทรสาร, การพิมพ 18
รายงานขอผิดพลาด, แฟกซ

การพิมพ 154
รายงานเครือขาย, การพิมพ 176
รุน

การเปรียบเทียบ 1
หมายเลข, ที่ตั้ง 7

รูปแบบเสียงกร่ิง 125

ล
ลายนํ้า

การเพิ่ม (Windows) 85
ลูกกล้ิงดึงกระดาษ

ทําความสะอาด 202
เปล่ียน 196

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน 179
ล็อคเคร่ืองพิมพ 189

ว
วันที่แฟกซ, การตั้งคา

ใชแผงควบคมุ 113
วัสดุพิมพ

ขนาดที่กําหนดเอง, การตัง้คา
Macintosh 37

ขนาดที่รองรับ 51
ขนาดเร่ิมตนของถาด 58
ที่รองรับ 51
หนาแรก 37
หลายหนาในหนาเดียว 38

วัสดุพิมพที่รองรับ 51
วัสดุส้ินเปลือง

การรีไซเคิล 193
การส่ังซ้ือ 240

เวลาแฟกซ, การตั้งคา
ใชแผงควบคมุ 113

เว็บเซิรฟเวอรในตัว (EWS)
การกําหนดรหัสผาน 189
คณุสมบัติ 187

เว็บไซต
HP Web Jetadmin, การ
ดาวนโหลด 188

การสนับสนุนสําหรับลูกคา 249

การสนับสนุนสําหรับลูกคาของ
Macintosh 249

การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 239
รายงานของปลอม 193
เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
ของวัสดุ (MSDS) 259

ศ
ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของ
ปลอม 193

ศูนยฮอตไลนแจงเร่ืองของปลอม 193

ส
สถานะ

HP Utility, Mac 34
การดดูวย HP ToolboxFX 179
การแจงเตอืน,

HP ToolboxFX 179
แถบ Services (การบริการ)

Macintosh 39
สถานะอุปกรณ

แถบ Services (การบริการ)
Macintosh 39

สถานะอุปกรณส้ินเปลือง, แถบ Services
(การบริการ)

Macintosh 39
สมุดโทรศัพท, แฟกซ

การนําเขา 115
การลบรายการท้ังหมด 115
การเพ่ิมรายการ 136
แ ุถบ HP ToolboxFX 180

สวิตชเปด/ปด, การกําหนดตําแหนง 5
สหภาพยุโรป, การทิ้งขยะ 259
สัญญาณสายไมวาง, ตวัเลือกการโทร
ซํ้า 120

สายภายนอก
หมายเลขนําหนาการโทร 119
หยุดชัว่คราว, การใส 119

สายเคเบิล USB, หมายเลขชิ้นสวน 241
สําเนา

การเปล่ียนจํานวน (Windows) 62
สําเนาท่ีกําหนดขนาดเอง 90
สี, การตั้งคาการสแกน 104, 105
ส่ือที่ใชพิมพ

การตัง้คา HP ToolboxFX 184
ส่ือพิมพพิเศษ

คําแนะนํา 50
สแกนเนอร

การทําความสะอาด
กระจก 92, 105, 205, 231

เสียงกร่ิง
เฉพาะ 125

ห
หนังสือเลมเล็ก

การจัดทํา (Windows) 85
หนวยความจํา

DIMM, ความปลอดภัย 189
การพิมพแฟกซซํ้า 143
การลบแฟกซ 130
ใหมาพรอมกัน 34

หนาการกําหนดคา
การพิมพ 176

หนาตัวอยาง, การพิมพ 176
หนาบริการ, การพิมพ 177
หนาปก

การพิมพ (Mac) 37
การพิมพบนกระดาษชนิดอ่ืน

(Windows) 81
หนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

การพิมพ 229
หนาสุดทาย

การพิมพบนกระดาษชนิดอ่ืน
(Windows) 81

หนาแรก
การพิมพบนกระดาษชนิดอ่ืน

(Windows) 81
ใชกระดาษชนิดอ่ืน 37

หนาแสดงการใช, การพิมพ 176
หนาในหนาเดยีว

การเลือก (Windows) 71
หมายเลขการโทรกลุม

การลบ 118
การสราง 117
การสงแฟกซไปยงั 136
การแกไข 117

หมายเลขการโทรแบบเร็ว
การตัง้โปรแกรม 136
การลบ 117
การสราง 116
การแกไข 116

หมายเลขชิ้นสวน
ตลับหมึกพิมพ 241

หมายเลขนําหนา, หมุนหมายเลข 119
หมายเลขผลิตภัณฑ, ที่ตั้ง 7
หมายเหตุ iii
หมุนหมายเลข

หมายเลขนําหนา, การใส 119
หยดุชั่วคราว, การใส 119
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หลายหนาในหนาเดียว
การพิมพ (Windows) 71

หัวจดหมาย
การพิมพ (Windows) 75

หัวแฟกซ, การตั้งคา
ใชแผงควบคุม 113

โหมดการรับสาย, การตั้งคา 123
โหมดเงียบ

การเปดใช 191

อ
อีเมล, การสแกนแลวแนบไปกับ

การตัง้คาความละเอียด 105
อุปกรณปอนกระดาษ

กระดาษติด 219
การใสกระดาษ 57
ที่ตัง้ 5

อุปกรณส้ินเปลือง
การปลอมแปลง 193
การรีไซเคิล 257
การส่ังซ้ือ 239
สถานะ, การดูดวย

HP ToolboxFX 179
สถานะ, การดูดวย HP Utility 34
หนาแสดงสถานะ, การพิมพ 176
หมายเลขชิ้นสวน 241
ไมใชของ HP 193

อุปกรณส้ินเปลืองของปลอม 193
อุปกรณส้ินเปลืองที่ปลอมแปลง 193
อุปกรณส้ินเปลืองท่ีไมใชของ HP 193
อุปกรณเสริม

การส่ังซ้ือ 239, 240
หมายเลขชิ้นสวน 241

อุปกรณแสดงหมายเลขตนทาง, การเชื่อม
ตอ 111

เอกสารขนาดเล็ก
การทําสําเนา 89

เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของ
วัสดุ (MSDS) 259
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