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1 ข้อควรระวังด้านความปลอดภยั

ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ โปรดอ่านข้อควรระวงัด้านความปลอดภัยต่อไปน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ได้
อย่างปลอดภัย

คําแนะนําด้านความปลอดภัยท่ัวไป
● โปรดดูคําแนะนําในการติดตัง้ก่อนต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
● ไม่มีช้ินส่วนใดในเครื่องพิมพ์ท่ีผู้ใช้เครื่องสามารถซ่อมเองได ้โปรดติดต่อขอรับบริการจากผู้ให้บริการท่ีมี

ความชํานาญ
● ปิดเครื่องพิมพ ์ถอดปลัก๊สายไฟทัง้คู่ออกจากจดุจ่ายไฟ และใช้บริการจากบุคลากรด้านบริการท่ีมีคุณสมบัติ

ของ HP ในกรณีต่างๆ ต่อไปน้ี
◦ สายไฟหรือปลัก๊เสียหาย
◦ มีของเหลวหกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
◦ มีควันหรือกล่ินผิดปกติออกมาจากเครื่อง
◦ เครื่องพิมพ์หล่นหรือโมดูลสําหรับการทําให้แห้งหรือการอบเสียหาย
◦ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารัว่ท่ีตดิตัง้อยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ (เครื่องตัดไฟเม่ือมีกระแสรัว่ลงดิน) เกิดการสะ

ดุดซ้ําๆ กันหลายครัง้
◦ ฟิวส์ขาด
◦ เครื่องพิมพ์ทํางานผิดปกติ

● ปิดเครื่องพิมพ ์และถอดปลัก๊สายไฟทัง้คู่ออกจากจดุจ่ายไฟ ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี
◦ ขณะเกิดพายุ
◦ ขณะไฟดับ

อันตรายจากไฟดูด
คําเตือน! โมดูลสําหรบัทําให้แห้งหรือสําหรับอบทํางานโดยใช้แรงดันไฟฟ้าที่เปน็อันตรายซึ่งอาจทําให้ถึงแก่
ชีวิตหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลท่ีร้ายแรง
เครื่องพิมพ์น้ีใช้ระบบสองสายไฟ ถอดปลัก๊สายไฟทัง้สองก่อนซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยจะต้องต่อเครื่องพิมพ์เข้า
กับ Mains Outlets ท่ีมีการต่อลงดินเท่านั้น
เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายจากการโดนไฟฟ้าดูด:

● อย่ารื้อโมดูลสําหรับการทําให้แห้งและการอบหรือตู้ควบคุมกระแสไฟ
● อย่าถอดหรือเปิดฝาครอบหรอืถอดปลัก๊ระบบท่ีปิดอยู่อ่ืนๆ
● อย่าใช้วสัดุแหย่เข้าไปช่องเสียบต่างๆ ในเครื่องพมิพ์
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หมายเหตุ: ฟิวส์ท่ีขาดอาจแสดงว่าวงจรไฟฟ้ามีการทํางานผิดปกติในระบบ ควรให้บุคลากรด้านบริการท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมของ HP ตรวจสอบระบบ และอย่าพยายามเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ด้วยตนเอง

อันตรายจากความร้อน
ระบบย่อยการทําให้แห้งและการอบของเครื่องพมิพ์จะทํางานในอุณหภูมิสูง และอาจทําให้เกิดการไหม้ได้หากไป
สัมผัส เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บของบุคคล ควรระมัดระวงัส่ิงต่อไปน้ี
● อย่าสัมผัสโดนส่วนล้อมรอบด้านในของโมดูลสําหรบัการทําให้แห้งและการอบของเครื่องพมิพ์ แม้หลังจาก

เปิดสลักหน้าต่างซึ่งจะเป็นการตดัระบบไฟสําหรับทําให้แห้งหรอืสําหรบัอบ พื้นผิวภายในก็อาจยงัร้อนอยู่
● ใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษเม่ือเข้าถึงทางเดินของวสัดุพิมพ์

อันตรายจากไฟไหม้
ระบบย่อยการทําให้แห้งและการอบของเครื่องพมิพ์จะทํางานในอุณหภูมิสูง ติดต่อบุคลากรด้านบริการท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมของ HP หากเครื่องตัดกระแสไฟรัว่ในเครื่องพิมพ์ (เครื่องกันไฟฟ้าดูด) ถูกสับบ่อยๆ
เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดไฟไหม้ ควรระมัดระวงัส่ิงต่อไปน้ี
● ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีระบุไว้บนป้าย
● เช่ือมต่อสายไฟกับสายเฉพาะ ซ่ึงแต่ละสายได้รบัการป้องกันจากเครื่องตัดวงจรกระแสไฟย่อย ตามอัตราบน

เต้ารบับนผนัง อย่าใช้เต้าเสียบปลัก๊ (เต้าเสียบแบบเคลื่อนท่ี) เพ่ือเช่ือมต่อสายไฟ
● ใช้เฉพาะสายไฟท่ี HP ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านัน้ อย่าใช้สายไฟท่ีเสียหาย อย่าใช้สายไฟกับผลิต

ภัณฑ์อ่ืนๆ
● อย่าใช้วสัดุแหย่เข้าไปช่องเสียบต่างๆ ในเครื่องพมิพ์
● ระวงัอย่าทําน้ําหรอืของเหลวหกรดเครื่องพิมพ์
● อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่นท่ีมีก๊าซท่ีติดไฟได้ภายในหรือรอบๆ เครื่องพิมพ์
● อย่าปิดกัน้หรือปิดครอบช่องต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์
● อย่ารื้อโมดูลสําหรบัการทําให้แห้งหรอืการอบ หรือตู้ควบคุมกระแสไฟ
● ใส่วัสดุพิมพ์ท่ีสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิการใช้งานจนถึงระดับ 125°C (257°F) และมีอุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง

ท่ีสูงกว่า 250°C (482°F)

อันตรายจากเครื่องจักรกล
เครื่องพิมพ์มีส่วนประกอบต่างๆ ท่ีเคล่ือนท่ี ซ่ึงอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได ้เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดการบาดเจบ็
ควรระมัดระวงัส่ิงต่อไปน้ีขณะทํางานใกล้กับเครื่องพิมพ์
● ระมัดระวงัไม่ให้เส้ือผ้าและอวยัวะทัง้หมดของคณุเข้าไปใกล้ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์ท่ีกําลัง

เคล่ือนท่ีอยู่
● หลีกเล่ียงการสวมใส่สร้อยคอ กําไลข้อมือ และวตัถุสําหรับห้อยหรือแขวนได้อ่ืนๆ
● หากคุณผมยาว โปรดมัดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมตกใส่เครื่องพิมพ์
● ระมัดระวงัไม่ให้แขนเส้ือหรือถุงมือเข้าไปในส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ท่ีกําลังเคล่ือนท่ีอยู่
● หลีกเล่ียงการยืนใกล้พัดลม ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการบาดเจบ็ และยงัมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ด้วย (เน่ืองจาก

ขวางการหมุนเวยีนของลม)

● อย่าโดนเฟืองหรือลูกกล้ิงท่ีกําลังหมุนอยู่ขณะทําการพิมพ์
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อันตรายจากวัสดุพิมพ์ท่ีหนัก
ควรใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ของบุคคลขณะถือวสัดุพิมพ์ท่ีหนัก
● อาจต้องใช้พนักงานอย่างน้อยสองคนถือม้วนวสัดุพิมพ์ท่ีมีน้ําหนักมาก ควรใช้ความระมัดระวงัเพ่ือหลีก

เล่ียงอาการปวดหลังและ/หรือการบาดเจ็บ
● ควรใช้รถยก รถยกพาเลท หรืออุปกรณ์ลําเลียงอ่ืนๆ
● เม่ือยกม้วนวัสดุพิมพ์ท่ีมีน้ําหนักมาก ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตวั รวมทัง้รองเท้าบูทและถุงมือ

การจับหมกึพมิพ์
เครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้ใช้หมึกพิมพ์ตัวทําละลายและไม่มีปัญหาเดิมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหมึกพิมพ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม HP ขอแนะนําให้คุณสวมถุงมือขณะจับส่วนประกอบของระบบหมึก

คําเตอืนและข้อควรระวัง
สัญลักษณ์ต่อไปน้ีจะใช้ในคู่มือฉบับน้ีเพ่ือความแน่ใจว่ามีการใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสมและเพื่อป้องกันไม่
ให้เครื่องพิมพ์ได้รับความเสียหาย โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีมีสัญลักษณ์เหล่าน้ีกํากับ
คําเตือน! การไม่ปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีมีสัญลักษณ์น้ีกํากับอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลท่ีร้ายแรง
หรือถึงแก่ชีวติ
ข้อควรระวัง: การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีมีสัญลักษณ์น้ีกํากับอาจสง่ผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลเล็ก
น้อยหรือสร้างความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์

ป้ายคําเตอืน
ป้าย คําอธิบาย

ความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม ้อย่าแตะส่วนที่ปิดไว้ภายในของโมดูล
สําหรบัทําให้แห้งหรอืสําหรับอบของเครื่องพมิพ์

ความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม ้อย่าแตะส่วนสําหรบัทําให้แห้งของ
เครื่องพิมพ์ แม้หลงัจากเปิดสลักหน้าต่างซ่ึงจะเป็นการตัดระบบไฟ
ของโมดูลสําหรับทําให้แห้งหรอืสําหรบัอบ พื้นผิวภายในก็อาจยงั
ร้อนอยู่

อนัตรายจากไฟดดู เครื่องพิมพ์น้ีมรีะบบสายไฟเข้าสองสาย ยังคงมี
กระแสไฟฟ้าอยู่ในโมดูลสําหรบัทําให้แห้งหรอืสําหรบัอบ หลงัจากปิด
สวติช์หลกัแล้ว ไม่มีช้ินส่วนใดในเครื่องพิมพ์ที่ผู้ใช้เครื่องสามารถ
ซ่อมเองได ้โปรดติดต่อขอรบับรกิารจากผู้ให้บริการที่มคีวามชํานาญ
ถอดสายไฟทัง้หมดออกก่อนซ่อมแซม

โปรดดทูี่คําแนะนําในการติดตัง้ก่อนที่จะต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ตรวจ
สอบว่าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าอยู่ในระดับแรงดนัที่กําหนดไว้ของ
เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ต้องมสีายเฉพาะสองสาย ซ่ึงแต่ละสายได้รบั
การป้องกันจากเครื่องตัดวงจรกระแสไฟย่อย ตามอตัราบนเต้ารบั
บนผนัง ใช้เฉพาะจดุจ่ายไฟหลกัลงดิน และสายไฟที ่HP ให้มาพร้อม
กบัเครื่องพิมพ์เท่านั้น
ความเสี่ยงจากมือติด อย่าดันม้วนขณะใส่วสัดุพิมพ ์ให้ยกโต๊ะ
สําหรบัใส่ เพื่อปล่อยแกนหมุนลงในเครื่องพมิพ์
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ป้าย คําอธิบาย
ความเสี่ยงจากน้ิวติด อย่าแตะเฟืองแกนหมนุที่กําลงัหมนุ

อย่าวางวัตถุใดๆ บนเครื่องพิมพ์ อย่าปิดกัน้พดัลม

ขอแนะนําให้คุณสวมถุงมือขณะจับตลับหมกึพมิพ ์ตลบัทําความ
สะอาดหวัพมิพ ์และส่วนบรรจุทําความสะอาดหัวพมิพ์
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2 สถานะเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์
คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ได้ดังน้ี
● Embedded Web Server จะแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์ วสัดุพิมพ์ท่ีใส่และระบบหมึก
● แผงควบคุมด้านหน้าจะแสดงระดับหมึกเป็นค่าเริ่มตน้ หรือคุณสามารถดูระดับหมึกได้โดยเลือกไอคอน

ระบบหมึก  นอกจากน้ี การแจ้งข้อมูลปัจจุบนัท่ีสําคัญท่ีสุดจะแสดงท่ีแผงควบคุมด้านหน้า หากมี

ตรวจสอบสถานะของระบบหมึก
1. เข้าถึง Embedded Web Server (โปรดดู คู่มือผู้ใช้)

2. ไปท่ีเพจ วัสดุส้ินเปลือง บนแท็บ หลัก

เพจ วสัดุส้ินเปลือง จะแสดงสถานะของตลับหมึก (รวมทัง้ระดับหมึก) หัวพิมพ์ ตลับทําความสะอาดหัวพิมพ์และ
วัสดุพิมพ์ท่ีโหลด
ไฟจราจรจะแสดงเมื่อจําเป็นต้องมีการดูแลรักษา สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้คลิก ดูรายละเอียด

ตรวจสอบสถานะของตลับหมึก
หากต้องการดูระดับหมึกในตลับหมึกของคุณ ให้ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าของเครื่องพมิพ์และเลือกไอคอน 
คลิกสัญลักษณ์ + สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือใช้เมนูหมึก
คุณยังสามารถดูสถานะของตลับหมึกได้ใน Embedded Web Server
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ขัน้ตอนเมนูหมึก
1. บนแผงควบคุมด้านหน้า ให้เลือกไอคอน  แล้วเลือก ข้อมูลตลับหมึก
2. เลือกตลับหมึกท่ีคุณต้องการข้อมูล
3. แผงควบคุมด้านหน้าจะแสดงข้อมูลต่อไปน้ี

● สี
● ช่ือผลิตภัณฑ์
● หมายเลขผลิตภัณฑ์
● หมายเลขเครื่อง
● สถานะ
● ระดับหมึก (หากทราบ)

● ปริมาณหมึกทัง้หมดเป็นหน่วยมิลลิลิตร
● วนัหมดอายุ
● สถานะการรับประกัน
● ผู้ผลิต

ตรวจสอบสถานะของหัวพมิพ์
เครื่องพิมพ์จะตรวจสอบและทําการบํารุงรักษาหัวพิมพ์หลังจากมีการใช้งานในแต่ละครัง้ คุณสามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนต่อไปน้ีเพื่อทราบถึงข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวพิมพ์ของคุณ
1. บนแผงควบคุมด้านหน้า ให้เลือกไอคอน  แล้วเลือก ข้อมูลหัวพิมพ์
2. เลือกหัวพิมพ์ท่ีคุณต้องการดูข้อมูล
3. แผงควบคุมด้านหน้าจะแสดงข้อมูลต่อไปน้ี

● สี
● ช่ือผลิตภัณฑ์
● หมายเลขผลิตภัณฑ์
● หมายเลขเครื่อง
● สถานะ (โปรดดู ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมด้านหน้า ในหน้า 43)

● ปริมาณของหมึกท่ีถูกใช้
● สถานะการรับประกัน

คุณยงัสามารถใช้ Embedded Web Server ในการตรวจสอบสถานะหัวพิมพ์และสถานะการรับประกันได้อีกด้วย
หมายเหตุ: หากสถานะการรับประกันคือ ดูบนัทึกการรบัประกัน สถานะน้ีแสดงว่าเครื่องพิมพ์ใช้หมึกท่ีไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ของ HP อยู่ ซ่ึงต้องมีการตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เน่ืองจากการใช้หมึกท่ี "ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
ของ HP" จะไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขการรับประกัน โปรดดูเอกสาร ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย สําหรับข้อมูลการรับ
ประกันโดยละเอียด
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ตรวจสอบระบบไฟล์
เครื่องพิมพ์สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์และแก้ไขข้อผิดพลาด
ใดๆ โดยอัตโนมัตไิด้ เราขอแนะนําให้คุณดําเนินการดังกลา่วทุก 6 เดือน หรือเม่ือคุณสังเกตเห็นปัญหาในการเข้า
ถึงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์
หากต้องการทําการตรวจสอบระบบไฟล ์ให้ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้า แล้วเลือกไอคอน  แล้วเลือก ตรวจสอบ
ระบบไฟล์
หากเครื่องพิมพ์ทราบถึงความเสียหายต่อระบบไฟล ์ตัวอย่างเช่น หลังจากปัญหาซอฟต์แวร์ท่ีรนุแรง เครื่องพิมพ์
อาจเริ่มการตรวจสอบระบบไฟล์โดยอัตโนมัต ิโดยการดําเนินการน้ีอาจใช้เวลาประมาณครึ่งชัว่โมง

การตรวจสอบสถิติการใช้งานเครื่องพิมพ์
หากต้องการตรวจสอบการใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ เครื่องพิมพ์จะมีสถิติไว้ให้คุณตรวจสอบ
หมายเหตุ: แต่เราไม่ขอรับประกันความถูกต้องของสถิติการใช้งาน

สถิตขิองเครื่องพิมพ์บน Embedded Web Server
1. เข้าถึง Embedded Web Server (โปรดดู คู่มือผู้ใช้)

2. ไปท่ีเพจ การใช้งาน บนแท็บ Main (หลัก)

การแจ้งข้อมูลเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์สามารถสื่อสารการแจ้งข้อมูลได้สองประเภทคือ
● ข้อผิดพลาด: เม่ือเครื่องพมิพ์พิมพ์ไม่ได้
● คําเตือน: เม่ือเครื่องพมิพ์ต้องการให้มีการปรับ เช่น การปรับเทียบ การดูแลรักษาเชิงป้องกัน หรือการ

เปล่ียนตลับหมึก
การแจ้งข้อมูลเครื่องพิมพ์จะปรากฏบนแผงควบคุมด้านหน้าและใน Embedded Web Server

● หน้าจอแผงควบคุมด้านหน้า: แผงควบคุมด้านหน้าจะแสดงการแจ้งข้อมูลครัง้ละหน่ึงรายการเท่านั้น ซ่ึง
ถือว่ามีความสําคัญมากท่ีสุด โดยทัว่ไป ระบบจะขอให้คุณกดปุ่ม OK เพ่ือยืนยัน แต่ในกรณีของคําเตอืน คํา
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เตือนจะหายไปหลังจากแสดงสักครู ่การแจ้งข้อมูลบางอย่างจะปรากฏอีกครัง้เม่ือเครื่องพิมพ์ไม่ได้ทํางาน
และไม่มีส่ิงใดท่ีสําคัญกว่าท่ีจะรายงาน

● Embedded Web Server: การแจ้งข้อมูลท่ีปรากฏบนแผงควบคุมด้านหน้าจะปรากฏในมุมบนขวาของ
หน้าต่าง Embedded Web Server ด้วย

การแจ้งข้อมูลอาจต้องการให้คุณดําเนินการดูแลรักษา โปรดดู การดูแลรักษาฮาร์ดแวร ์ในหน้า 11
การแจ้งข้อมูลต่อไปน้ีต้องใช้วศิวกรบริการ
● ชุดดูแลรกัษาสําหรบัการบริการ 1

● ชุดดูแลรกัษาสําหรบัการบริการ 2

● ชุดดูแลรกัษาสําหรบัการบริการ 3
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3 ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

ฟังก์ชันหลายอย่างของเครื่องพิมพ์ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร์ท่ีอยู่ในเครื่องพมิพ์ หรือท่ีเรียกกันว่า
เฟิร์มแวร์
บางครัง้ Hewlett-Packard จะมีโปรแกรมปรับปรุงเฟิร์มแวร์จัดไว้ให้ โปรแกรมปรบัปรุงเหล่าน้ีเพ่ิมฟังก์ชันการ
ทํางานของเครื่องพิมพ์และปรับปรุงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
โปรแกรมปรบัปรุงเฟิร์มแวร์สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ HP (http://www.hp.com/go/graphic-arts/)
และติดตัง้ลงในเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยใช้ Embedded Web Server ของเครื่องพิมพ์
หากต้องการใช้ Embedded Web Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตาม ให้เปิดเวบ็เบราเซอร์ของคุณและพิมพ์
URL ของเครื่องพิมพ์ URL ของเครื่องพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอสถานะบนแผงควบคุมด้านหน้าของเครื่องพมิพ์
(http://192.168.1.1 ในตัวอย่างน้ี):

ใน Embedded Web Server ให้เลือกแท็บ ตัง้ค่า แล้วเลือก ปรับปรุงเฟิร์มแวร์
ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ และจัดเก็บลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ แล้วเลือกไฟล์ท่ี
ดาวน์โหลด และคลิก ปรับปรุง
หากคุณพบว่ากระบวนการระหว่างอัพโหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังเครื่องพิมพ์ช้าผิดปกต ิสาเหตุนั้นอาจเป็นเพราะ
คุณกําลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร ์ในกรณีน้ีให้ลองข้ามพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไป เพ่ือเข้าถึง Embedded Web Server
โดยตรง
● ใน Internet Explorer 6 สําหรับ Windows ให้ไปท่ี เครื่องมือ > ตวัเลือกอินเทอร์เน็ต > การเช่ือมต่อ >

การตัง้ค่า LAN และเลือกกาเครื่องหมาย ไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สําหรับท่ีอยู่ภายในเครื่อง หรือเพ่ือ
การควบคุมท่ีแม่นยํามากขึ้น ให้คลิกปุ่ม ขัน้สูง และเพ่ิมท่ีอยู่ IP ของเคร่ืองพิมพ์ลงในรายการของข้อ
ยกเว้นเพ่ือไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

● ใน Firefox 3.0 สําหรับ Windows ให้ไปท่ี เครื่องมือ > ตวัเลือก > เครือข่าย > การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า
และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือเม่ือเลือกกล่องกา
เครื่องหมาย การกําหนดค่าพร็อกซีด้วยตวัเอง แล้ว ให้เพ่ิมท่ีอยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในรายการของข้อ
ยกเว้นเพ่ือไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

● ใน Firefox 2.0 สําหรับ Linux ให้ไปท่ี แก้ไข > การกําหนดค่า > เครือข่าย > การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า
และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือเม่ือเลือกกล่องกา
เครื่องหมาย การกําหนดค่าพร็อกซีด้วยตวัเอง แล้ว ให้เพ่ิมท่ีอยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในรายการของข้อ
ยกเว้นเพ่ือไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
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4 การดูแลรักษาฮาร์ดแวร์

สําหรับการดําเนินการในหัวข้อน้ี คุณอาจต้องใช้ชุดดูแลรักษาสําหรับผู้ใช้ท่ีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ปรบัตําแหน่งหัวพิมพ์
เครื่องพิมพ์จะทําการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์เม่ือมีการเปล่ียนหัวพิมพ์ หากไม่มีการโหลดวสัดุพิมพ์เม่ือมีการเปล่ียน
หัวพิมพ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะปรบัตําแหน่งเม่ือคุณโหลดวัสดุพมิพ์ในครัง้ถัดไป
คุณอาจได้รบัคําแนะนําให้ปรับตําแหน่งหัวพิมพ์เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการพิมพ์อีกด้วย

การปรับตําแหน่งอัตโนมัติ
ก่อนอ่ืนให้ตรวจสอบว่าคุณได้โหลดวัสดุพิมพ์ทึบแสงลงในเครื่องพิมพ์แล้ว วัสดุพิมพ์แบบมีสี, ผ้าใบเน้ือล่ืน และ
วัสดุโปร่งแสง เช่น กระดาษกึ่งโปร่งแสง, ฟิล์มใส, กระดาษลอกลาย และวสัดุพิมพ์แบบหนัง ไม่เหมาะกับการปรบั
ตําแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัต ิสําหรับวสัดุพิมพ์เหล่าน้ี คุณควรปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ด้วยตนเอง (โปรดดู การปรับ
ตําแหน่งด้วยตัวเอง ในหน้า 11)

หากต้องการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์จากแผงควบคุมด้านหน้า (หากการปรับตําแหน่งไม่ดําเนินการโดยอัตโนมัติ) ให้
เลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแลรักษาคณุภาพของภาพ > ปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ > การปรับตําแหน่งหัว
พิมพ์อัตโนมัติ
หากต้องการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์จาก Embedded Web Serverให้เลือกแท็บ Setup (ตัง้ค่า) แล้วเลือก Align
printheads > Automatic PH alignment > Print (พิมพ์)
กระบวนการน้ีจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีและเริ่มดําเนินการทันที ยกเว้นในกรณีท่ีเครื่องพมิพ์กําลังพิมพ์อยู่
หากงานพิมพ์กําลังดําเนินการอยู ่การปรับตําแหน่งจะเสร็จสมบรูณ์ทันทีที่งานพิมพ์ปัจจุบันเสร็จเรียบร้อย

การปรับตําแหน่งด้วยตวัเอง
หากต้องการปรับตําแหนง่หัวพิมพ์ด้วยตัวเองจากแผงควบคมุด้านหนา้ ให้เลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแล
รักษาคุณภาพของภาพ > ปรบัตําแหน่งหัวพิมพ์ > การปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ด้วยตนเอง > พิมพ์รปูแบบ
การปรับตําแหน่ง
หากต้องการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ด้วยตัวเองจาก Embedded Web Server ให้เลือกแท็บ Setup (ตัง้ค่า) แล้วเลือก
Align printheads > Manual PH alignment > Print (พิมพ์)

โดยเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ตัวเลข 17 แถวจาก A ถึง Q ให้ตรวจสอบการพิมพ์และเขียนหมายเลขของเส้นท่ีตรงท่ีสุด
ในแต่ละแถว (ตัวอย่างเช่น A:9)
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เม่ือคุณทําขัน้ตอนน้ีเรยีบร้อยแล้ว ให้ป้อนค่าท่ีถูกต้องลงในแผงควบคุมด้านหน้า หรือ Embedded Web Server

หากต้องการป้อนค่าท่ีถูกต้องในแผงควบคุมด้านหน้า ให้เลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแลรักษาคณุภาพของ
ภาพ > ปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ > การปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ด้วยตนเอง > ป้อนค่าท่ีแก้ไข ให้ป้อนแต่ละค่าลง
ในหน้าต่างท่ีติดป้ายตัวอักษรแบบเดียวกันกับรูปแบบท่ีเหมือนกัน
หากต้องการป้อนค่าที่ถูกต้องใน Embedded Web Server ให้เลือกแท็บ Setup (ตัง้ค่า) แล้วเลือก Align
printheads > Manual PH alignment และป้อนแต่ละคา่ลงในหน้าต่างท่ีติดป้ายตัวอักษรแบบเดียวกันกับรูปแบบ
ท่ีเหมือนกัน

ทําความสะอาดขัว้ต่อไฟฟ้าบนหัวพิมพ์
เครื่องพิมพ์อาจตรวจไม่พบหัวพิมพ์หลังจากทําการติดตัง้หัวพิมพ์แล้ว ปัญหาน้ีสามารถเกิดข้ึนได้เม่ือหมึกหกใส่
ขัว้ต่อไฟฟ้าระหว่างหัวพิมพ์และตลับหัวพิมพ์ ในกรณีน้ี HP ขอแนะนําให้คุณทําความสะอาดขัว้ต่อไฟฟ้าบนหัว
พิมพ์ อย่างไรก็ตาม เรา ไม่ แนะนําให้ทําความสะอาดขัว้ต่อเป็นประจําหากขัว้ต่อยังคงทํางานไดเ้ป็นปกติ
ท่ีทําความสะอาดขัว้ต่อจะให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยจะอยู่ในชุดดูแลรักษาสําหรบัผู้ใช้

ใช้อุปกรณ์น้ีในการทําความสะอาดขัว้ต่อไฟฟ้าบนแคร่หัวพิมพ์และหัวพิมพ ์หากข้อความ ตดิตัง้ใหม่ หรือ
เปลี่ยน ยังคงปรากฏอยู่ถัดจากหัวพิมพ์บนหน้าจอแผงควบคุมด้านหน้า
1. นําฟองน้ําสําหรับเปล่ียนแบบชื้นอันใหม่ออกจากถุง

ฟองน้ําที่ให้มาในกล่องมาพร้อมกับท่ีปัดทําความสะอาด หากใช้ฟองน้ําจนหมดแล้ว คุณสามารถโทรติดต่อ
ตัวแทนให้บริการเพื่อสัง่ซื้อเพ่ิมได้
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2. เปิดท่ีทําความสะอาดขัว้ต่อ

3. ใส่ฟองน้ําลงบนส่วนหน้าของท่ีทําความสะอาดขัว้ต่อโดยหันด้านท่ีมีแถบสัน้เข้าหาช่องท่ีเตรยีมไว้

4. ปิดท่ีทําความสะอาดขัว้ต่อ วางฟองน้ําลงในที่ท่ีถูกต้อง

5. เปิดตัวล็อคแคร่พิมพ์และถอดหัวพิมพ์ท่ีเกิดปัญหาออก ตามคําแนะนําบนแผงควบคุมด้านหน้า โปรดดู คู่มือ
ผู้ใช้

6. ใส่ท่ีทําความสะอาดขัว้ต่อลงในช่องใส่หัวพิมพ์จากด้านหลัง เช็ดหน้าสัมผัสไฟฟ้าโดยใส่ท่ีทําความสะอาด
ระหว่างขัว้ต่อไฟฟ้าจากด้านหลังของช่องและสปริงเหล็ก หันฟองน้ําออกจากตัวคุณและหนัหน้าเข้าหาหน้า
สัมผัสไฟฟ้า พยายามอย่าโดนหมึกท่ีอาจสะสมอยู่ด้านล่างของช่องใส่หัวพิมพ์
ข้อควรระวัง: หากแคร่พิมพ์อยู่ในตําแหน่งตรงกลางของเครื่องพิมพ์เป็นเวลานานเกิน 7 นาที แคร่พิมพ์
จะพยายามกลับมายงัตําแหน่งเดิมซ่ึงอยู่ด้านขวา
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7. ถูหน้าสัมผัสด้วยฟองน้ํา เบาๆ ด้วยน้ําหนักท่ีเท่ากันทุกส่วนของขัว้ต่อแบบยืดหยุ่น สอดท่ีทําความสะอาดลง
ไปให้ลึกท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้

8. โปรดระมัดระวงัในการทําความสะอาดทุกหน้าสัมผัส รวมทัง้หน้าสัมผัสท่ีอยู่ในจุดท่ีตํ่าท่ีสุดของขัว้ต่อด้วย

9. ใช้ฟองน้ําอันเดียวกันน้ีทําความสะอาดแถบล่างของหน้าสัมผัสไฟฟ้าบนหัวพิมพ ์(ยกเว้นเป็นหัวพิมพ์ใหม)่
หลีกเล่ียงการสัมผัสหน้าสัมผัสไฟฟ้าชุดบน

ข้อควรระวัง: อย่าสัมผัสผิวของหัวพิมพ์ท่ีมีหัวพ่นหมึก เน่ืองจากหัวพ่นหมึกเกิดความเสียหายได้ง่าย

10. หลังจากท่ีคอยสักครู่เพ่ือให้ขัว้ต่อทัง้สองแห้ง ให้ใส่หัวพิมพ์ลงในแคร่หัวพิมพ์ โปรดดู คู่มือผู้ใช้
11. หลังจากขัน้ตอนทําความสะอาดเสร็จส้ิน ให้เปิดท่ีทําความสะอาดขัว้ต่อโดยการดึงแถบฟองน้ํา
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12. ถอดฟองน้ําท่ีสกปรกออกจากที่ทําความสะอาดขัว้ต่อ

13. ท้ิงฟองน้ําท่ีสกปรกลงในถังขยะเพื่อป้องกันไม่ให้หมึกเปรอะมือหรือเส้ือผ้า

หากแผงควบคุมด้านหน้ายังแสดงข้อความ ติดตัง้ หรือ เปลี่ยน อยู่ ให้เปล่ียนหัวพิมพ์หรือติดต่อตัวแทนให้
บริการของคุณ
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ทําความสะอาดบรเิวณภายนอกของเคร่ืองพิมพ์
ใช้ฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ หรือผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดอ่อน เช่น สบู่เหลวแบบท่ีไม่กัดพ้ืนผิว ใน
การทําความสะอาดบรเิวณภายนอกของเครื่องพิมพ์และชิ้นส่วนอ่ืนๆ ของเครื่องพิมพ์ท่ีคุณสัมผัสเป็นประจําขณะ
ใช้งานตามปกต ิ(ตัวอย่างเช่น ท่ีจับล้ินชักตลับหมึก)

คุณควรเช็ดพดัลมของโมดูลแบบอบด้วยผ้าแห้ง เน่ืองจากอาจมีความชื้นท่ีเกิดจากการกลัน่ตัวเป็นหยดน้ํา
คําเตือน! เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้คุณปิดเครื่องพิมพ์แล้วถอดปลัก๊ก่อนทําความสะอาด
ระวงัอย่าให้น้ําเข้าไปในเครื่องพิมพ์
ข้อควรระวัง: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบกัดพ้ืนผิวกับเครื่องพิมพ์

ทําความสะอาดแผ่นรอง
คุณควรทําความสะอาดแผ่นรองเครื่องพมิพ์ทุกๆ 2-3 เดือน หรือเม่ือจําเป็น
หมายเหตุ: หากคุณพิมพ์วสัดุพิมพ์ท่ีกว้างหลังจากทําการพิมพ์วสัดุพิมพ์ท่ีแคบ คุณอาจพบว่าด้านซ้ายของแผ่น
รองจะสกปรก หากคุณไม่ทําความสะอาดแผ่นรองในส่วนท่ีสกปรก ส่วนท่ีสกปรกนั้นอาจก่อให้เกิดรอยท่ีด้านหลัง
ของวสัดุพิมพ์ได้
คําเตือน! ระวังอย่าทําให้เซนเซอร์ตรวจจบัการเล่ือนวสัดุพิมพ์เป็นรอย เม่ือทําความสะอาดแผ่นรอง เซนเซ
อร์มมีลักษณะเป็นช่องส่ีเหล่ียมขนาดเล็กมาก (เล็กกว่า 1 ตารางเซนติเมตร) โดยจะอยู่ใกล้กับล้อจบัวัสดุพิมพ์วง
ท่ีสามนับจากด้านขวา โปรดดู ทําความสะอาดหน้าต่างเซนเซอร์ตรวจจับการเล่ือนวสัดุพิมพ ์ในหน้า 18
โปรดปฏิบตัิตามคําแนะนําในการทําความสะอาดแผ่นรอง
1. ถอดวสัดุพิมพ์ทัง้หมดออกจากเครื่องพมิพ์ โปรดดู คู่มือผู้ใช้
2. ปิดเครื่องพิมพ์และคอยจนกระทัง่เครื่องเย็น แล้วปลดล็อคและเปิดหน้าต่างเครื่องพิมพ์

3. ทําความสะอาดคราบหมึกออกจากร่องตัดด้วยแปรงแห้ง แปรงดังกล่าวจะมีอยู่ในชุดดูแลรกัษาสําหรับผู้ใช้
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4. ทําความสะอาดคราบหมึกออกจากผิวแผ่นรองด้วยแปรงแห้งอันเดียวกันน้ี

5. ใช้ผ้าไร้ขนท่ีซึมซับน้ําและสะอาดชุบแอลกอฮอล์หมาดๆ เพ่ือเช็คคราบหมึกออกจากแผ่นรอง
หมายเหตุ: ชุดดูแลรักษาสําหรบัผู้ใช้จะไม่มีแอลกอฮอล์มาให้

ข้อควรระวัง: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบกัดพ้ืนผิวหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่โฆษณาใน
ท้องตลาดกับเครื่องพิมพ์ อย่าทําให้แผ่นรองเปียกโดยตรง เน่ืองจากคุณอาจทําให้เกิดความชื้นมากเกินไป

6. ใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆ ในการทําความสะอาดร่องตัด

7. ใช้ผ้าแห้งในการทําความสะอาดล้อด้านนอก หากเป็นไปได้ คุณควรทําความสะอาดทุกส่วนบนเส้นรอบวง
ของล้อเหล่านัน้

8. เก็บแอลกอฮอล์และผ้าให้ห่างจากบริเวณท่ีใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์
9. รอ 3 หรือ 4 นาทีก่อนใส่วัสดุพิมพ์หรือเปิดเครื่อง เพ่ือให้แอลกอฮอล์ระเหยหมดก่อน
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ทําความสะอาด (แก้ปัญหา) หัวพิมพ์
หากต้องการทําความสะอาดหัวพิมพ์ (ซ่ึงมักเป็นการแก้ปัญหา) ให้ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าของเครื่องพิมพ์และ
เลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแลรักษาคณุภาพของภาพ > ทําความสะอาดหัวพิมพ์ ระบุหัวพิมพ์ท่ีคุณ
ต้องการทําความสะอาด คุณสามารถทําความสะอาดหัวพิมพ์ใดหัวพิมพ์หน่ึง หรือทําความสะอาดหัวพิมพ์ทัง้หมด
ได้ โดยเลือกตัวเลือกดังต่อไปน้ี
● พิมพ์ผังทดสอบ
● ทําความสะอาดทัง้หมด
● ทําความสะอาด LC-C

● ทําความสะอาด Y-MK

● ทําความสะอาด LM-M

การทําความสะอาดหัวพิมพ์ทัง้หมดจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที การทําความสะอาดหัวพิมพ์ 2 หัวจะใช้เวลา
ประมาณ 3 นาที
หมายเหตุ: การทําความสะอาดหัวพิมพ์ทัง้หมดจะใช้หมึกมากกว่าการทําความสะอาดเพียงคู่เดียว

ทําความสะอาดหน้าต่างเซนเซอร์ตรวจจับการเลื่อนวสัดุพิมพ์
เซนเซอร์การเล่ือนวสัดุพิมพ์จะเป็นหน้าต่างส่ีเหล่ียมขนาดเล็กมาก (เล็กกว่า 1 ตารางเซนติเมตร) โดยจะอยู่ใกล้
กับล้อจับวสัดุพิมพ์วงท่ีสามนับจากด้านขวา
HP ขอแนะนําให้คุณทําความสะอาดหน้าต่างเซนเซอร์การเล่ือนวสัดุพิมพ์เม่ือคุณทําความสะอาดแผ่นรอง และเม่ือ
คุณประสบปัญหาคุณภาพการพิมพ์
1. ถอดวัสดุพิมพ์โดยปฏิบัติตามกระบวนการบนแผงควบคุมด้านหน้า โปรดดู คู่มือผู้ใช้
2. ปิดเครื่องพิมพ์และคอยจนกระทัง่เครื่องเย็น
3. เช็ดเซนเซอร์เบาๆ ด้วยก้านสําลีท่ีมีมาให้ในชุดดูแลรักษาสําหรับผู้ใช้ โดยให้นําก้านสําลีชุบแอลกอฮอล์ให้ชุ่ม

เล็กน้อยเพ่ือเช็ดคราบหมึกท่ีแห้งออก

หากหนา้ต่างเซนเซอร์มีคราบหมึกแห้งเกาะอยู่หนามาก คุณอาจต้องใช้แรงกดมากขึ้นในการเชค็ เพ่ือช่วยให้
ก้านสําลีดูดซับหมึก จากนั้นให้ทําความสะอาดเซนเซอร์ด้วยก้านสําลีใหม่จนกว่าจะไม่มีคราบสกปรกหลง
เหลือท่ีปลายสําลีและหน้าต่างเซนเซอร์สะอาด เม่ือสะท้อนกับแสงไฟในห้อง เซนเซอร์ท่ีสะอาดจะสะท้อน
แสงเป็นสีน้ําเงินตลอดทัว่ทัง้พ้ืนผิวของเซนเซอร ์คุณจะสามารถเห็นแสงสะท้อนน้ีได้โดยขยับตัวเข้าไป
ใกล้ๆ เซนเซอร์แล้วค่อยเปล่ียนมุมในการมอง

4. เก็บแอลกอฮอล์และก้านสําลีให้ห่างจากบริเวณท่ีใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์
5. รอ 3 หรือ 4 นาทีก่อนใส่วัสดุพิมพ์หรือเปิดเครื่อง เพ่ือให้แอลกอฮอล์ระเหยหมดก่อน
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ทําความสะอาดและหล่อลื่นรางแคร่
หมายเหตุ: ในบางขัน้ตอนการทํางาน และ/หรือบางสถานที่ เช่น ในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมโิดยรอบสูงกว่าข้อมูล
จําเพาะในการทํางานของเครื่องพิมพ์ (สูงกว่า 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์) หรือหากสภาพแวดล้อมท่ี
ฝุ่นมาก สภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจมีผลกระทบหรือทําให้ประสิทธิภาพของแกนตัวเล่ือนลดลง ซ่ึงอาจส่งผลกระ
ทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: สามารถดูภาพอธิบายขัน้ตอนการทําความสะอาดและใส่น้ํามันหล่อล่ืนรางแคร่ได้จากท่ีน่ี:
http://www.hp.com/go/L25500/videos

1. หากต้องการหล่อล่ืนแคร่พิมพ์ ให้ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าและเลือกไอคอน  แล้วเลือก การหล่อล่ืนราง
แคร่

2. ปลดล็อคและเปิดหน้าต่าง
3. ทําความสะอาดรางแคร่โดยใช้ผ้าไร้ขนชุบแอลกอฮอล ์โปรดทําความสะอาดพื้นท่ีทัง้หมดของราง รวมถึง

ส่วนท่ีอยู่ใต้ฝาครอบด้านซ้าย
หมายเหตุ: ชุดดูแลรักษาจะไม่มีแอลกอฮอล์มาให้

ข้อควรระวัง: แอลกอฮอล์ตดิไฟง่ายมาก อ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของผู้ผลิต

หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในพ้ืนท่ี(เช่นแคลิฟอร์เนีย) ท่ีมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ท่ีเป็นไอ
ระเหย ให้ใช้น้ํายาทําความสะอาดที่ได้รับการรับรอง VOC แทนแอลกอฮอลล์ เช่น น้ํายาทําความสะอาด
เอนกประสงค์แบบเจือจาง
ข้อควรระวัง: อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบกัดพ้ืนผิวหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่โฆษณาใน
ท้องตลาดกับเครื่องพิมพ์
ข้อควรระวัง: ขณะทําความสะอาด ระวังอย่าทําให้แถบโลหะท่ีอยู่ด้านบนรางเสียหาย

4. รอจนกระทัง่รางแห้ง จากนัน้จึงปิดหน้าต่าง แคร่จะเล่ือนไปท่ีตรงกลางเครื่องพิมพ์เพ่ือให้คุณสามารถเข้าถึง
ส่วนรางท่ีอยู่ใต้ฝาครอบด้านขวา
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5. ปลดล็อคหน้าต่างเครื่องพิมพ์และเปิดออก
6. ทําความสะอาดรางแคร่ใต้ฝาครอบด้านขวาตามท่ีอธิบายในขัน้ตอนท่ี 3
7. ใช้ขวดน้ํามันจากชุดบํารุงรกัษาท่ีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ (คุณสามารถสัง่ซื้อชุดเปลี่ยนทดแทนได้

หากจําเป็น)

8. หยอดน้ํามันทีละน้อยเป็นแนวซกิแซกบนรางทัง้สองด้านของแคร่ สามารถดูวดีิโอแสดงขัน้ตอนท่ีน่ี:
http://www.hp.com/go/L25500/videos

หมายเหตุ: ขณะใส่น้ํามันหล่อล่ืนระวงัอย่าทําให้แถบโลหะท่ีอยู่ด้านบนรางเสียหาย

9. ทําความสะอาดรีเฟลคเตอร์วัสดุพิมพ์ติดขัด โดยใช้ผ้าไร้ขนชุบน้ํากลัน่หมาดๆ หากคุณไม่สามารถเช็คหมึกที่
แห้งเกาะอยู่ได้ โดยใช้ผ้าไร้ขนชุบแอลกอฮอล์เช็คดูอีกครัง้
หมายเหตุ: หากคุณอยู่ในพ้ืนท่ี(เช่นแคลิฟอร์เนีย) ท่ีมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ท่ีเป็นไอ
ระเหย ให้ใช้น้ํายาทําความสะอาดที่ได้รับการรับรอง VOC แทนแอลกอฮอลล์ เช่น น้ํายาทําความสะอาด
เอนกประสงค์แบบเจือจาง

10. กดปุ่ม OK บนแผงควบคุมด้านหน้า
11. ปิดและล็อคหน้าต่าง
12. ชุดแคร่จะเล่ือนไปตามรางเพื่อกระจายน้ํามันทัว่ราง
13. แผงควบคุมด้านจะเตือนให้ยืนยันว่าขัน้ตอนการหล่อล่ืนเสร็จส้ินแล้ว กด OK เพ่ือยืนยนั

การดูแลรักษาตลับหมกึ
ระหว่างอายุการใช้งานตามปกตขิองตลับหมึก ไม่จําเป็นต้องมีการดูแลรักษาใดๆ เป็นพิเศษ คุณควรเปลี่ยนตลับ
หมึกเม่ือตลับหมึกถึงวันหมดอายุ ดูวนัท่ีหมดอายุจากข้อมูลตลับหมึกบนแผงควบคุมด้านหน้า
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การเคลื่อนย้ายหรอืเก็บเครื่องพิมพ์
หากคุณจําเป็นต้องเคล่ือนย้ายหรือจัดเก็บเครื่องพมิพ์เป็นระยะเวลานาน ให้เคล่ือนย้ายหรือจัดเก็บอย่างถูกต้อง
เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้
1. อย่าถอดตลับหมึก หัวพิมพ์ หรือตลับทําความสะอาดหัวพิมพ์
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวสัดุพิมพ์อยู่ในเครื่อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่หัวพิมพ์อยู่ในตําแหน่งสําหรับการดูแลรักษา (ด้านขวาสุดของเคร่ืองพมิพ์)

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความ พร้อม บนแผงควบคุมด้านหน้าติดอยู่
5. ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม เปิด/ปิด บนแผงควบคุมด้านหน้า
6. และปิดสวติช์เปิด/ปิดทัง้สองปุ่มท่ีอยู่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ด้วย
7. ถอดสายไฟทัง้สองเส้นและสายท่ีเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย คอมพิวเตอร ์หรือเครื่องสแกน
8. หากคุณติดตัง้ล้อม้วนเก็บอยู่ ให้ถอดเซนเซอร์ล้อม้วนเก็บออกและท่ีเก็บสายไฟออกจากฐานที่ตัง้

เครื่องพิมพ ์เพ่ือความสะดวกของคุณ คุณสามารถวางเซนเซอร์และท่ีเก็บสายไฟไว้บนฐานที่ไขว้กันของท่ี
ตัง้เครื่องพมิพ์และใช้สกรูพลาสติกสีฟ้ายึดท่ีเก็บไว้ไว้กับขาของท่ีตัง้เครื่องพิมพ์ในขณะท่ีเคล่ือนย้าย
เครื่องพิมพ ์(โปรดดูภาพต่อไปน้ี) เม่ือทําการตดิตัง้ตัวเรอืนใหม่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อบนฐานของที่
ตัง้เครื่องพมิพ์มีลักษณะชี้ไปทางด้านหน้า

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์หรือตลับหมึกมีการเคล่ือนย้ายจากท่ีท่ีหนาวเย็นไปยงัท่ีร้อนชื้น น้ําใน
บรรยากาศจะสามารถจับตวัเป็นหยดน้ําบนส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และตลับหมึก และอาจส่งผลให้หมึก
รัว่ซึมหรือเครื่องพิมพ์ทํางานไม่ปกติได ้ในกรณีน้ี HP แนะนําว่าคุณควรรออย่างน้อย 3 ชัว่โมงก่อนเปิด
เครื่องพิมพ์หรือตดิตัง้ตลับหมึก เพ่ือให้หยดน้ําระเหยไปก่อน

9. เพ่ือหลีกเล่ียงการรัว่ไหลของหมึก ให้ตัง้เคร่ืองพมิพ์ไว้ในตําแหน่งปกติตลอดเวลา ไม่ควรควํ่าหรือเอียง
เครื่องพิมพ์ไปด้านข้าง ปิดท่ีรองรับหมึกด้านบนด้วยเทป และทําความสะอาดหลอดจากภาชนะทําความ
สะอาดหัวพิมพ์

10. สําหรับสภาพแวดล้อมสําหรบัการจัดเก็บท่ีถูกต้อง โปรดดูข้อมูลจําเพาะใน คู่มือผู้ใช้

การบรกิารดูแลรักษา
ส่วนประกอบต่างๆท่ีใช้งานอย่างต่อเน่ืองสามารถสึกหรอได้ระหว่างอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์
เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้ส่วนประกอบเหล่าน้ีเส่ือมประสิทธิภาพลงจนเป็นเหตุให้เครื่องพิมพ์เสีย เครื่องพิมพ์จะติดตาม
จํานวนรอบท่ีแคร่พิมพ์เคล่ือนท่ีผ่านแกนของเครื่องพิมพ์ และยงัเฝ้าดูปริมาณหมึกท่ีถูกใช้อีกด้วย
เครื่องพิมพจ์ะใช้ตัวเลขเหล่าน้ีในการแจ้งเตือนเวลาในการดูแลรักษาสําหรับการบริการ และแสดงอย่างน้อยหน่ึง
ข้อความดังต่อไปน้ีบนแผงควบคุมด้านหน้า
● ชุดดูแลรกัษาสําหรบัการบริการ 1

● ชุดดูแลรกัษาสําหรบัการบริการ 2

● ชุดดูแลรกัษาสําหรบัการบริการ 3
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ข้อความเหล่าน้ีหมายถึงการแจ้งเตอืนให้ทราบวา่ส่วนประกอบบางอย่างใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว คุณสามารถ
พิมพ์ต่อไปได้อีกระยะหน่ึง ข้ึนอยู่กับการใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม HP ขอแนะนําให้คุณติดต่อ
ตัวแทนให้บริการและนัดหมายเพ่ือรับบริการการดูแลรกัษา วิศวกรบริการสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนท่ีสึกหรอได้ถึง
บ้านคุณ ซ่ึงจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์
ประโยชน์ของการนัดหมายวศิวกรบริการเพื่อรบับริการการดูแลรักษาเม่ือข้อความเหล่าน้ีปรากฏบนแผงควบคุม
ด้านหน้ามีสองข้อดังต่อไปน้ี
● คุณสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์หลายๆ ช้ินพร้อมกันได้ ซ่ึงสะดวกต่อคุณและไม่รบกวนการ

ทํางานประจําวันของคุณอีกด้วย
● วศิวกรบริการจะเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ พร้อมกัน ระหว่างการบริการดูแลรักษา ซ่ึงวธีิการน้ีจะตัดความจําเปน็

ท่ีจะต้องเข้ามาให้บริการซํ้าอีกครัง้

ใช้การพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ
ตารางเส้นตรวจสอบสถานะของหัวพมิพ์จะประกอบด้วยรูปแบบท่ีออกแบบเพื่อแสดงปัญหาความราบรื่นในการ
ทํางานของหัวพิมพ ์ซ่ึงจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของหัวพิมพ์ท่ีติดตัง้ในเครื่องพิมพ์ของคุณ
และสามารถระบไุด้ว่าเกิดปัญหาหัวพิมพ์อุดตันหรือปัญหาอ่ืนๆ

การพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ
หากต้องการพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนต่อไปน้ี
1. ใช้วสัดุพิมพ์ชนิดเดียวกันกับท่ีคุณใช้อยู่เม่ือคุณพบปัญหา
2. ตรวจสอบว่าชนิดของวัสดุพิมพ์ท่ีเลือกไว้เหมือนกับชนิดวัสดุพิมพ์ท่ีใส่อยู่ในเครื่องพมิพ์หรือไม่
3. บนแผงควบคุมด้านหน้าของเครื่องพมิพ์ ให้เลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแลรักษาคณุภาพของภาพ >

พิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบทัง้หมด
การดําเนินการน้ีจะใช้เวลาประมาณ 2 นาทีในการพมิพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะของหัวพมิพ์

การแปลตารางเส้นตรวจสอบสถานะของหัวพิมพ์
งานพิมพ์จะประกอบด้วยเครื่องหมายขีดเล็กๆ โดยแต่ละเครื่องหมายจะแสดงถึงแต่ละหัวฉีดในแต่ละหัวพิมพ์

สําหรบัแต่ละรูปแบบสี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายขีดส่วนใหญ่ปรากฏชัดเจน

การแก้ปัญหาท่ีถกูต้อง
1. ทําความสะอาดหัวพิมพ์ท่ีผิดปกต ิโปรดดู ทําความสะอาดหัวพิมพ์ ในหน้า 35 แล้วพิมพ์ตารางเส้นตรวจ

สอบสถานะของหัวพิมพ์อีกครัง้เพ่ือดูว่าปัญหานัน้ได้รบัการแก้ไขแล้วหรือไม่
2. หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ให้ทําความสะอาดหัวพิมพ์อีกครัง้และพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะของ

หัวพิมพ์อีกครัง้เพ่ือดูว่าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่
3. หากยังคงประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ให้เปล่ียนหัวพิมพ์ท่ีผิดปกติน้ัน โปรดดู คู่มือผู้ใช้

22 บท 4   การดูแลรกัษาฮาร์ดแวร์ THWW



ควรทําอย่างไรหากยังประสบปัญหาอยู่
หากคุณยังพบปัญหาต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพการพิมพ์หลังจากได้ปฏิบัติตามคําแนะนําในบทน้ีแล้ว ให้ลองปฏิบัติ
ตามเคล็ดลับเพ่ิมเติมต่อไปน้ี
● เลือกตัวเลือกคุณภาพงานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นในซอฟต์แวร ์RIP ของคุณ
● ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นล่าสุดหรือไม ่โปรดดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร ์ในหน้า 9
● ตรวจสอบว่าคุณทําการตัง้ค่าในโปรแกรมซอฟต์แวร์ถูกต้องหรือไม่
● โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เม่ือคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49
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5 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัคุณภาพการพิมพ์

คําแนะนําท่ัวไป
ใช้วธีิการดังต่อไปน้ีเม่ือคุณมีปัญหาใดๆ เก่ียวกับคุณภาพการพิมพ์:

● เพ่ือให้เครื่องพิมพ์ทํางานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้อุปกรณ์ส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริมแท้ของ HP ซ่ึง
ได้รับการทดสอบอย่างละเอียดแล้วว่าเช่ือถือได้และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่างปราศจาก
ปัญหาและได้งานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพสูงสุด ดูข้อมูลวสัดุพิมพ์ท่ีแนะนําให้ใช้ท่ี คู่มือผู้ใช้

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทของวัสดุพิมพ์ท่ีคุณเลือกบนแผงควบคุมด้านหน้า และในซอฟต์แวร์ RIP ของ
คุณเป็นประเภทของวัสดุพมิพ์เดียวกันท่ีใส่ไว้ในเครื่องพมิพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทของวสัดุพิมพ์
ของคุณได้รับการปรบัเทียบแล้ว
ข้อควรระวัง: หากประเภทวสัดุพิมพ์ท่ีเลือกไว้ไม่ถูกต้อง คุณอาจได้งานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพไม่ดีและมีสีผิด
เพ้ียน รวมทัง้อาจทําให้หัวพิมพ์ได้รับความเสียหาย

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้การตัง้ค่าคุณภาพการพิมพ์ท่ีเหมาะสมในซอฟต์แวร ์RIP ของคุณ
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้โปรไฟล ์ICC ท่ีถูกต้องกับวสัดุพิมพ์และการตัง้ค่าคุณภาพการพิมพ์ของคุณ
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมท่ีเครื่องพิมพ์ตัง้อยู ่(อุณหภูมิ ความชื้น) นั้นอยู่ในระดับท่ีแนะนํา โปรด

ดู คู่มือผู้ใช้
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกและหัวพิมพ์ของคุณยงัไม่เลยวนัหมดอาย ุโปรดดู การดูแลรักษาตลับหมึก

ในหน้า 20
● หลีกเล่ียงการสัมผัสวสัดุพิมพ์ระหว่างดําเนินการพิมพ์

ลักษณะเมด็สหียาบ

● ตําแหน่งของหัวพมิพ์อาจไม่ถูกต้อง กรณีน้ีจะเกิดข้ึนหากคุณไม่ปรับตําแหนง่ของหัวพมิพ์เป็นระยะเวลา
นานหรือหากมีวสัดุพิมพ์ติดอยู ่หากจําเป็นให้ปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์(ดูท่ี ปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์ในหน้า 11)
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คุณสามารถตรวจสอบว่ามีความจําเป็นหรือไม่โดยใช้ตารางเส้นตรวจสอบสถานะของหัวพมิพ ์(ดูท่ี ใช้การ
พิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ ในหน้า 22)

● หากคุณกําลังพิมพ์ด้วยจํานวนรอบการพิมพ์ 8 รอบขึ้นไป อาจต้องปรับการเลื่อนวัสดุพิมพ์ โปรดดู ปรบัการ
เล่ือนวัสดุพิมพ์ ในหน้า 27

● หากพบว่าเม็ดสีหยาบมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในสีเข้มหรือสีท่ีมีความอ่ิมตวัสูง อาจเกิดปัญหาหมึกพิมพ์
รวมตัวกัน ให้ลองปฏิบตัิตามคําแนะนําดังต่อไปน้ี
◦ ใช้จํานวนรอบการพิมพ์เพ่ิมข้ึน: คุณอาจจะเห็นเม็ดสีหยาบน้อยลงได้เม่ือใช้จํานวนรอบการพิมพ์ 10

รอบขึ้นไป
◦ ลดปริมาณหมึก

หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดด ูเม่ือคุณต้องการความช่วยเหลือ
ในหน้า 49

แถบคาดแนวนอน
ให้ลองปฏิบัติตามขัน้ตอนการแก้ไขต่อไปน้ีหากรูปภาพท่ีพิมพ์ของคุณนั้นมีปัญหาเน่ืองจากมีเส้นแนวนอนดังท่ี
แสดง (สีอาจต่างกัน)

● หากส่วนใหญ่พบแถบคาดในสีเข้มหรือสีที่มีความอ่ิมตัวสูงหรือเฉพาะบริเวณใกล้กับขอบวัสดุพิมพ์ สาเหตุ
อาจเกิดจากหมึกยังไม่แห้งพอ ให้ลองปฏิบตัิตามคําแนะนําดังต่อไปน้ี
◦ ลดปริมาณหมึก
◦ เพ่ิมจํานวนรอบการพิมพ์

● หากพบแถบคาดในทุกสีเป็นแนวขวางบนรูปภาพท่ีพิมพ์และคุณไม่ได้ใช้จํานวนรอบการพิมพ์เกินกว่า 6 รอบ
สาเหตุอาจเกิดจากปัญหาการเล่ือนวัสดุพิมพ์ ใช้แผงควบคุมด้านหน้าเพ่ือปรบัการเล่ือนวสัดุพิมพ์ในขณะ
พิมพ์ ถ้าคุณพบแถบคาดสีเข้ม ให้เพ่ิมการเล่ือนวัสดุพิมพ์ข้ึน ถ้าคุณพบแถบคาดสีอ่อน ให้ลดการเล่ือนวัสดุ
พิมพ์ลง เม่ือคุณพบการปรับท่ีถูกต้องแล้ว ให้บันทึกค่าไว้ใน RIP สําหรับการพิมพ์ด้วยวัสดุพิมพ์เช่นเดียวกัน
น้ีในครัง้หน้า
สาเหตุอีกประการหน่ึงอาจเกิดจากเส้นใยท่ีติดอยู่กับหัวพิมพ์ตัวใดตัวหน่ึง ถอดหัวพิมพ์ออกทีละหัวและดึง
เส้นใยท่ีคุณเห็นว่าติดอยู่กับหัวพิมพ์ออก

● หากพบแถบคาดในบางสีเท่านั้น สาเหตุอาจเกิดจากหัวพิมพ์ชํารดุ
◦ พิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ (โปรดดู ใช้การพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ ในหน้า 22) หาก

จําเป็น ให้ทําความสะอาดหัวพิมพ์ (ดูท่ี ทําความสะอาด (แก้ปัญหา) หัวพิมพ์ ในหน้า 18) หากยัง
ประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ให้ทําความสะอาดหัวพิมพ์อีกครัง้

◦ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่ให้ลองปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์(ดู ปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์ในหน้า 11)
หากจําเป็น ให้ลองปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ด้วยตนเอง

◦ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่ให้พิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะของหัวพมิพ์อีกครัง้ ระบุหัวพิมพ์
ท่ีมีจํานวนหัวพ่นหมึกอุดตนัมากท่ีสุด และเปล่ียนหัวพิมพ์

● หากพบแถบคาดในสีส่วนใหญ่ ตําแหน่งของหัวพิมพ์อาจไม่ถูกต้อง กรณีน้ีจะเกิดข้ึนหากคณุไม่ปรับตําแหน่ง
ของหัวพิมพ์เป็นระยะเวลานานหรอืหากมีวัสดุพิมพ์ติดอยู ่หากจําเป็นให้ปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์(ดูท่ี ปรับ
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ตําแหน่งหัวพิมพ ์ในหน้า 11) คุณสามารถตรวจสอบว่ามีความจําเป็นหรือไม่โดยใช้ตารางเส้นตรวจสอบ
สถานะของหัวพิมพ ์(ดูท่ี ใช้การพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ ในหน้า 22)

● หากแถบคาดเกิดข้ึนในบริเวณสีดําเป็นส่วนใหญ่ ให้สร้างโปรไฟล์สีใหม่โดยใช้สีดําล้วนและไม่มีส่วนผสม
ของสีอ่ืนๆ ดูเอกสาร RIP ของคุณ

หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ (โปรดดู คู่มือผู้ใช้)

ปรับการเลื่อนวัสดุพมิพ์
เซนเซอร์จะตรวจจับการเลื่อนของวัสดุพิมพ์ และแก้ไขความผิดปกติในทุกๆ จํานวนรอบการพิมพ์ของหัวพิมพ์
อย่างไรก็ตาม หากต้องการปรับตัง้ค่าแบบละเอียดสําหรับการพิมพ์ของคุณ คุณอาจต้องปรบัอัตราการเล่ือนวสัดุ
พิมพ์ การเล่ือนวสัดุพิม์จะกําหนดตําแหนง่จุดบนวสัดุพิมพ์นัน้ หากวสัดุพิมพ์ไม่เล่ือนอย่างถูกต้อง แถบท่ีสว่าง
หรือมืดจะปรากฏในรูปภาพท่ีพิมพ ์และอาจเกิดเม็ดสีหยาบบนงานพิมพ์เพ่ิมมากขึ้น
คุณสามารถแก้ไขการเล่ือนวัสดุพิมพ์ด้วยตัวแปรการเลื่อนวสัดุพิมพ์ในการตัง้ค่าล่วงหน้าสําหรับวสัดุพิมพ์ของ
RIP

1. บนแผงควบคุมด้านหน้า ให้เลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแลรักษาคณุภาพของภาพ > การปรับ
เทียบการเลื่อนวัสดุพิมพ์ > พิมพ์ผังการปรับ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รูปภาพการปรับการเลื่อนวสัดุพิมพ์

2. รปูภาพการปรับเทียบประกอบด้วยหลายคอลัมน์พร้อมกับหมายเลขท่ีด้านล่างของแต่ละคอลัมน ์ระบุส่วนท่ี
บางท่ีสุดของคอลัมน์และป้อนหมายเลขลงในตัวแปรการเล่ือนวสัดพิุมพ์ของ RIP เพ่ือตัง้ค่าล่วงหน้าให้กับ
วสัดุพิมพ์ปัจจุบัน ค่าท่ีเลือกในตวัอย่างน้ีควรเป็น “–6”

การปรับการเลื่อนวัสดุพิมพ์ในขณะพิมพ์
หากคุณใช้จํานวนรอบการพิมพ์ไม่เกิน 6 รอบ คุณสามารถปรับตัง้ค่าแบบละเอียดของวัสดุพิมพ์ได้ขณะพิมพ์
เลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแลรักษาคณุภาพของภาพ > การปรับเทียบการเลื่อนวัสดุพิมพ์ > ปรับการ
เล่ือนวัสดุพิมพ์ เลือกค่าของการเปลี่ยนแปลงตัง้แต ่–10 มม./เมตร ถึง +10 มม./เมตร (หรือ มิล/น้ิว) หาก
ต้องการแก้ไขแถบคาดสีอ่อน ให้ลดค่าลง หากต้องการแก้ไขแถบคาดสีเข้ม ให้เพ่ิมค่า
หากคุณใช้จํานวนรอบการพิมพ์ 8 รอบขึ้นไป การปรับการเลื่อนท่ีผิดพลาดจะไม่ทําใหเกิดแถบคาดแตจ่ะเกิดเม็ด
สีหยาบซึ่งประเมินด้วยสายตาได้ยากกว่า ดังนัน้ ในกรณีน้ี เราขอแนะนําให้คุณใช้เฉพาะผังการปรบัเท่านั้น
เม่ือคุณเลือกค่าและกด OK งานท่ีเหลือของคุณจะถูกพมิพ์ด้วยค่านัน้ แต่ค่าจะถูกรเีซ็ตกลับไปเป็นศนูย์เม่ือจบ
งาน เพ่ิมค่าท่ีพบลงในค่าการเล่ือนวัสดุพิมพ์ในการตัง้ค่าล่วงหน้า RIP เพ่ือพิม์งานใหม่ทัง้หมดดว้ยการตัง้ค่าใหม่
วิธีท่ีง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าในการปรับการเล่ือนวสัดุพิมพ์ขณะเคร่ืองพมิพ์กําลังพิมพ์ คือการกดปุ่ม ย้ายวัสดุ
พิมพ์ ท่ีอยู่บนแผงควบคุมด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ซ่ึงจะแสดงคําแนะนําดังต่อไปน้ี

ขณะท่ีคุณแก้ไขการตัง้ค่า เครื่องพิมพ์จะใช้การตัง้ค่าใหม่ทันทีกับงานปัจจุบัน เม่ือคุณกด OK เพ่ือบันทึกค่า ค่า
นั้นจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องพมิพ์เพ่ือนําไปใช้กับงานปัจจุบนัตลอดทัง้งาน
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แถบคาดแนวตัง้
หากแถบคาดแนวตัง้ของสีอ่ืน (และบางครัง้อาจเป็นเม็ดสีหยาบอื่นๆ) ปรากฏในช่วง 200 มม. แรกของงานพิมพ์
สาเหตุอาจเกิดในระหว่างกระบวนการอบของการพิมพ์ก่อนหน้าน้ีซ่ึงอาจทําให้วัสดุพิมพ์บิดได้ ในกรณีน้ี:

1. ตัง้ค่าขอบล่างเพิ่มเป็น 100 มม.

2. หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ให้ตัง้ค่าขอบล่างเพ่ิมเป็น 200 มม. ขอบน้ีจะใช้กับงานท่ีเริ่มพิมพ์เม่ือ
เครื่องพิมพ์ไม่ได้ทํางานและเครื่องตัดปิดใช้งานอยู่

3. หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ให้ลดอุณหภูมิการทําให้แห้งลง 5ฐC

หากพบแถบคาดแนวตัง้บนงานพิมพ์ทัง้หมด อุณหภูมิการทําให้แห้งอาจสูงเกินไป
1. ลดอุณหภูมิการทําให้แห้งลง 5ฐC และลดได้ตํ่าสุดถึง 40ฐC

2. หากปัญหาน้ีหมดไปแตจ่ากนั้นเจอปัญหาหมึกไหลเยิ้ม หมึกพิมพ์รวมตัวกัน หรือความคงทนของหมึกมีไม่
มากพอ ให้ลองใช้จํานวนรอบการพิมพ์เพ่ิมข้ึนหรอืใช้หมึกพิมพ์น้อยลง

3. หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ให้เรียกคืนอุณหภูมิการทําให้แห้งกลับไปเป็นค่าเดิมและเลือกการพิมพ์
แบบทิศทางเดียวใน RIP

ตําแหน่งของสีไม่ถูกต้อง

หากตําแหน่งของสีไม่ตรงตามทิศทางทาง ตําแหน่งของหัวพมิพ์อาจไม่ถูกต้อง กรณีน้ีจะเกิดข้ึนหากคุณไม่ปรับ
ตําแหน่งของหัวพมิพ์เป็นระยะเวลานานหรือหากมีวสัดุพิมพ์ติดอยู ่หากจําเป็นให้ปรบัตําแหน่งหัวพิมพ ์(ดูท่ี ปรับ
ตําแหน่งหัวพิมพ ์ในหน้า 11) คุณสามารถตรวจสอบว่ามีความจําเป็นหรือไม่โดยใช้ตารางเสน้ตรวจสอบสถานะ
ของหัวพิมพ์ (ดูท่ี ใช้การพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ ในหน้า 22)

สไีม่คมชัด
หากข้อความ เส้น หรือพ้ืนท่ีขาดความละเอียดหรือไม่คมชัด ตําแหน่งของหัวพมิพ์อาจไม่ถูกต้อง กรณีน้ีจะเกิด
ข้ึนหากคุณไม่ปรับตําแหน่งของหัวพมิพ์เป็นระยะเวลานานหรือหากมีวัสดุพิมพ์ตดิอยู ่หากจําเป็นให้ปรับตําแหน่ง
หัวพิมพ์ (ดูท่ี ปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์ในหน้า 11) คุณสามารถตรวจสอบว่ามีความจําเป็นหรอืไม่โดยใช้ตารางเส้น
ตรวจสอบสถานะของหัวพิมพ์ (ดูท่ี ใช้การพิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะ ในหน้า 22)

บรเิวณสีดําดูฝ้ามัว
หากบริเวณสีดําดูฝ้ามัวหรือไม่เป็นสีดํามากพอ ให้ลองปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่าน้ี
● เพ่ิมจํานวนรอบการพิมพ์
● เคลือบเครื่องพิมพ์

คราบจางๆ หรือสท่ีีไม่สมํ่าเสมอ
คุณอาจเห็นความแตกต่างของสีเล็กน้อยบนวสัดุพิมพ์บางอย่างหากคลุมวัสดุพิมพ์ไว้บางส่วนหลังจากพิมพ์งาน
หลังจากพิมพ์งานแล้วทันที ให้เก็บวัสดุพิมพ์โดยคลุมวัสดุพิมพ์ทัง้หมดหรือไม่คลุมวสัดุพิมพ์เลย ขอแนะนําให้
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หลีกเล่ียงการสัมผัสผิวหน้างานพิมพ์ทัง้สองด้านเป็นเวลานานๆ ปัญหาน้ีจะหายไปได้หากท้ิงวัสดุพิมพ์ไว้โดยไม่
คลุมเป็นระยะเวลาหน่ึง
หรือม้วนวัสดุพิมพ์บางม้วนอาจมีการเคลือบท่ีไม่ดี วธีิการแก้ปัญหาน้ีคือให้ใช้ม้วนวัสดุพิมพ์อ่ืน
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หมึกเลอะเมื่อสัมผัส หรือดูเหมอืนยังไม่แห้ง
อาการเหลา่น้ีแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิการอบตํ่าเกินไป
หากคุณพบปัญหาในช่วง 200 มม. แรกของงานพิมพ์ ให้เพ่ิมอุณหภูมิการอบขณะอุ่นเครื่อง 5ฐC จนกระทัง่ปัญหา
น้ีหมดไป หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ีได้ ให้เพ่ิมจํานวนรอบการพิมพ์
หากคุณพบปัญหาในงานพิมพ์ทัง้หมด ให้เพ่ิมอุณหภูมิการอบ 5ฐC จนกระทัง่ปัญหาน้ีหมดไป หากคุณไม่สามารถ
แก้ปัญหาด้วยวธีิน้ีได้ ให้เพ่ิมจํานวนรอบการพิมพ์
หากงานพิมพ์เป็นมันเยิ้มหลังจากการพิมพ์หลายนาทีหรือหลายชัว่โมง อย่าเก็บงานพิมพ์โดยควํ่าหน้างานพิมพ์
ซ้อนกัน ลองใช้ล้อม้วนเก็บ

ความยาวของงานพมิพ์ท่ีได้ทัง้หมดที่ไม่สอดคล้องกันหรอืไม่
ถูกต้อง

เม่ือวัสดุพิมพ์ได้รับความร้อนในระหว่างกระบวนการทําให้แห้งหรือการอบ วสัดุพิมพ์บางอย่างจะหดตัวหลังจาก
พิมพ์รูปภาพแล้ว ซ่ึงอาจทําให้ไม่สะดวกหากต้องเข้ากรอบงานพิมพ์หรือหากต้องเรียงงานพมิพ์หลายชิ้นไว้ต่อๆ
กัน
ตามหลักทัว่ไป คุณอาจพบการหดตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ดังต่อไปน้ี:

● Photorealistic: น้อยกว่า 0.4%

● กระดาษ-ตัวทําละลาย, กระดาษ-แบบน้ํา: น้อยกว่า 0.5%

● แบบมีกาวในตัว: น้อยกว่า 1.2%

● ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์: การหดตัวน้อยกว่า 3% (หากคุณปิดการทํางานเซนเซอร์ตรวจจบัการเล่ือนวสัดุ
พิมพ์ การหดตัวจะน้อยกว่า 7%)

ปัญหาการพิมพ์ขอบอาจแก้ไขได้โดยการพิมพ์ตัวอย่างและปรบัความยาวของรูปภาพใน RIP คุณอาจใช้ค่าน้ีซ้ํา
สําหรับงานพิมพ์ทัง้หมดในครัง้หน้าด้วยวัสดุพิมพ์เดียวกันแม้ว่าคุณต้องระมัดระวงัเป็นพิเศษเม่ือใช้ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เน่ืองจากการหดตัวอาจเพิม่สูงถึง 1% ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับปรมิาณหมึกท่ีใช้ในการพิมพ์
คุณอาจพบความแตกต่างของงานพิมพ์หน่ึงกับงานพิมพ์อีกงานหน่ึงดังต่อไปน้ี:

● Photorealistic, กระดาษ-ตัวทําละลาย, กระดาษ-แบบน้ํา: น้อยกว่า 0.4%

● แบบมีกาวในตัว: น้อยกว่า 0.7%

● ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์: น้อยกว่า 1%

ในการแก้ปัญหาการเรยีงและปรบัปรุงควาวมยาวของการพิมพ์ซ้ํา ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้
งานเซนเซอร์ตรวจจับการเลื่อนวสัดุพิมพ์ในการตัง้ค่าล่วงหน้าวสัดุพิมพ์ของ RIP ซ่ึงวธีิการน้ีจะปรับปรุงความ
เสถียรของงานพิมพ์ได้ตลอดเวลา นอกจากน้ี ขอแนะนําให้คุณจัดเรียงบริเวณพิมพ์งานท่ีใช้ปริมาณหมึกใกล้เคียง
กันเอาไว้ด้วยกัน หากไม่สามารถทําได ้ให้พิมพ์บรเิวณนั้นดว้ยปริมาณหมึกท่ีต่างกันเป็นงานๆ ไปและแก้ไขความ
ยาวของงานโดยการใช้หมึกน้อยลงใน RIP เพ่ือให้พอเหมาะสมกับความยาวของงานที่ใช้ปรมิาณหมึกมาก
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6 การแก้ไขปัญหาวสัดุพิมพ์

ใส่วัสดุพิมพ์ไม่ได้
หากคุณไม่สามารถใส่วัสดุพิมพ์ได้ โปรดตรวจสอบรายการต่อไปน้ี
● คุณอาจใส่วสัดุพิมพ์ในทิศทางท่ีไม่ถูกต้อง (เอียงหรือผิดตําแหน่ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบด้านขวาของ

วสัดุพิมพ์อยู่ในแนวเดียวกันกับลูกกล้ิงบนแกนหมุนวัสดุพมิพ์
● วสัดุพิมพ์อาจยับหรือบิดงอหรือมีขอบท่ีไม่เรียบเสมอกัน
● หากวสัดุพิมพ์ติดขัดในทางเดินของวสัดุพิมพ์ไปยังแผ่นรอง ด้านปลายของวสัดุพิมพ์ท่ีใส่ลงในเครื่องพมิพ์

อาจไม่ตรงหรือไม่สะอาด ดึงวสัดุพิมพ์ออกจากลูกกล้ิงประมาณ 2 เซนติเมตร (1 น้ิว) แล้วลองอีกครัง้ คุณ
อาจจําเป็นต้องทําขัน้ตอนน้ีแม้กับวสัดุพิมพ์ม้วนใหม่ก็ตาม

