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พมิพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรอืแผนใส

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้
คา

 

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

 

5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท  
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6. ขยายหมวดหมูของประเภทกระดาษท่ีระบุกระดาษ
ของคุณไดดท่ีีสุด

หมายเหต:ุ ฉลากและแผนใสอยูในรายการตัวเลือก
อื่นๆ

 

7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช แลว
คลิกปุม ตกลง

 

4 คูมืออางอิงฉบับยอ THWW



พิมพทัง้สองดานอตัโนมตัโิดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้
คา
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พมิพทัง้สองดาน คลิกปุม
ตกลง เพ่ือพิมพงาน
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ตัง้คาคณุภาพสาํเนาตามเอกสารตนฉบบั

การตั้งคาคุณภาพสําเนามีดังตอไปน้ี:

● อตัโนมตั:ิ ใชการตัง้คาน้ีเม่ือคุณไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสําเนา คาน้ีเปนคาเร่ิมตน

● ผสม: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีขอความและกราฟกผสมกัน

● รปูภาพ: ใชการตัง้คาน้ีสําหรับการทําสําเนากราฟกที่ไมใชภาพถาย

● ภาพถาย: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับการทําสําเนาภาพถาย

● ขอความ: ใชการตัง้คาน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ

1. กดปุม เมนูสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ใชประโยชนสงูสุด และกด
ปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือกคุณภาพสําเนา แลวกด
