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COLOR MFP SERIES



พิมพบนกระดาษพเิศษ ฉลาก หรอืแผนใส

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้
คา

 

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

 

5. ขยายรายการตวัเลือก ประเภท:  
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6. ขยายหมวดหมูของประเภทกระดาษท่ีระบุกระดาษ
ของคณุไดดีท่ีสุด

หมายเหต:ุ ฉลากและแผนใสอยูในรายการตวัเลือก
อื่นๆ

 

7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษท่ีคุณกําลังใช แลว
คลิกปุม ตกลง
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การพิมพทีเ่ครือ่งดวย USB
เคร่ืองพิมพน้ีมีคุณสมบัติการพิมพจากแฟลชไดรฟ USB คุณจึงสามารถพิมพไฟลอยางรวดเร็วโดยไมจําเปนตองสงจาก

คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพยอมรับอุปกรณเสริมท่ีจัดเก็บแบบ USB มาตรฐานในพอรต USB ท่ีดานหนาของเคร่ืองพิมพ คุณ

สามารถพิมพไฟลประเภทตอไปน้ีได:

● .PDF

● .JPEG

1. เสียบไดรฟ USB เขากับพอรต USB ที่ดานหนาของ
เคร่ืองพิมพ

 

2. เมนู แฟลชไดรฟ USB จะเปดขึ้น แตะปุมลูกศรเพ่ือ
เล่ือนดตูัวเลือกตางๆ

● พิมพเอกสาร

● ดแูละพิมพภาพถาย

● สแกนไปยังไดรฟ USB

 

3. ในการพิมพเอกสาร ใหแตะหนาจอ พิมพเอกสาร
และแตะชื่อของโฟลเดอรในไดรฟ USB ท่ีจัดเก็บ
เอกสาร เม่ือหนาจอสรุปเปดขึ้น คุณสามารถแตะเพ่ือ
ปรับการตั้งคาได แตะปุม พิมพ เพ่ือพิมพเอกสาร

 

4. ในการพิมพภาพถาย ใหแตะหนาจอ ดูและพิมพ
ภาพถาย และแตะภาพตวัอยางของภาพถายแตละ
ภาพท่ีคณุตองการพิมพ แตะปุม เสร็จส้ิน เม่ือหนาจอ
สรุปเปดขึ้น คุณสามารถแตะเพ่ือปรับการตั้งคาได
แตะปุม พิมพ เพ่ือพิมพภาพถาย

 

5. นํางานท่ีพิมพแลวจากถาดกระดาษออก และถอด
ไดรฟ USB
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พิมพทั้งสองดาน (การพมิพสองดาน) โดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้
คา

 

3. คลิกแถบ ตกแตง  
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4. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พมิพบนกระดาษทั้งสอง
ดาน (ดวยตนเอง) คลิกปุม ตกลง เพ่ือพิมพดานแรก
ของงาน

 

5. นําปกกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษ
ออก แลวใสลงในถาด 1 โดยใหดานท่ีพิมพแลวควํ่า
ลง โดยไมตองเปล่ียนการวางแนว

 

6. บนแผงควบคมุ ใหแตะปุม OK เพ่ือพิมพดานท่ีสอง
ของงาน
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ทําสาํเนาบตัรประจาํตวั

ใชคณุสมบัติ สําเนา ID เพ่ือทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอ่ืนๆ บนดานเดียวกันของกระดาษ

เคร่ืองจะแสดงขอความใหคุณสําเนาหนาแรกกอน และวางหนาท่ีสองในบริเวณอ่ืนของกระจกสแกนเนอร และทําสําเนาอีกคร้ัง

เคร่ืองจะพิมพท้ังสองภาพพรอมกัน

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร  

2. จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา  

3. แตะปุม สําเนา ID  

4. แตะปุม สีดํา หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  

5. เคร่ืองจะแสดงขอความใหคณุวางหนาถัดไปบนสวน
อ่ืนของกระจกสแกนเนอร

 