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แกนหมุนอย่างถูกต้องแล้ว
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่วัสดุพิมพ์ลงบนแกนหมุนอย่างถูกต้องและอยู่เหนือลูกกล้ิงโดยหันหน้าเข้าหาคุณ
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุนวสัดุพิมพ์แน่นดีแล้ว

วัสดุพิมพ์ติด
เม่ือวสัดุพิมพ์ติดขัด ข้อความ วัสดุพิมพ์อาจติดอยู ่จะปรากฏบนแผงควบคุมด้านหน้าพร้อมด้วยรหัสข้อผิด
พลาด (โปรดดู ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมด้านหน้า ในหน้า 43)

หากคุณต้องการใส่วัสดุพิมพ์ท่ีมีหนาหรือบางเป็นพิเศษ โปรดจําไว้ว่าให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิเศษท่ีอธิบายไว้
ใน คู่มือผู้ใช้ สําหรบัการใส่วัสดุพิมพ์เหล่าน้ี

ตรวจสอบทางเดินของวัสดุพมิพ์
● ปัญหาน้ีสามารถเกิดข้ึนได้เม่ือใช้วัสดุพิมพ์จนหมดแต่ปลายสุดของม้วนวัสดุพิมพ์ยังติดอยู่กับแกนกระดาษ

แข็ง หากปัญหาน้ีเกิดข้ึน ให้ตดัปลายของม้วนวัสดุพิมพ์ออกจากแกน แล้วป้อนวัสดุพิมพ์ผ่านเคร่ืองพิมพ์ไป
และใส่วสัดุพิมพ์ม้วนใหม่

● มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการที่อธิบายในหัวข้อการตรวจสอบทางเดินหัวพิมพ ์ในหน้า 31

การตรวจสอบทางเดินหวัพมิพ์
1. ปิดเครื่องพิมพ์ท่ีแผงควบคุมด้านหน้า แล้วปิดสวทิช์เปิด/ปิดท่ีด้านหลัง

THWW ใส่วสัดุพิมพ์ไม่ได้ 31



2. รอสักครู่เพ่ือให้เครื่องพิมพ์เย็นลง แล้วปลดล็อคและเปิดหน้าต่างเครื่องพิมพ์

3. ให้เล่ือนแคร่หัวพิมพ์ไปทางขวา

4. ยกคันปรับวสัดุพิมพ์ข้ึนจนสุด

5. ดึงวสัดุพิมพท่ี์ติดออกทางด้านบนของเครื่องพมิพ์อยา่งระมัดระวงั ตดัวสัดุพิมพ์หากจําเป็น

6. ดึงวัสดุพิมพ์ท่ีเหลือลงเพื่อดึงออกจากเครื่องพิมพ์
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7. ดึงคันปรับวัสดุพิมพ์ลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวสัดุพิมพ์เหลืออยู่ในเครื่องพมิพ์ (โดยเฉพาะในโมดูล
สําหรับอบ) แล้วปิดและล็อคหน้าต่าง

8. เปิดเครื่องพิมพ์
9. ใส่ม้วนวสัดุพิมพ์เข้าไป
10. หากยังมีวัสดุพิมพ์ติดอยู่ในเครื่องพมิพ์ คุณสามารถเอาวัสดุพิมพ์ท่ีติดอยู่ออกได้ด้วยการใส่วัสดุพิมพ์ชนิด

แข็งเข้าไปในเครื่องพิมพ์
11. หากคุณพบปัญหาคุณภาพงานพิมพ์หลังจากวสัดุพิมพ์ตดิ ให้ปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ใหม่ โปรดดู ปรบัตําแหน่ง

หัวพิมพ์ ในหน้า 11

วิธีการป้องกันไม่ให้วัสดุพิมพ์ติด
วสัดุพิมพ์ติดในเครื่องพิมพ์อาจมีสาเหตุมาจากการใส่วสัดุพิมพ์ในทิศทางท่ีเอียงเกินไป อย่าเพิกเฉยต่อข้อความ
แจ้งเตือนท่ีปรากฏในระหว่างกระบวนการใส่วสัดุพิมพ์
วสัดุพิมพ์ติดในเครื่องพิมพ์อาจมีสาเหตุมาจากบริเวณท่ีพิมพ์ไม่มีการดูดสูญญากาศท่ีเพียงพอ หากคุณต้องการ
เพ่ิมการดูด ห้ามเพ่ิมการดูดเกินขอ้จํากัดต่อไปน้ี 20 mmH2O สําหรับป้ายโฆษณา, 35 mmH2O สําหรับไวนิล และ
50 mmH2O สําหรับตระกูลวสัดุพิมพ์อ่ืนๆ

วัสดุพิมพ์ท่ีมรีูปร่างผิดปกติหรือมีรอยย่น
หากวัสดุพิมพ์ของคุณมีรูปร่างผิดปกติหรือมีรอยย่นโดยกระบวนการทําให้แห้งหรืออบ ให้เปล่ียนการตัง้ค่า
อุณหภูมิก่อนทําการพิมพ์ในงานถัดไป และเล่ือนวัสดุพิมพ์โดยใช้ปุ่ม ย้ายวสัดุพิมพ ์บนแผงควบคุมด้านหน้า เพ่ือ
พิมพ์งานพิมพ์ถัดไปบนวสัดุพิมพ์ท่ีไม่เสียหาย
หากพบปัญหาในช่วงแรกของการพมิพ์เท่านัน้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปน้ี
● ปิดใช้งานเครื่องตัดอัตโนมัติ
● ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าและเลือกไอคอน  และ ตวัเลือกการจัดการวัสดุพิมพ์ > ขอบล่างท่ีเพ่ิมขึน้

ตัง้ค่าขอบเป็น 100 มม. หากยังไม่พอให้ตัง้เป็น 200 มม. ขอบท่ีตัง้เพ่ิมน้ีจะใช้กับงานท่ีเริ่มพิมพ์เม่ือ
เครื่องพิมพ์ไม่ได้ทํางานและเครื่องตัดปิดใช้งานอยู่

● ให้ลดอุณหภูมิการทําให้แห้งลง 5°C โดยไม่ลดอุณหภูมิให้ตํ่ากว่าอุณหภูมิการทําให้แห้ง

เครื่องตัดอัตโนมตัิไม่ทํางาน
เครื่องตัดอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งานเม่ือใช้งานล้อม้วนเก็บอยู ่หากต้องการใช้เครื่องตัด ให้ปิดใช้งานล้อม้วนเก็บบน
แผงควบคุมด้านหน้าโดยเลือกไอคอน  แล้วเลือก Take-up reel (ล้อม้วนเก็บ) > Disable take-up reel (ปิด
ใช้งานล้อม้วนเก็บ)

และตรวจสอบว่าเครื่องตัดถูกเปิดใช้งานแล้วดังน้ี เลือกไอคอน  แล้วเลือก Substrate handling options (ตัว
เลือกการจัดการวัสดุพิมพ)์

หมายเหตุ: เครื่องตัดจะปิดการใช้งานอัตโนมัติสําหรบัวสัดุพิมพท่ี์หนักหรือหนาบางชนิดซ่ึงไม่สามารถตัดได้

วัสดุพิมพ์ในล้อม้วนเก็บติด
หากวสัดุพิมพ์เสียหายอย่างรุนแรงบนแกนหมนุล้อม้วนเก็บ อย่าใช้เครื่องตัดของเครื่องพิมพ์เพ่ือตัดและดึงวสัดุ
พิมพ์ออก แต่ให้ตัดวสัดุพิมพ์ด้วยตัวเอง โดยตัดให้ใกลักับหนา้ต่างเครื่องพิมพ์ให้มากท่ีสุด แล้วจึงดึงม้วนวัสดุ
พิมพ์ออก
หากยังประสบปัญหาอยู่หลังจากดึงวสัดุพิมพ์ท่ีติดออกแล้ว ให้ถอดล้อม้วนเก็บจากแผงควบคุมด้านหน้าแล้วใส่อีก
ครัง้

THWW วสัดุพิมพ์ท่ีมีรปูร่างผิดปกติหรือมีรอยย่น 33



ล้อม้วนเก็บไม่หมนุ
หากล้อม้วนเก็บไม่หมุนตามท่ีปกต ิงานพิมพ์ท่ีพิมพ์แล้วจะร่วงอยู่บนพ้ืน หากเครื่องพิมพ์ตรวจพบปัญหาเก่ียวกับ
ล้อหมุนเก็บ เครื่องพิมพ์จะขัดจังหวะงานพิมพ์จนกว่าปัญหานั้นจะได้รบัการแก้ไข หากเครื่องพิมพ์ไม่พบปัญหา
งานพิมพ์จะดําเนินการพิมพ์ต่อไป ตารางต่อไปน้ีจะแสดงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและการแก้ไข

สถานะ LED ล้อม้วน
เก็บ

ปัญหา งานพิมพ์จะถูก
ขัดจงัหวะหรือไม่

สาเหตท่ีุเป็นไปได้ การแก้ปัญหาที่น่าจะได้
ผล

กะพรบิถ่ี ล้อม้วนเกบ็ไม่หมุน ใช่ ลําแสงเซนเซอร์ถูกปิดกัน้
นานกว่า 3 วนิาที

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เซนเซอร์ของล้อม้วนเกบ็
ไม่ได้ถูกปิดกัน้โดยแถบ
วสัดุพมิพ์หรอืวตัถอุื่นใด
โปรดดูรปูภาพต่อไปน้ี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถงั
เกบ็ล้อม้วนเก็บอยู่ด้าน
หลังฐานของถัง

และตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สวิตช์ล้อม้วนเก็บอยู่ใน
ตําแหน่ง เปิด

กะพรบิช้าๆ ล้อม้วนเกบ็ไม่หมุน ไม่ สายเซนเซอร์หลวมหรอื
หลดุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อ
สายเซนเซอร์อย่างถูก
ต้องแล้ว

ไฟสีแดงไม่กะพรบิ ล้อม้วนเกบ็ไม่หมุน ไม่ มอเตอร์ล้อม้วนเก็บมีแรง
ต้านมากเกินไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุ
พมิพ์ไม่หมุนแน่นจนเกิน
ไป ควรใส่และแขวนแกน
รปูทรงห่วงในลกัษณะที่
แสดงใน คู่มือผู้ใช้

ไฟสีเขียวไม่กระพรบิ ล้อม้วนเกบ็ไม่หมุน ไม่ สวติช์ล้อม้วนเกบ็อยู่ใน
ตําแหน่ง ปิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สวิตช์ล้อม้วนเก็บอยู่ใน
ตําแหน่ง เปิด

ไฟสีเขียวไม่กระพรบิ ล้อม้วนเกบ็หมนุใน
ทิศทางที่ไม่ถกูต้อง

ไม่ สวติช์ทิศทางการหมุน
ของล้อหมนุเก็บอยู่ใน
ตําแหน่งหมุนที่ไม่ถกู
ต้อง

เมื่อผ่านไป 3 วนิาที
เครื่องพิมพ์จะพบปัญหา
และขัดจังหวะงานพมิพ์
โปรดดูข้อผิดพลาดแรกที่
แสดงในตารางน้ี

ปรบัสวิตช์ทิศทางการ
หมุนของล้อหมนุเก็บไปสู่
ตําแหน่งหมุนที่ถูกต้อง

รูปภาพต่อไปน้ีจะแสดงสายไฟและเซนเซอร์ของล้อหมุนเก็บ

1. เซนเซอร์ล้อม้วนเก็บ
2. เซนเซอร์สายล้อม้วนเก็บและท่ีเก็บสายไฟ
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7 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัหมึก

ใส่ตลับหมึกไม่ได้
1. ตรวจสอบชนิดของตลับหมึกว่าถูกต้องหรือไม ่(หมายเลขรุ่น)

2. ตรวจสอบว่าฉลากสีบนตลับหมกึตรงกันกับสีของฉลากบนช่องใส่ตลับหมึกหรือไม่
3. ตรวจสอบว่ามีการจัดแนวตลับหมึกอย่างถูกต้อง ลูกศรด้านหน้าของตลับหมึกควรหันขึ้นด้านบน
ข้อควรระวัง: อย่าทําความสะอาดภายในช่องใส่ตลับหมึก

ใส่หัวพิมพ์ไม่ได้
1. ตรวจสอบชนิดของหวัพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่ (หมายเลขรุ่น)

2. ตรวจสอบว่าคุณได้ถอดจุกสีส้มออกจากหัวพิมพ์แล้ว
3. ตรวจสอบว่าฉลากสีบนหัวพิมพ์ตรงกันกับสีของฉลากบนช่องใส่ตลับหมึกหรือไม่
4. ตรวจสอบว่ามีการจัดแนวหัวพิมพ์อย่างถูกต้อง (เปรยีบเทียบกับส่ิงอ่ืน)

5. ตรวจสอบว่าคุณปิดและล็อกฝาครอบหัวพิมพ์แล้ว

ไม่สามารถใส่ตลับทําความสะอาดหัวพิมพ์ได้
ตรวจสอบว่าตลับทําความสะอาดหัวพิมพ์มีหมายเลขรุ่นท่ีถูกต้อง และได้รับการจดัแนวอย่างถูกต้องด้วย

แผงควบคุมด้านหน้าแนะนําให้คุณเปลีย่นหรือติดตัง้หัวพมิพ์
ใหม่

1. ถอดหัวพิมพ์ออกและตรวจสอบขัว้ต่อไฟฟ้าว่ามีความเสียหายทางกายภาพหรอืคราบหมึกหรือไม่
2. ให้ทําความสะอาดขัว้ต่อไฟฟ้าระหว่างหัวพมิพ์และตลับหมึกหากจําเป็น โปรดดู ทําความสะอาดขัว้ต่อไฟฟ้า

บนหัวพิมพ์ ในหน้า 12
3. ใส่หัวพิมพ์ในตลับหมึกใหม่ และตรวจสอบข้อความของแผงควบคุมด้านหน้า
4. หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ให้ใส่หัวพิมพ์ใหม่

ทําความสะอาดหัวพิมพ์
เครื่องพิมพ์จะทําความสะอาดหัวพิมพ์โดยอัตโนมัตเิป็นระยะๆ ตลอดเวลาท่ีเครื่องพิมพ์เปิดอยู ่อย่างไรก็ตาม คุณ
ควรทําความสะอาดหัวพิมพ์หากพบว่าคุณภาพของงานพิมพ์ไม่ดีเท่าท่ีควรและไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวธีิอ่ืนๆ
ได้ วิธีน้ีช่วยให้มัน่ใจได้ว่าไม่มีหมึกพิมพ์เก่าตกค้างอยู่ในหัวพ่นและช่วยป้องกันไม่ให้หัวพ่นอุดตันอีกด้วย
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หากคุณได้พิมพ์ตารางเส้นตรวจสอบสถานะของหัวพมิพ์ คุณจะทราบว่าสีใดท่ีเกิดการอุดตนั ทําความสะอาดหัว
พิมพ์คู่ท่ีทํางานได้ไม่ดีเท่าท่ีควร หากคุณไม่แน่ใจว่าควรทําความสะอาดหัวพิมพ์ใด ให้ทําความสะอาดหัวพิมพ์
ทัง้หมด
หากต้องการทําความสะอาดหัวพิมพ์ ให้ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าของเครื่องพมิพ์และเลือกไอคอน  แล้วเลือก
การดูแลรักษาคณุภาพของภาพ > ทําความสะอาดหัวพิมพ์ แล้วเลือกว่าคุณต้องการทําความสะอาดหัวพิมพ์
ใด คุณสามารถทําความสะอาดหัวพิมพ์ใดหัวพิมพ์หน่ึง หรือทําความสะอาดหัวพิมพ์ทัง้หมดได้ ตัวเลือกของคุณมี
ดังต่อไปน้ี
● พิมพ์ผังทดสอบ
● ทําความสะอาดทัง้หมด
● ทําความสะอาด LC-C

● ทําความสะอาด Y-MK

● ทําความสะอาด LM-M

การทําความสะอาดหัวพิมพ์ทัง้หมดจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที การทําความสะอาดหัวพิมพ์ 2 หัวจะใช้เวลา
ประมาณ 3 นาที
หมายเหตุ: การทําความสะอาดหัวพิมพ์ทัง้หมดจะใช้หมึกมากกว่าการทําความสะอาดเพียงคู่เดียว

ปรบัตําแหน่งหัวพิมพ์
จําเป็นต้องมีการปรบัตําแหน่งระหว่างหัวพิมพ์ต่างๆ อย่างแม่นยําเพ่ือให้ได้สีท่ีถูกต้อง การเปลี่ยนสีท่ีแนบเนียน
และขอบท่ีคมชัดขององค์ประกอบภาพกราฟิกต่างๆ เครื่องพิมพ์ของคุณมีกระบวนการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์
อัตโนมัติ โดยจะทํางานเม่ือมีการเปล่ียนหรอืตดิตัง้ใหม่
ในกรณีท่ีวัสดุพิมพ์ติดอยู่ในเครื่อง หากคุณใช้วสัดุพิมพ์ท่ีกําหนดเองหรือหากคุณพบปัญหาเก่ียวกับความถูกต้อง
ของสี คุณอาจต้องปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ใหม่ โปรดดู ปรบัตําแหน่งหัวพิมพ ์ในหน้า 11
หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาวสัดุพิมพ์ติดอยู่ในเครื่อง HP ขอแนะนําให้ติดตัง้และปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ใหม่

คําแนะนํา: ใช้วสัดุพิมพ์ท่ีคุณต้องการพิมพ์ในการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์

คําเตือน! วัสดุพิมพ์แบบมีสี, ผ้าใบเน้ือล่ืน และวสัดุโปร่งแสง เช่น กระดาษกึ่งโปร่งแสง, ฟิล์มใส, กระดาษ
ลอกลาย และวัสดุพิมพ์แบบหนัง ไม่เหมาะกับการปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องปรับตําแหน่ง
หัวพิมพ์ด้วยวัสดุท่ีไม่ได้รับการสนับสนุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้วสัดุท่ีมีความหนาเท่ากับวสัดุท่ีคุณ
กําลังจะใช้พิมพ์

กระบวนการใส่หัวพิมพ์ใหม่
1. หากกระบวนการปรบัตําแหน่งหัวพิมพ์ยังทํางานอยู่และมีการใส่วสัดุพิมพ์ผิดประเภท ให้กดปุ่ม ยกเลิก บน

แผงควบคุมด้านหน้า
ข้อควรระวัง: อย่าพิมพ์หากการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ถูกยกเลิก

2. ใส่วัสดุพิมพ์ท่ีคุณต้องการใช้ ขอแนะนําให้ใช้กระดาษพิมพ์ภาพเพ่ือให้ได้ผลท่ีดีท่ีสุด
คําเตือน! วสัดุพิมพ์แบบมีสี, ผ้าใบเน้ือล่ืน และวัสดุโปร่งแสง เช่น กระดาษกึ่งโปร่งแสง, ฟิล์มใส, กระดาษ
ลอกลาย และวสัดุพิมพ์แบบหนัง ไม่เหมาะกับการปรบัตําแหน่งหัวพิมพ ์อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องปรับ
ตําแหน่งหัวพิมพ์ด้วยวัสดุท่ีไม่ได้รับการสนับสนุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้วสัดุท่ีมีความหนาเท่ากับ
วสัดุท่ีคุณกําลังจะใช้พิมพ์
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3. ถอดและใส่หัวพิมพ์ทัง้หมดเข้าไปใหม่ โปรดดู คู่มือผู้ใช้ การดําเนินการน้ีจะเริ่มต้นการปรับตําแหน่งหัว
พิมพ์
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าต่างเครื่องพิมพ์ปิดอยู ่ขณะดําเนินการปรบัตําแหน่งหัวพิมพ์

4. ขัน้ตอนน้ีจะใช้เวลาประมาณ 6 นาที รอจนกว่าแผงควบคุมด้านหน้าจะแสดงว่าขัน้ตอนเสร็จเรยีบร้อยแล้ว
ก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: รูปภาพการปรับเทียบจะถูกพิมพ์ขณะดําเนินการปรับตําแหน่งหัวพิมพ ์หากแผงควบคุมด้าน
หน้าแสดงว่ามีข้อผิดพลาดในกระบวนหรือไม่

ขัน้ตอนเมนูการดูแลรักษาคุณภาพของภาพ
1. ใส่วัสดุพิมพ์ท่ีคุณต้องการใช้ ขอแนะนําให้ใช้กระดาษพิมพ์ภาพเพ่ือให้ได้ผลท่ีดีท่ีสุด คุณสามารถใช้กระดาษ

แบบธรรมดา กระดาษปอนด์ และกระดาษบาง หรือกระดาษแบบเคลือบได ้แต่จะได้ผลลัพธ์ไม่ดีนัก
คําเตือน! วสัดุพิมพ์แบบมีสี, ผ้าใบเน้ือล่ืน และวัสดุโปร่งแสง เช่น กระดาษกึ่งโปร่งแสง, ฟิล์มใส, กระดาษ
ลอกลาย และวสัดุพิมพ์แบบหนัง ไม่เหมาะกับการปรบัตําแหน่งหัวพิมพ ์อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องปรับ
ตําแหน่งหัวพิมพ์ด้วยวัสดุท่ีไม่ได้รับการสนับสนุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้วสัดุท่ีมีความหนาเท่ากับ
วสัดุท่ีคุณกําลังจะใช้พิมพ์

2. ให้ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าและเลือกไอคอน  แล้วเลือก การดูแลรักษาคณุภาพของภาพ > ปรับ
ตําแหน่งหัวพิมพ์ > การปรับตําแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัต ิเครื่องพิมพ์จะตรวจสอบว่าวัสดุพิมพ์ท่ีมีอยู่
เพียงพอต่อการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์หรือไม่

3. หากชนิดวัสดุพมิพ์ท่ีใส่ลงในเครื่องสามารถใช้ในการปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ได ้เครื่องพิมพ์จะทําการปรับ
ตําแหน่งและพิมพ์รูปแบบการปรบัตําแหน่ง
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าต่างเครื่องพิมพ์ปิดอยู ่ขณะดําเนินการปรบัตําแหน่งหัวพิมพ์

4. ขัน้ตอนน้ีจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที รอจนกว่าแผงควบคุมด้านหน้าจะแสดงว่าขัน้ตอนเสร็จเรยีบร้อยแล้ว
ก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์

ข้อผิดพลาดในการสแกนระหว่างการปรับตําแหน่ง
หากกระบวนการปรบัตําแหน่งล้มเหลว ข้อความ ปัญหาการสแกน จะปรากฏบนแผงควบคุมด้านหน้า ข้อความ
น้ีจะระบุว่าการปรับตําแหน่งไม่สําเรจ็ ดังนั้น เครื่องพิมพ์จึงไม่สามารถปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ได้และคุณควรปรับ
ตําแหน่งซํ้าก่อนการพิมพ ์ปัญหาอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปน้ี
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● ชนิดของวัสดุพมิพ์ท่ีใช้ในการปรบัตําแหน่งหัวพิมพ์ไม่ได้ถูกต้อง ให้ดําเนินกระบวนการปรับตําแหน่งใหม่อีก
ครัง้โดยใช้ชนิดวสัดุพิมพ์ท่ีแนะนําชนิดใดชนิดหน่ึง

● หัวพิมพ์ไม่สะอาด ทําความสะอาดหัวพิมพ์ โปรดดู ทําความสะอาดหัวพิมพ ์ในหน้า 35
● หน้าต่างเครื่องพิมพ์เปิด ขณะดําเนินการปรบัตําแหน่งหัวพิมพ ์ดําเนินกระบวนการปรบัตําแหน่งใหม่อีกครัง้

ขณะท่ีหน้าต่างเครื่องพิมพ์ปิดอยู่
หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่หลังจากปฏิบัติตามการแก้ไขท่ีแนะนําแล้ว ให้ลองเปล่ียนหัวพิมพ์ทัง้หมด หาก
ยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่หลังจากเปลี่ยนหัวพิมพ์แล้ว ความล้มเหลวในระบบสแกนอาจยังคงอยู่
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8 การแก้ไขปัญหาอื่นๆ

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถรบัที่อยู ่IP ได้
หากเครือข่ายของคุณไม่มีเซิร์ฟเวอร ์DHCP เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถเรียกท่ีอยู่ IP ได้โดยอัตโนมัต ิในกรณีน้ี คุณ
จะต้องตัง้ค่าท่ีอยู ่IP ของเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองตามวธีิการต่อไปน้ี
1. เลือกไอคอน  แล้วเลือก การเช่ือมต่อ > Gigabit Ethernet > แก้ไขข้อมูล > TCP/ IP > การตัง้ค่า IPV4

> วิธกํีาหนดค่า > ด้วยตนเอง
2. ในเมนูการตัง้ค่า IPV4 ให้เลือก การตัง้ค่าด้วยตัวเอง > ท่ีอยู่ IP

3. ป้อนท่ีอยู่ IP ท่ีคุณต้องการใช้ แล้วกดปุ่ม OK เม่ือเสร็จเรียบร้อย

ไม่สามารถเข้าถึง Embedded Web Server
หากคุณยงัไม่ได้อ่านขัน้ตอนในการตัง้ค่า โปรดอ่านคําแนะนําใน คู่มือผู้ใช้
1. ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าและเลือกไอคอน 
2. เลือก การเช่ือมต่อ > ขัน้สูง > Embedded Web Server > ใช้งาน EWS > เปิด
3. ไปท่ีแผงควบคุมด้านหน้าแล้วเลือกไอคอน  แล้วเลือก การเช่ือมต่อ > Gigabit Ethernet > ดูข้อมูล
4. ข้อมูลควรแสดงดังน้ี เปิดใช้งาน IP:ใช่ หากข้อมูลไม่แสดงตามท่ีแจ้งไว้ข้างต้น คุณอาจต้องใช้การเชื่อมต่อ

อ่ืน
หากคุณยังไม่สามารถเข้าถึง Embedded Web Server ให้ปิดเครื่องพิมพ์ด้วยปุ่ม เปิด/ปิด ท่ีอยู่บนแผงควบคุมด้าน
หน้าและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้
หากคุณพบว่ากระบวนการระหว่างการเข้าถึง Embedded Web Server ช้าผิดปกติ ปัญหานัน้อาจเป็นเพราะคุณ
กําลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ลองเข้าถึง Embedded Web Server โดยตรงโดยไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
● ใน Internet Explorer 6 สําหรับ Windows ให้ไปท่ี เครื่องมือ > ตวัเลือกอินเทอร์เน็ต > การเช่ือมต่อ >

การตัง้ค่า LAN และเลือกกาเครื่องหมาย ไม่ผ่านพร็อกซีเซริ์ฟเวอร์สําหรับท่ีอยู่ภายในเครื่อง หรือเพ่ือ
การควบคุมท่ีแม่นยํามากขึ้น ให้คลิกปุ่ม ขัน้สูง และเพ่ิมท่ีอยู่ IP ของเคร่ืองพิมพ์ลงในรายการของข้อ
ยกเว้นเพ่ือไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

● ใน Firefox 3.0 สําหรับ Windows ให้ไปท่ี เครื่องมือ > ตวัเลือก > เครือข่าย > การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า
และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือเม่ือเลือกกล่องกา
เครื่องหมาย การกําหนดค่าพร็อกซีด้วยตวัเอง แล้ว ให้เพ่ิมท่ีอยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในรายการของข้อ
ยกเว้นเพ่ือไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

● ใน Firefox 2.0 สําหรับ Linux ให้ไปท่ี แก้ไข > การกําหนดค่า > เครือข่าย > การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า
และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือเม่ือเลือกกล่องกา
เครื่องหมาย การกําหนดค่าพร็อกซีด้วยตวัเอง แล้ว ให้เพ่ิมท่ีอยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในรายการของข้อ
ยกเว้นเพ่ือไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
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เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์
สาเหตุท่ีเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ไฟล์ท่ีถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณมีดังต่อไปน้ี
● คุณอาจมีปัญหาเก่ียวกับไฟฟ้า หากเครื่องพิมพ์ไม่ทํางานและแผงควบคุมด้านหน้าไม่ตอบสนอง ให้ตรวจ

สอบว่าเปิดสวิตช์เปิด/ปิดอยู่หรือไม่ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารัว่อยู่ในตําแหน่งช้ีข้ึน สายไฟถูกเช่ือมต่ออย่าง
ถูกต้อง และแหล่งจ่ายไฟยังจ่ายไฟอยู่

● อาจมีปรากฏการณแ์ม่เหล็กไฟฟ้าท่ีผิดปกติอยู ่เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแรง หรือการรบกวนทางไฟฟ้าท่ี
รนุแรง เหตุการณ์เหล่าน้ีอาจทําให้เครื่องพิมพ์มีลักษณะการทํางานท่ีผิดเพ้ียนหรอืแม้แต่หยุดการทํางาน ให้
ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแผงควบคุมด้านหน้า แล้วรอจนกว่าสภาพแม่เหล็กไฟฟ้าจะกลับคืนสู่
ภาวะปกต ิแล้วจึงเปิดเครื่องอีกครัง้ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดตดิต่อตวัแทนให้บรกิารของคุณ

● อาจมีปัญหาเก่ียวกับวสัดุพิมพ์อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีอยู่
◦ ช่ือของวสัดุพิมพ์ท่ีปรากฏบนแผงควบคุมด้านหน้าไม่บ่งบอกถึงวัสดุพิมพ์ท่ีถูกใส่ลงเครื่องพิมพ์
◦ วสัดุพิมพ์บนม้วนวสัดุพิมพ์ไม่เพียงพอท่ีจะพมิพ์จนงานพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ได้
ภายใตส้ภาพแวดล้อมเหล่าน้ี งานพิมพ์หน่ึงอาจได้รับการพิมพ์ขณะท่ีงานพิมพ์อ่ืนอาจยงัคอยอยู่ในลําดับ
งานพิมพ์ หากต้องการแก้ปัญหาน้ี ให้ถอดม้วนวสัดุพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์แล้วใส่ม้วนวสัดุพิมพ์ใหม่
เข้าไป โดยใช้แผงควบคุมด้านหน้าเพ่ือแนะนําขัน้ตอนในการดําเนินการน้ี

โปรแกรมซอฟต์แวร์ทํางานช้าหรือหยุดกลางคันระหว่างสร้าง
งานพิมพ์

ข้อมูลจํานวนมากอาจจําเป็นต้องสร้างงานพิมพ์รูปแบบขนาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพสูง ด้วยเหตุน้ีเอง จึงทําให้โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ของคุณทํางานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดหรอืหยดุกลางคัน การลดความละเอียดในการพิมพ์อาจช่วยแก้
ปัญหาน้ีได้ อย่างไรก็ตาม การลดความละเอียดในการพิมพ์จะลดคุณภาพงานพิมพ์ด้วย

เครื่องพิมพ์ทํางานช้า
ต่อไปน้ีเป็นคําอธิบายสาเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้
● หากคุณต้องการคุณภาพงานพิมพ์สูงสุดใน RIP การพิมพ์จะช้าลงหากเปรียบเทียบกับการพิมพ์ท่ีมีคุณภาพตํ่า

กว่า
● ตรวจสอบว่าวสัดุพิมพ์ท่ีใส่ในเครื่องพมิพ์อยู่ในตระกูลวสัดุพิมพ์ท่ีปรากฏบนแผงควบคุมด้านหน้าหรอืไม่
● เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแล้วหรือไม ่ตรวจสอบว่าส่วนประกอบทุกช้ินส่วนท่ีใช้ในเครือ

ข่าย (การ์ดแลน ฮับ เราเตอร ์สวิตช์ และสายไฟ) สามารถใช้งานกับการทํางานด้วยความเร็วสูงได้หรือไม่ มี
การใช้งานในปริมาณมากจากอุปกรณ์อ่ืนๆ บนเครือข่ายหรือไม่

● หัวพิมพ์ยังอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานหรอืไม่ เวลาในการพิมพ์มีแนวโน้มท่ีจะนานขึ้นเม่ือหัวพิมพ์สกปรก
ตรวจสอบสถานะหัวพิมพ์บนแผงควบคุมด้านหน้าหรอืบน Embedded Web Server ทําความสะอาดหรือ
เปล่ียนหัวพิมพ์หากจําเป็น

● รปูภาพของคุณมีสีดําท่ีมีความหนาแน่นสูงอยู่หรือไม่ ซ่ึงนั่นอาจเป็นสาเหตุในการเพิ่มเวลาพมิพ์
โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานะเครื่องพิมพ์ใน คู่มือผู้ใช้

ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์
หากคุณพบปัญหาในการเข้าถึงไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ของเคร่ืองพิมพ์ ให้ลองดําเนินการตรวจสอบระบบไฟล์ โปรดดู
ตรวจสอบระบบไฟล์ ในหน้า 7
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การสื่อสารผิดพลาดระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์
อาการของปัญหาดังกล่าวมีดังต่อไปน้ี
● หน้าจอแผงควบคุมด้านหน้าไม่แสดงข้อความ กําลังรับ เม่ือคุณส่งรูปภาพมายงัเครื่องพมิพ์
● คอมพิวเตอร์ของคุณแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเม่ือคุณพยายามจะพิมพ์
● คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพมิพ์ของคุณหยุดทํางานกลางคันระหว่างถ่ายโอนข้อมูล
● งานพิมพ์ท่ีพิมพ์แล้วของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดแบบสุ่มหรอืข้อผิดพลาดท่ีอธิบายไม่ได้ (เส้นท่ีอยู่ผิด

ตําแหน่ง ภาพกราฟิกบางส่วน และอ่ืนๆ)

หากต้องการแก้ปัญหาการติดต่อส่ือสาร ให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนดังต่อไปน้ี
● ตรวจสอบว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ท่ีถูกต้องใน RIP ของคุณแล้วหรือไม่
● โปรดจําไว้วา่รูปภาพขนาดใหญ่มักใช้เวลามากขึ้นในการรบั ดําเนินการ และพิมพ์
● หากเครื่องพิมพ์เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอรข์องคุณผ่านอุปกรณ์ส่ือกลางอื่นๆ เช่น กล่องสวิตช์ กล่องบัฟเฟอร์

หรือหม้อแปลงเคเบิล ให้ถอดอุปกรณ์ส่ือกลางออกและลองเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยตรง

● ให้ลองใช้สายอินเตอร์เฟซอ่ืน

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หน่วยความจําหมด"
ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างขนาดของไฟลใ์นคอมพิวเตอร์ของคุณและปรมิาณหน่วยความจําท่ีต้องการใน
การพิมพ์ไฟล์ เน่ืองจากการบีบอัดไฟล์และสาเหตุอ่ืนๆ จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะประมาณค่าหน่วยความจําท่ีต้องการ
ในการพิมพ์งาน มีความเป็นไปได้ท่ีเครื่องพิมพ์จะมีหน่วยความจําไม่เพียงพอในการพมิพ์งานบางส่วน ทัง้ๆ ท่ี
เคยพิมพ์งานท่ีมีขนาดใหญ่กว่าไปแล้ว การเพิ่มหน่วยความจําให้กับเครื่องพิมพ์ของคุณคือการแก้ปัญหาเพียง
อย่างเดียว

ลูกกลิง้แผ่นรองมีเสยีงดังผิดปกติ
หากคุณพบว่าลูกกล้ิงแผ่นรองมีเสียงดังผิดปกติ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอความช่วยเหลือ
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html
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9 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแผงควบคุม
ด้านหน้า

ในบางกรณี ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมด้านหน้าจะปรากฏ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในคอลัมน์
ข้อแนะนําเพ่ือแก้ไขปัญหา
หากข้อความท่ีปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมด้านหน้า ไม่ รวมอยู่ในรายการน้ี และคุณสงสัยว่าจะดําเนินการอย่างถูก
ต้องต่อไปอย่างไร โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เม่ือคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49
ตาราง 9-1  ข้อความตัวอักษร
ข้อความ ข้อแนะนํา
ตลบัหมกึ [สี] หมดอายุ เปลีย่นตลับหมึก โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

ไม่พบตลับหมึก [สี] ใส่ตลับหมกึบรรจุสทีี่ถูกต้อง โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลอื ในหน้า 49

ตลบัหมกึ [สี] หมด เปลีย่นตลับหมึก โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

ข้อผดิพลาดหัวพิมพ์ [ส]ี #[n]: ไม่ปรากฏ ใส่หวัพิมพ์ที่ถูกต้อง โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

ข้อผดิพลาดหัวพิมพ์ [ส]ี #[n]: โปรดถอด
ออก

ถอดหัวพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องและใส่หวัพมิพ์ใหม่ให้ถกูประเภท (สีและหมายเลข) โปรดดู เมื่อ
คุณต้องการความช่วยเหลอื ในหน้า 49

ข้อผดิพลาดหัวพิมพ์ [ส]ี #[n]: เปลี่ยน ถอดและใส่หัวพิมพ์อันเดิมเข้าไปใหม ่หรอืลองทําความสะอาดขัว้ต่อไฟฟ้า หากยงัประสบ
ปัญหาอยู ่ให้ถอดหัวพิมพ์ที่ใช้งานไม่ได้ออก และใส่หวัพมิพ์อนัใหม ่โปรดดู คู่มอืผู้ใช้

ข้อผดิพลาดหัวพิมพ์ [ส]ี #[n]: ติดตัง้ใหม่ ถอดและใส่หัวพิมพ์ทัง้หมดเข้าไปใหม ่ลองทําความสะอาดขัว้ต่อไฟฟ้า หากจําเป็น ให้ใส่หวั
พมิพ์อันใหม ่โปรดดู แผงควบคมุด้านหน้าแนะนําให้คณุเปลีย่นหรอืติดตัง้หัวพิมพ์ใหม่
ในหน้า 35

นอกเง่ือนไขการรบัประกันหวัพิมพ ์[สี] #[n] เงื่อนไขการรบัประกันหัวพิมพ์สิ้นสุดลง เน่ืองจากระยะเวลาที่ใช้งาน หรือเน่ืองจากปรมิาณ
ของหมึกที่ใช ้โปรดดู ข้อมลูเกีย่วกับกฎหมาย