6. แตะปุม OK หากคุณมีหนาอ่ืนท่ีจะทําสําเนา หรือ
แตะปุม เสร็จส้ิน หากน่ีคือหนาสุดทาย

 

7. เคร่ืองจะทําสําเนาหนาท้ังหมดบนดานเดียวกันของ
กระดาษ
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เปลี่ยนคณุภาพสาํเนา

การตั้งคาคุณภาพสําเนามีดังตอไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใชการตั้งคาน้ีเม่ือคุณไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสําเนา คาน้ีเปนคาเร่ิมตน

● ผสม: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีขอความและกราฟกผสมกัน

● ขอความ: ใชการตัง้คาน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ

● รูปภาพ: ใชการตัง้คาน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยกราฟกเปนสวนใหญ

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสใน
อุปกรณปอนกระดาษ

 

2. จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา  

3. แตะปุม กําลังตั้งคา... และเล่ือนและแตะปุม ใช
ประโยชนสูงสุด แตะปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนดูตัวเลือก
ตางๆ และแตะตัวเลือกเพื่อเลือก

 

4. แตะปุม สีดํา หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  
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การสรางและแกไขรายการโทรดวน

1. จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ  

2. แตะปุม เมนูแฟกซ  

3. แตะปุม Phone Book Setup  

4. แตะปุม การตั้งคาบุคคล  

5. แตะหมายเลขท่ียังไมไดกําหนดจากรายการ  

6. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนชื่อสําหรับรายการ และแตะปุม
OK

 

7. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนหมายเลขแฟกซสําหรับ
รายการ และแตะปุม OK
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กาํหนดเวลาใหสงแฟกซภายหลงั

ใชแผงควบคุมของเคร่ืองเพ่ือกําหนดเวลาใหเคร่ืองสงแฟกซในภายหลังไปยังผูรับหน่ึงคนหรือมากกวาหน่ึงคนโดยอัตโนมัติ เม่ือ

กําหนดเวลาเสร็จ เคร่ืองพิมพจะสแกนเอกสารไปไวในหนวยความจําจากน้ันจะกลับไปอยูในสถานะพรอมทํางาน

หมายเหต:ุ หากเคร่ืองไมสามารถสงแฟกซตามเวลาท่ีกําหนดไวได เคร่ืองจะรายงานขอมูลไวในรายงานขอผดิพลาดแฟกซ
(หากเปดตัวเลือกน้ีไว) หรือบันทึกไวในบันทึกการใชงานแฟกซ การท่ีเคร่ืองไมสงแฟกซน้ันอาจเกิดจากไมมีผูรับสายหรืออาจ
เกิดจากสัญญาณสายไมวางทําใหโทรซํ้าไมได

หากแฟกซถูกกําหนดใหสงในภายหลังแตจําเปนตองอัปเดตขอมูลในแฟกซ ใหสงขอมูลเพ่ิมเติมในการแฟกซคร้ังตอไป แฟกซ

ท้ังหมดท่ีคณุกําหนดใหสงไปยังหมายเลขแฟกซเดียวกันในเวลาเดียวกันจะถูกสงไปในรูปแบบแฟกซชุดเดียวกัน

1. ใสเอกสารลงในอุปกรณปอนกระดาษ  

2. จากหนาจอหลัก แตะปุม แฟกซ  

3. แตะปุม เมนูแฟกซ  

4. แตะปุม ตัวเลือกการสง  

5. แตะปุม สงแฟกซภายหลัง  

6. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนเวลาท่ีจะสงแฟกซ แตะปุม
OK

 

7. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนวันท่ีท่ีจะสงแฟกซ แตะปุม
OK

 

8. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนหมายเลขโทรศัพท แตะปุม
OK เครื่องจะสแกนเอกสารและบันทึกไฟลไวใน
หนวยความจําจนถึงเวลาท่ีกําหนด
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การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

ใชขั้นตอนน้ีเม่ือคุณคดิวาอาจมีผูอ่ืนใชเคร่ืองพิมพแลวส่ังพิมพแฟกซจากหนวยความจําซํ้าอีกคร้ังเทาน้ัน