คําเตือนการรับประกนัหวัพมิพ ์[สี] #[n] การรับประกนัหวัพมิพ์อาจเป็นโมฆะ เน่ืองจากการใช้หมึกผิดประเภท โปรดดู ข้อมลูเกี่ยว
กับกฎหมาย

[คําเตือน] การทํางานภายในล้มเหลว: ไม่
สามารถพิมพ์งานได้

ไฟล์งานพิมพ์ภายในไม่ได้มาพร้อมกบัเครื่องพิมพ ์โหลดไฟล์งานพิมพ์ภายในจาก
Embedded Web Server

ทําความสะอาด OMAS หรอืปิดการใช้งานที่
RIP

คุณต้องทําความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับการเลื่อนวสัดุพมิพ์ที่สกปรกจากคราบหมกึและฝุ่น
หรือถ้าวสัดุพมิพ์ที่ใช้ในขณะนั้นไม่รองรบัเซนเซอร์ตรวจจับการเลื่อนวัสดุพมิพ ์ให้คุณปิด
การใช้งานเซนเซอร์สําหรบัวัสดุพิมพ์ดังกล่าว

ข้อผดิพลาด IO เริม่การทํางานเครื่องพมิพ์ใหม ่หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้
บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลอื ในหน้า 49

คําเตือน IO ลองอีกครัง้ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลอื ในหน้า 49

ข้อผดิพลาด PDL: ระบบหมกึไม่พร้อมพิมพ์ ทําความสะอาดหวัพมิพ์ โปรดดู ทําความสะอาดหวัพมิพ์ ในหน้า 35

ข้อผดิพลาด PDL: งานที่ถูกตัด ภาพมีขนาดใหญ่เกินไปสําหรับวสัดุพมิพ์หรอืสําหรับเครื่องพมิพ ์ใส่วสัดุพิมพ์ที่ใหญ่ข้ึน ถ้า
ทําได้ หรือลดขนาดของภาพลง

ข้อผดิพลาด PDL: หน่วยความจําเต็ม เริม่การทํางานของเครื่องพมิพ์ใหม่แล้วลองส่งงานอีกครัง้ หากจําเป็น ให้ลดความซับซ้อน
ของงาน
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ตาราง 9-1  ข้อความตัวอักษร (ต่อ)
ข้อความ ข้อแนะนํา
ข้อผดิพลาด PDL: วสัดุพิมพ์หมด ใส่วสัดุพิมพ์เพิม่

ข้อผดิพลาด PDL: ข้อผดิพลาดด้านรูปแบบ
ข้อมลู

เครื่องพมิพ์ไม่สามารถอ่านงานพิมพ์ได ้ลองสร้างและส่งใหม่อีกครัง้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
สายเครื่องพิมพ์

ข้อผดิพลาด PDL: ข้อผดิพลาดด้านโหมดการ
พมิพ์

ประเภทวสัดุพิมพ์หรอืคุณภาพของงานพมิพท์ี่ระบไุว้สําหรบังานไม่ถูกต้อง เปลี่ยนประเภท
วสัดุพมิพ์ที่ใส่ไว้หรอืเปลีย่นการตัง้ค่าพมิพ์

ข้อผดิพลาด PDL: ข้อผดิพลาดด้านการพมิพ์ ลองสัง่พมิพ์งานอีกครัง้
ข้อผดิพลาด PDL: หน่วยความจําเสมือนเต็ม เริม่การทํางานของเครื่องพมิพ์ใหม่แล้วลองส่งงานอีกครัง้ หากจําเป็น ให้ลดความซับซ้อน

ของงาน
เปลีย่นตลับหมึก [สี] เปลีย่นตลับหมึก โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

ติดตัง้ตลบัหมกึ [สี] ใหม่ ถอดและใส่ตลับหมกึอันเดิมเข้าไปใหม ่โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
ในหน้า 49

การปรับปรุง ล้มเหลว ไฟล์ไม่ถกูต้อง ตรวจสอบว่าคุณเลือกไฟล์การปรบัปรงุเฟิร์มแวร์ถกูต้องหรอืไม ่จากนั้นลองทําการปรบัปรุง
อีกครัง้

ในบางกรณี ข้อความแสดงหมายเลขข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมด้านหน้าจะปรากฏ โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําใน
คอลัมน์ข้อแนะนําเพ่ือแก้ไขปัญหา
หากข้อความท่ีปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมด้านหน้า ไม่ รวมอยู่ในรายการน้ี ให้ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครัง้
หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เม่ือคุณต้องการความช่วยเหลือ
ในหน้า 49
ตาราง 9-2  ข้อความแสดงหมายเลขข้อผิดพลาด
รหัสข้อผดิพลาด ข้อแนะนํา
15.1 เครื่องพิมพ์ไม่สามารถร้อนข้ึนภายในกําหนดเวลาที่ตัง้ค่าไว้ล่วงหนา้ ตรวจสอบอุณหภูมแิวดล้อมและ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อมูลจําเพาะของเครื่องพมิพ์หรือไม ่หากยังประสบปัญหา
ดงักล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

15.2 เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเย็นลงภายในกําหนดเวลาที่ตัง้ค่าไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบอุณหภมูแิวดล้อมว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อมลูจําเพาะของเครื่องพิมพ์หรอืไม ่ตรวจสอบว่าพัดลมทุกตัวกําลงัทํางานและ
ไม่มีอะไรขวางทางลม หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคณุ โปรดดู
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

15.3 โมดูลสําหรับทําให้แห้งร้อนจดั ตรวจสอบว่าพัดลมทุกตัวกําลงัทํางานและไม่มอีะไรขวางทางลม หากยัง
ประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
ในหน้า 49

15.4 โมดูลสําหรับทําให้แห้งยังร้อนไม่พอ ตรวจสอบอุณหภูมแิวดล้อมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อมลู
จําเพาะของเครื่องพิมพ์หรอืไม ่หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ
โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

15.5 ข้อผดิพลาดด้านเซนเซอร์อินฟราเรด ตรวจสอบว่าพัดลมทุกตัวกําลงัทํางานและไม่มอีะไรขวางทางลม
หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

15.6 โมดูลสําหรับทําให้แห้งทํางานโดยใช้กําลังไฟสูงสุดนานเกนิไป โปรดตรวจสอบว่าความหนาแน่นของ
หมกึไม่สูงเกินไป ตรวจสอบอุณหภมูิแวดล้อมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อมูลจําเพาะของเครื่องพมิพ์
หรอืไม่ หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการ
ความช่วยเหลอื ในหน้า 49

15.7 อณุหภูมแิวดล้อมตํ่าเกินไปที่เครื่องพิมพ์จะทํางานได้อย่างราบรื่น
16.1 เครื่องพิมพ์ไม่สามารถร้อนข้ึนภายในกําหนดเวลาที่ตัง้ค่าไว้ล่วงหนา้ ตรวจสอบอุณหภูมแิวดล้อมและ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อมูลจําเพาะของเครื่องพมิพ์หรือไม ่หากยังประสบปัญหา
ดงักล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49
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ตาราง 9-2  ข้อความแสดงหมายเลขข้อผิดพลาด (ต่อ)
รหัสข้อผดิพลาด ข้อแนะนํา
16.2 เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเย็นลงภายในกําหนดเวลาที่ตัง้ค่าไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบอุณหภมูแิวดล้อมว่าอยู่

ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อมลูจําเพาะของเครื่องพิมพ์หรอืไม ่ตรวจสอบว่าพัดลมทุกตัวกําลงัทํางานและ
ไม่มีอะไรขวางทางลม หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคณุ โปรดดู
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

16.3 โมดูลสําหรับการอบร้อนจัด ตรวจสอบว่าพดัลมทุกตัวกําลังทํางานและไม่มอีะไรขวางทางลม หากยงั
ประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
ในหน้า 49

16.4 โมดูลสําหรับการอบยังร้อนไม่พอ ตรวจสอบอุณหภูมแิวดล้อมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อมลูจําเพาะ
ของเครื่องพิมพ์หรอืไม ่หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

16.5 ข้อผดิพลาดด้านเซนเซอร์อินฟราเรด ตรวจสอบว่าพัดลมทุกตัวกําลงัทํางานและไม่มอีะไรขวางทางลม
หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

16.6 โมดูลสําหรับการอบทํางานโดยใช้กําลงัไฟสงูสุดนานเกินไป โปรดตรวจสอบว่าความหนาแน่นของหมกึ
ไม่สูงเกินไป ตรวจสอบอณุหภูมแิวดล้อมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ์หรอืไม่
หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

16.7 อณุหภูมแิวดล้อมตํ่าเกินไปที่เครื่องพิมพ์จะทํางานได้อย่างราบรื่น
21:03 ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมด้านหน้า แล้วปิดสวติช์เปิด/ปิดท่ีด้านหลัง ถอดสายไฟออก เช่ือมต่อ

สายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของ
คณุ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

21.2:10 ข้อผดิพลาดด้านตลับทําความสะอาดหวัพมิพ์ ปิดเครื่องพมิพ ์ถอดตลบัทําความสะอาดหัวพิมพ์และ
ตรวจสอบว่าสามารถเลื่อนผ้าเข้าไปเองโดยใช้เฟืองสีขาวทางด้านขวาของเครื่องพมิพ์ได้หรอืไม ่หาก
ทําได้ ให้ใส่เข้าไปใหม ่หากไม่ได ้ให้ลองใส่ตลับทําความสะอาดหวัพมิพ์อนัใหม ่เปิดเครื่องพิมพ ์หากยงั
ประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดตอ่ตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
ในหน้า 49

24:03 กระบวนการติดตัง้ไม่เสร็จสมบรูณ ์เริม่การทํางานเครื่องพมิพ์ใหม ่และเริม่กระบวนการติดตัง้ใหม่
ตัง้แต่แรก

26.n:01 (โดยที ่n = หมายเลข
ตลบับรรจุหมกึ)

ถอดตลับบรรจุหมกึและติดตัง้ใหม่อีกครัง้ในเครื่องพมิพ์ หากยังประสบข้อผิดพลาดดงักล่าวอยู ่ให้
เปลีย่นตลับหมึกอนัใหม ่หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคณุ โปรดดู
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

26.n:10 (โดยที ่n = หมายเลข
ตลบับรรจุหมกึ)

ตรวจพบการสัมผัสที่ไม่ถกูต้องในตลับหมกึ ถอดตลบัหมึกและติดตัง้ใหม่อีกครัง้ในเครื่องพมิพ์ หากยัง
ประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่ให้เปลีย่นตลับหมึกอนัใหม ่หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อ
ตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลอื ในหน้า 49

29:01 ใส่ตลับทําความสะอาดหวัพมิพ์ไม่ถูกต้อง เปิดประตูของตลับทําความสะอาดหัวพมิพ์ที่อยู่ด้านขวาของ
เครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าตลับทําความสะอาดหวัพิมพ์ติดตัง้อย่างถกูต้อง จากนั้นปิดประต ูหากยัง
ประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่ให้เปลีย่นตลับทําความสะอาดหวัพิมพ์อันใหม ่หากยงัประสบปัญหาดังกล่าว
อยู่ โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

32:01 ล้อม้วนเก็บไม่เช่ือมต่อ หากต้องการใช้ล้อม้วนเกบ็ ให้ปิดเครื่องพิมพ ์และตรวจสอบว่าสายล้อม้วนเก็บ
ทัง้หมดได้เช่ือมต่อกันแล้ว (สายเซนเซอร์และสายเครื่องพิมพ)์ หากคุณไม่ต้องการใช้ล้อม้วนเกบ็ คุณ
อาจจําเป็นต้องถอดวัสดุพิมพ์จากล้อม้วนเก็บด้วยตนเอง อย่าลืมตัดกระดาษก่อน ทําได้ด้วยตนเองหรอื
กดปุ่ม ย้ายวัสดพุมิพ์

32:01.1 ข้อผิดพลาดน้ีเกิดข้ึนเมื่อพิมพ์โดยใช้จํานวนวสัดุพิมพ์น้อย โดยมคีวามยาวน้อยกว่า 79 น้ิว (200 ซม.)
ตรวจสอบว่าไม่มอีะไรขวางอยู่ระหว่างเซนเซอร์ออปติคัลของล้อม้วนเกบ็ ตรวจสอบว่าวสัดุพมิพ์ไม่ได้
ติดอยู่กับแกนหมุนของล้อม้วนเก็บ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ล้อม้วนเก็บอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง
หากจําเป็น ให้ใช้ปุ่มลูกศรของล้อม้วนเกบ็เพื่อหมุนวัสดุพิมพ ์จากนัน้กด OK เพื่อพิมพ์ต่อ

32:01.2 ข้อผดิพลาดน้ีเกดิข้ึนเมื่อใช้จํานวนวสัดุพิมพ์น้อย โดยมีความยาวน้อยกว่า 70 น้ิว (178 ซม.) เซนเซอร์
ของล้อม้วนเก็บตรวจพบว่าตัวทํารูปทรงห่วงแตะอยู่ที่ระดับล่างสดุ (ซ่ึงไม่ถูกต้อง) แม้ว่ามอเตอร์ของ
แกนหมนุจะหมุนไปนานกว่า 3 วนิาทีแล้วก็ตาม สาเหตุท่ีน่าจะเป็นไปได้ที่สดุของข้อผิดพลาดน้ีก็คือคุณ
ลมืตัง้ค่าสวิตช์ทิศทางการหมนุหรือลืมติดเทปวสัดุพมิพ์เข้ากับแกนของแกนหมุน เมื่อวสัดุพมิพ์เลื่อน
ถงึพื้นและไปกีดขวางเซนเซอร์อินฟราเรดของล้อม้วนเก็บ ตรวจสอบว่าไม่มีอะไรขวางอยู่ระหว่าง
เซนเซอร์ออปติคัลของล้อม้วนเกบ็ ตรวจสอบว่าวสัดุพมิพ์ไม่ได้ติดอยู่กับแกนหมุนของล้อม้วนเก็บ และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวติช์ล้อม้วนเกบ็อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง หากจําเป็น ให้ใช้ปุ่มลกูศรของล้อม้วน
เก็บเพื่อหมนุวสัดุพมิพ ์จากนัน้กด OK เพื่อพิมพ์ต่อ
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ตาราง 9-2  ข้อความแสดงหมายเลขข้อผิดพลาด (ต่อ)
รหัสข้อผดิพลาด ข้อแนะนํา
32:02 ข้อผดิพลาดน้ีเกดิข้ึนระหว่างเครื่องพิมพ์กําลงัพร้อมใช ้เพื่อเตือนว่าล้อม้วนเกบ็ไม่เชื่อมต่อขณะที่ปิด

เครื่องพิมพ์ ข้อผิดพลาดน้ียังเกิดข้ึนถ้าคุณพยายามเปิดใช้งานล้อม้วนเก็บ ทัง้ที่ยงัไม่ได้เช่ือมต่อกับ
เครื่องพิมพ์ เช่ือมต่อล้อม้วนเกบ็เข้ากับเคร่ืองพมิพ ์และกดปุ่ม OK เพื่อดําเนินการต่อ

32.1:01 เกิดข้อผดิพลาดด้านล้อม้วนเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดเทปยึดวัสดุพิมพ์เข้ากับแกนหมุนล้อม้วน
เก็บอย่างเพียงพอ จากนัน้ตรวจสอบว่าตัง้ค่าทิศทางการหมนุถูกต้องแล้ว

32.2:01 ตรวจไม่พบล้อม้วนเก็บ ตรวจสอบว่าสายเซนเซอร์ล้อม้วนเกบ็เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
41:03 ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคมุด้านหน้า แล้วปิดสวติช์เปิด/ปิดท่ีด้านหลัง ถอดสายไฟออก เปิด

หน้าต่างเครื่องพมิพ์และตรวจสอบว่ามีสิง่กีดขวางการเคลื่อนท่ีของลกูกลิง้หมนุกระดาษหรอืไม ่หากมี
วสัดุพิมพ์ที่มีรอยย่นอยู่ในทางเดนิวสัดุพมิพ ์ให้ยกคันปรบัวัสดุพิมพ์ข้ึนและเอาวสัดุพมิพ์ที่ติดอยู่ออก
เช่ือมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้ หากยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้
บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

42:03 ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมด้านหน้า แล้วปิดสวติช์เปิด/ปิดท่ีด้านหลัง ถอดสายไฟออก เปิด
หน้าต่างเครื่องพมิพ์และตรวจสอบว่ามีสิง่กีดขวางการเคลื่อนท่ีของแคร่พมิพ์หรอืไม ่หากมวีัสดุพมิพ์ที่มี
รอยย่นกีดขวางแคร่พิมพ ์ให้ยกคันปรับวสัดุพมิพ์ข้ึนและเอาวสัดุพิมพ์ที่ติดอยู่ออก เชื่อมต่อสายไฟและ
เปิดเครื่องพมิพ์อีกครัง้ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู
เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

46:03 ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมด้านหน้า แล้วปิดสวติช์เปิด/ปิดท่ีด้านหลัง ถอดสายไฟออก เช่ือมต่อ
สายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของ
คณุ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

61:01 รปูแบบไฟล์ไม่ถูกต้องและเครื่องพมิพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได ้ให้ลองปฏิบตัิตามการแก้ไขดงัต่อไปน้ี
● ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแผงควบคุมด้านหน้าและสวิทช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังของ

เครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนัน้เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัง้ค่าภาษาของกราฟิกถูกต้องแล้ว โปรดดู คู่มอืผู้ใช้
● ส่งไฟล์ไปยังเครื่องพมิพ์อีกครัง้
● ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นล่าสดุหรอืไม ่โปรดดู ปรบัปรงุเฟิร์มแวร ์ในหน้า 9

หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

63:04 ปัญหาด้านการรบัเข้า/ส่งออกเกิดข้ึนกับการ์ดเครอืข่าย ให้ลองปฏิบตัิตามการแก้ไขดังต่อไปน้ี

● ตรวจสอบว่าสายเคเบลิเครอืข่ายได้เช่ือมต่อกับการ์ดเครือข่ายอย่างถูกต้องหรอืไม่
● ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นล่าสดุหรอืไม ่โปรดดู ปรบัปรงุเฟิร์มแวร ์ในหน้า 9

หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

71:03 เกิดความล้มเหลว “หน่วยความจําหมด” HP แนะนําว่าคุณควรลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์
ของเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Embedded Web Server

73:03 ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมด้านหน้า แล้วปิดสวติช์เปิด/ปิดท่ีด้านหลัง ถอดสายไฟออก เช่ือมต่อ
สายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้ ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว หาก
ไม่ ให้ปรบัปรงุเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสดุ หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้
บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ในหน้า 49

74:01 ข้อผดิพลาดเกิดข้ึนระหว่างอัพโหลดไฟล์ปรับปรุงเฟิร์มแวร ์ให้ลองปฏิบตัิตามการแก้ไขดังต่อไปน้ี
● ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแผงควบคุมด้านหน้าและสวิทช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังของ

เครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนัน้เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้
● ลองอัพโหลดไฟล์ปรบัปรงุเฟิร์มแวร์ไปยงัเครื่องพิมพ์อีกครัง้ โปรดดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร ์ในหน้า 9

หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

46 บท 9   ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมด้านหน้า THWW



ตาราง 9-2  ข้อความแสดงหมายเลขข้อผิดพลาด (ต่อ)
รหัสข้อผดิพลาด ข้อแนะนํา
76:03 เกิดความล้มเหลว “พื้นที่ดสิก์หมด” ให้ลองปฏิบัติตามการแก้ไขดังต่อไปน้ี

● ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแผงควบคุมด้านหน้าและสวิทช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังของ
เครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนัน้เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้

● ส่งไฟล์ไปยังเครื่องพมิพ์อีกครัง้
● HP แนะนําว่าคุณควรลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพมิพ์ผ่านทาง Embedded

Web Server

● ใช้การรเีซ็ตแบบ Electrically Erasable Read-Only Memory (EEROM) จากนัน้ส่งไฟล์ไปยงั
เครื่องพิมพ์อีกครัง้

หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

77:04 เกิดข้อผดิพลาดของซอฟต์แวร์ภายในของ Embedded Web Server ให้ลองปฏิบตัิตามการแก้ไขดังต่อไป
น้ี
● ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแผงควบคุมด้านหน้าและสวิทช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังของ

เครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนัน้เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครัง้
● ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นล่าสดุหรอืไม ่โปรดด ูปรบัปรงุเฟิร์มแวร ์ในหน้า 9

หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลอื ในหน้า 49

78.1:04 เครื่องพิมพ์ไม่มีการตัง้ค่าล่วงหน้าสําหรับวสัดุพมิพ์ช้ินน้ี ทําตามขัน้ตอนอัปเกรดเฟิร์มแวร ์เพื่อปรบัปรงุ
เครื่องพิมพ์ให้มีการตัง้ค่าล่วงหน้าสําหรับวสัดุพมิพ์ล่าสดุ

78.2:01 ตรวจพบปลายม้วนวสัดุพิมพ ์หากไม่ใช่กรณีน้ี ให้ถอดและใส่วสัดุพิมพ์เข้าไปอกีครัง้
81:01, 81:03, 86:01 เปดิหน้าต่างเครื่องพมิพ์และตรวจสอบว่าไม่มีสิง่กีดขวางการเคลื่อนที่ของลกูกลิง้หมนุกระดาษ หาก

วสัดุพิมพ์ติด และกีดขวางการเคลื่อนที่ของลูกกลิง้หมุนกระดาษ โปรดดู วัสดุพิมพ์ติด ในหน้า 31 หาก
ยงัประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วย
เหลอื ในหน้า 49

86:11 เปิดหน้าต่างเครื่องพมิพ์และตรวจสอบว่ามีสิง่กีดขวางการเคลื่อนที่ของแคร่พมิพ์หรือไม ่หากมวีัสดุ
พมิพ์ที่มีรอยย่นกีดขวางแคร่พมิพ ์ให้ยกคันปรบัวัสดพุิมพ์ข้ึนและเอาวัสดุพิมพ์ที่ติดอยู่ออก หากยัง
ประสบปัญหาดังกล่าวอยู ่โปรดติดต่อตัวแทนให้บรกิารของคุณ โปรดดู เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
ในหน้า 49

91:02 เครื่องมือสําหรบัแก้ไขปัญหาของ HP Instant Support ตรวจพบว่ามหีัวพมิพ์อย่างน้อยหน่ึงอันถกูเปลี่ยน
โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ตามที่ระบไุว้ และโดยไม่ได้ทําความสะอาดก่อน ขอแนะนําให้คุณทําความ
สะอาดหัวพมิพ์ก่อนทําการเปลี่ยน
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10 เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

บทนํา
ศูนย์บริการลูกค้าของ HP ให้การสนับสนุนท่ีได้รับรางวลั เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับส่ิงท่ีดีท่ีสุดจาก HP Designjet
ของคุณ ศูนย์บริการลูกค้าของ HP ให้ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญท่ีครอบคลุมกว้างขวางและผ่านการพิสูจน์แล้ว
รวมทัง้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการให้การสนับสนุนแบบ End-to-end ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะแก่คุณ บริการต่างๆ รวม
ถึงการตัง้ค่าและการติดตัง้ เครื่องมือสําหรับแก้ไขปัญหา การปรับรุ่นในระยะเวลาประกัน บรกิารซ่อมและเปล่ียน
การสนับสนุนทางโทรศัพท์และเวบ็ การอัปเดตซอฟต์แวร ์และบริการดูแลรกัษาด้วยตัวเอง หากคุณต้องการทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับศนูย์บริการลูกค้าของ HP โปรดเข้าไปท่ี http://www.hp.com/go/graphic-arts/

เอกสาร
เอกสารต่อไปน้ีมีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ และสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.hp.com/go/
L25500/manuals/

● คู่มือการจัดเตรียมไซต์
● คู่มือการติดตัง้
● คู่มือผู้ใช้
● คู่มือการดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา (เอกสารน้ี)

● ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย

HP Instant Support
HP Instant Support รุ่น Professional เป็นชุดเครื่องมือสําหรับแก้ไขปัญหาของ HP ซ่ึงรวบรวมข้อมูลการวนิิจฉัย
จากเครื่องพิมพ์ของคุณ และจบัคู่กับการแก้ไขปัญหาอันชาญฉลาดจากฐานความรู้ของ HP ซึ่งทําให้คุณสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ในการเริ่มเซสชัน่ HP Instant Support ให้คลิกลิงค์ในแท็บ Support (สนับสนุน) ของ Embedded Web Server
ของเครื่องพิมพ์ของคุณ
ในการใช้ HP Instant Support ตอ้งมีเง่ือนไขดังต่อไปน้ี
● เน่ืองจาก HP Instant Support สามารถเข้าถึงได้ทาง Embedded Web Server เท่านั้น ดังนั้นคุณจึงต้องมีการ

เช่ือมต่อแบบ TCP/IP กับเครื่องพิมพ์ของคุณ
● เน่ืองจาก HP Instant Support เป็นบริการผ่านเวบ็ ดังนั้นคุณต้องเข้าถึงทางเวริ์ลไวด์เวบ็
HP Instant Support ในขณะน้ีรองรบัภาษาอังกฤษ เกาหลี จีนตัวย่อ และจนีตัวเต็ม
หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ HP Instant Support โปรดเข้าไปที่ http://www.hp.com/go/
ispe/
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ศูนย์บรกิารลูกค้าของ HP
มีความช่วยเหลือทางโทรศัพท์คอยให้บริการแก่คุณ ส่ิงท่ีคุณต้องทําก่อนโทรหาเรา:

● อ่านข้อแนะนําในการแก้ไขปัญหาในคู่มือน้ี
● อ่านเอกสาร RIP ของคุณ หากมีความเกี่ยวข้อง
● โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปน้ีไว้ให้พร้อม:

◦ เครื่องพิมพ์ท่ีคุณกําลังใช้: หมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขเครื่อง ซ่ึงพบได้ท่ีฉลากบนฝาปิดของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

◦ หากมีรหัสข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมด้านหน้า ให้บันทึกไว้ โปรดดู ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบน
แผงควบคุมด้านหน้า ในหน้า 43

◦ ID บริการของเครื่องพิมพ์
◦ RIP ท่ีคุณกําลังใช้พร้อมกับหมายเลขเวอร์ชัน
◦ ซอฟต์แวร์ท่ีคุณกําลังใช้พร้อมกับหมายเลขเวอร์ชัน
◦ ข้อความท่ี Embedded Web Server แสดงเม่ือคุณเลือก วิธใีช้ > เก่ียวกับ

คุณสามารถหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในประเทศของคุณได้ดังรายการด้านล่าง

ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทําการ
อเมริกาเหนือ
อเมรกิาและแคนาดา +1 800 334 5144 จันทร-์อาทิตย ์0:00–23:59 สําหรับ

ผลติภัณฑ์ส่วนใหญ่
ยโุรป ตะวนัออกกลางและแอฟริกา
อลัจีเรีย 021 67 67 67 8:30–18:00 GMT

ออสเตรีย 08 1000 1000 8:00–17:00

บาร์เรน 800 00 171 8:00–18:00

เบลเยยีม 078 600 600 8:00–17:00

บลัแกเรยี 2 976 95 62 9:00-18:00

โครเอเชีย 1 6060 200 8:30–17:30

ไซปรัส 800 9 2649 (ไม่คิดค่าธรรมเนียม) 9:00–17:00

สาธารณรัฐเชค 2 61 307 310 8:00-18:00

เดนมาร์ก 70 11 77 00 8:00–17:00

อยีปิต์ 202 532 5222 7:00–17:00

เอสโตเนีย 6 813 823 9:00–17:00

ฟินแลนด์ 0203 53 232 8:00–17:00

ฝรัง่เศส 0826 10 4949 8:00-18:00

เยอรมนี 01805 25 81 43 8:00-18:00

กรีซ 800 9 2649 (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

801 11 CALL HP (225547)

9:00–17:00

ฮงัการี 1 382 1111 8:30-18:00
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ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทําการ
ไอซ์แลนด์ +45 70 10 80 25 (ไม่มีเบอร์ท้องถิ่น) จันทร-์อาทิตย ์0:00–23:59

ไอร์แลนด์ 1890 946 500 8:00-18:00

อสิราเอล 09 830 4848 9:00-18:00

อติาล ีซานมาริโน วาติกัน 02 3859 1212 8:00–17:00

คูเวต +971 4 366 2020 (ไม่มีเบอร์ท้องถ่ิน) 9:00–19:00 GMT+4

ลตัเวยี 7 030 721

800 80 12 (ไม่คดิค่าธรรมเนียม)

9:00-18:00

เลบานอน +971 4 366 2020 (ไม่มีเบอร์ท้องถ่ิน) 9:00–19:00 GMT+4

ลกิเตนสไตน์ 0848 802 020 8:00–17:00

ลทัิวเนีย 5 210 3333

800 10 000 (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

8:00–17:00

ลกัเซมเบริ์ก 27 303 303 8:00–17:00

โมนาโค +33 1 7301 8475 8:00-18:00

โมรอ็กโก 22 40 47 47 8:30–18:00 GMT

เนเธอร์แลนด์ 0900 117 0000 8:00–17:00

ไนจีเรยี 01 271 1999 7:00–16:00 GMT+1

นอร์เวย์ 800 62 800 8:00–17:00

โอมาน +971 4 366 2020 9:00–19:00 GMT+4

โปแลนด์ 22 5666 000 8:00–17:00

โปรตุเกส 213 164 164 9:00-18:00

กาตาร์ +971 4 366 2020 (ไม่มีเบอร์ท้องถ่ิน) 9:00–19:00 GMT+4

โรมาเนีย 21 315 4442 8:00–17:00

รสัเซีย (มอสโก) 495 797 3520 9:00-18:00

รสัเซีย (เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก) 812 346 7997 9:00-18:00

ซาอุดิอาระเบยี 800 897 1444 8:00-18:00

สาธารณรัฐสโลวัค 2 6820 8080 8:00–17:00

สโลเวเนีย 1 230 74 20 8:00-16:00

แอฟรกิาใต้ 086 000 1030 8:00–17:00

สเปน 902 010 333 8:30–17:30

สวีเดน 077 130 3000 8:00–17:00

สวิตเซอร์แลนด์ 0848 802 020 8:00–17:00

ตูนิเซีย 23 926 000 8:30–18:00 GMT

ตุรกี 212 444 71 71 8:30-18:00

ยเูครน 44 490 3520 8:00–17:00

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 800, 4520

04 366 2020

9:00-19:00
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ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทําการ
สหราชอาณาจักร ยบิรอลตาร์ 0870 842 2339 8:00-18:00

ประเทศแอฟรกิันตะวนัตกและประเทศอื่นๆ
ที่พดูภาษาฝรัง่เศส

22 40 47 47 9:00–17:30 GMT

ประเทศแอฟรกิันตะวนัตกและประเทศอื่นๆ
ที่พดูภาษาองักฤษ

+234 1 271 1999 8:30–17:30

เยเมน +971 4 366 2020 (ไม่มีเบอร์ท้องถ่ิน) 9:00–19:00 GMT+4

เอเชียและแปซิฟิก
ออสเตรเลีย 13 10 47

+61 3 8877 5000 (ระหว่างประเทศ)

จันทร-์ศกุร ์9:00–17:00

จีน 800 810 3888 จันทร-์ศกุร ์8:30–17:30

ฮ่องกง +852 3002 8555 จันทร-์ศกุร ์8:30–17:30

อนิเดีย 1800 112 267 (ไม่คดิค่าธรรมเนียม)

+91 80 3030 6363 (ระหว่างประเทศ)

จันทร-์ศกุร ์9:00-18:00

อนิโดนีเซีย +62 21 350 3408 จันทร-์ศกุร ์8:00–17:00

ญีปุ่่น (ฮาร์ดแวร)์ 0120 742 594 (ไม่คดิค่าธรรมเนียม)

03 3335 9810 (จากโทรศพัท์เคลื่อนที)่

+81 3 3335 9810 (ระหว่างประเทศ)

จันทร-์ศกุร ์8:45–17:30

ญีปุ่่น (ซอฟต์แวร์) 0120 014 121 (ไม่คดิค่าธรรมเนียม)

03 5347 3089 (จากโทรศพัท์เคลื่อนที)่

+81 42 643 4007 (ระหว่างประเทศ)

จันทร-์ศกุร ์9:00–17:00

เกาหลี 1588, 3003 จันทร-์ศกุร ์9:00–18:00 เสาร ์9:00–13:00

มาเลเซีย 1800 88 8588 (ไม่คดิค่าธรรมเนียม)

+603 7712 4458 (ระหว่างประเทศ)

จันทร-์ศกุร ์8:30–17:30

นิวซีแลนด์ 0800 664 747

+64 0800 449 553 (ระหว่างประเทศ)

จันทร-์ศกุร ์8:30–18:00

ฟิลปิปินส์ +63 2 867 3551 จันทร-์ศกุร ์8:30–17:30

สงิคโปร์ 6272, 5300 จันทร-์ศกุร ์8:30–17:30

ไต้หวนั 02 8722 8000

0800 010 055 (ไม่คดิค่าธรรมเนียม)

จันทร-์เสาร ์9:00–18:00

ไทย +66 2 353 9000 จันทร-์ศกุร ์8:30–17:30

เวียดนาม +84 8 823 4530 จันทร-์ศกุร ์8:00–12:00, 13:00–17:00

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน
แองกวิลลา 1 800 711 2884

แอนติกา 1 800 711 2884

อาร์เจนตินา 0800 555 5000

54 11 4708 1600
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ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทําการ
อารบูา 800, 8000

800 711 2884

บาฮามาส 1 800 711 2884

บาร์เบโดส 1 800 711 2884

เบลซี 1 800 711 2884

เบอร์มิวดา 1 800 711 2884

โบลเิวยี 800 100 193

5411 4708 1050 (Arg)

บราซิล: 0 800 709 7751

11 4004 7751

หมู่เกาะบริติชเวอร์จนิ 1 800 711 2884

หมู่เกาะเคย์แมน 1 800 711 2884

ชิลี 800 360 999

562 436 2610 (ซันติอาโก)

โคลัมเบยี 01 8000 51 HP INVENT (01 8000 51 4746
8368)

571 602 9191 (โบโกตา)

คอสตารกิา 0 800 011 0524

คูราเคา 001 800 872 2881

800 711 2884

โดมินิกา 1 800 711 2884

สาธารณรัฐโดมินิกัน 1 800 711 2884

เอกวาดอร์ 1 999 119 (Andinatel)

1 800 225 528 (Pacifitel)

800 711 2884

เอลซัลวาดอร์ 800, 6160

1 800 711 2884

เฟรนช์แอนทิลลิส 0 800 990 011

800 711 2884

เฟรนช์เกยีนา 0 800 990 011

800 711 2884

เกรนาดา 1 800 711 2884

กวาเดอลูป 0 800 990 011

800 711 2884

กวัเตมาลา 1 800 999 5105

กายอานา 159

800 711 2884
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ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทําการ
เฮติ 183

800 711 2884

ฮอนดรูัส 800 0 123

800 711 2884

จาไมกา 1 800 711 2884

มาร์ตินีก 0 800 990 011

877 219 8671

เม็กซิโก 01 800 4746 8368 (01 800 HP INVENT)

52 55 5258 9922

มอนต์เซอร์รัต 1 800 711 2884

เนเธอร์แลนด์แอนทิลสิ 001 800 872 2881

800 711 2884

นิการากัว 1 800 0164

800 711 2884

ปานามา 001 800 711 2884

ปารากวยั 009 800 541 0006

5411 4708 1050 (Arg)

เปรู 0 800 10 111

511 411 2443 (Lima)

เปอโตรโิก 1 877 232 0589

787 474 8570

1 281 927 4301

เซนต์คิตส์แอนด์เนวิส 1 800 711 2884

เซนต์ลูเชีย 1 800 478 4602

เซนต์มาร์ติน 1 800 711 2884

เซนต์วินเซนต์แอนด์เกรนาดีนส์ 1 800 711 2884

ซูรนิาเม 156

800 711 2884

ตรนิิแดดและโตเบโก 1 800 711 2884

หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส 01 800 711 2884

หมู่เกาะยูเอสเวอร์จนิ 1 800 711 2884

อรุุกวัย 0004 054 177

5411 4708 1050 (Arg)

เวเนซุเอลา 0 800 HP INVENT (4746 8368)

58 212 278 8666 (การากัส)
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ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาทําการ
แคริบเบยีน (contingency) 1 281 927 4300 (คิดค่าธรรมเนียม อาจมี

บรกิารโทรกลบั)

อเมรกิากลาง (contingency) 1 281 927 4303

ข้อมลูบรกิาร
เครื่องพิมพส์ามารถพิมพ์รายการสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ตามคําขอได้ในหลายแง่มุม ซ่ึงบางแง่มุมอาจเป็น
ประโยชน์ต่อวศิวกรผู้ให้บริการ คุณสามารถขอรายการน้ีได้สองวิธี:

● ใน Embedded Web Serverให้เลือกแท็บ Support (สนับสนุน) แล้วเลือก Troubleshooting (การแก้ไข
ปัญหา) > Printer information (ข้อมูลเครื่องพิมพ์)

● จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอนิเทอร์เน็ต ให้ป้อน URL ของเครื่องพิมพ์ของคุณลงในเวบ็เบราเซอร ์แล้ว
ตามด้วย /hp/device/webAccess/allServicePlot.htm เช่น หาก URL ของเครื่องพิมพ์ของคุณคือ http://
123.123.123.123 ให้ป้อน http://123.123.123.123/hp/device/webAccess/allServicePlot.htm

คุณสามารถขอรายการทัง้หมดได้ ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาสักพักในการสร้าง หรือคุณอาจขอเฉพาะบางส่วนของ
รายการ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนําให้คุณขอรายการทัง้หมด (เลือก ทุกหน้า)

หากคุณต้องการส่งรายการทางอีเมล คุณสามารถบันทึกหน้าดังกล่าวเป็นไฟล์จากเวบ็เบราเซอร์ของคุณ แล้วจาก
นั้นจึงส่งไฟล์ หรือจาก Internet Explorer คุณสามารถส่งหน้านั้นไปได้โดยตรง: เลือก ไฟล์ > ส่ง > หน้าทางอีเมล
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