ขอควรระวัง: ขั้นตอนน้ีนอกจากการลบหนวยความจําท่ีสามารถพิมพซํ้าได ยังสามารถลบแฟกซท่ีกําลังสงอยู แฟกซท่ียังไมได
สงเน่ืองจากรอหมุนหมายเลข แฟกซท่ีบันทึกไวเพ่ือสงในอนาคต และแฟกซท่ีไมไดพิมพหรือสงตอไปได

1. จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา  

2. แตะเมนู บริการ  

3. แตะเมนู บันทึกบริการแฟกซ  

4. แตะปุม ลางโทรสารท่ีบันทึกไว  
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สแกนโดยใชซอฟตแวร HP Scan (Windows)
1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Scan บนเดสกทอปคอมพิวเตอร

2. เลือกช็อตคัทการสแกน และปรับการตั้งคา หากจําเปน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ คลิก Advanced Settings เพ่ือเขาใชตวัเลือกอ่ืนๆ

คลิก Create New Shortcut เพ่ือสรางชุดการตัง้คาท่ีกําหนดเอง และบันทึกในรายการชอ็ตคัท
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เปลี่ยนชดุรปูแบบสสีาํหรับงานพมิพ

1. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก
Print (พิมพ)

 

2. คลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences
(กําหนดลักษณะ)

 

3. คลิกแถบ สี  

4. เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน ชดุรปูแบบ
สี

● คาเริม่ตน (sRGB): ชุดรูปแบบน้ีจะตัง้คา
เคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพขอมูล RGB ในโหมด
อุปกรณดั้งเดิม เม่ือใชชดุรูปแบบน้ี ใหจัดการสี
ในโปรแกรมซอฟตแวรหรือในระบบปฏิบัติ
การสําหรับการแสดงสีท่ีถูกตอง

● สสีดใส (sRGB): เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมความอ่ิม
ตวัของสีในระดับกลาง ใชชดุรูปแบบน้ีเม่ือ
พิมพกราฟกดานธุรกิจ

● ภาพถาย (sRGB): เครื่องพิมพจะแปลงสี
RGB ราวกับวาถูกพิมพเปนภาพถายโดยใชมิ
นิแล็บแบบดิจิตอล ซึ่งเคร่ืองพิมพจะใหสีท่ีคม
ชดัมากกวาแตกตางกับชุดรูปแบบคาเร่ิมตน
(sRBG) ใชชุดรูปแบบน้ีสําหรับพิมพภาพถาย

● Photo (Adobe RGB 1998): ใชชุดรูป
แบบน้ีสําหรับภาพถายดจิิตอลท่ีใชสี
AdobeRGB แทนท่ีจะใช sRGB ปดการ
จัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรเม่ือใชชุดรูป
แบบน้ี

● ไมมี: ไมใชชุดรูปแบบสี
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ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเปอนที่กระจกของสแกนเนอร

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคณุภาพงานพิมพ ใช

ขั้นตอนดังตอไปน้ีเพ่ือทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดท่ีสวิตชเปดปด และดึง
ปลั๊กออกเตาเสียบ

 

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผน
พลาสตกิสีขาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายา
เช็ดกระจกแบบไมมีสารขดัถู

ขอควรระวัง: หามใชสารท่ีขัดผวิกระจก อะซีโตน
เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของเคร่ืองพิมพ
เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายา
ทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง
เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสีย
หายได

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสตกิสีขาวใหแหงสนิทเพ่ือปองกันการเกาะเปน
จุด

 

5. เสียบปลั๊กเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ี
สวิตชเปดปด
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ทําความสะอาดทางผานกระดาษจากแผงควบคมุของเครื่องพิมพ

1. จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา  

2. แตะเมนู บริการ  

3. แตะปุม หนาการทําความสะอาด  

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด
A4 เม่ือปรากฏขอความ

 

5. แตะปุม OK เพ่ือเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ท้ิงกระดาษ
แผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ
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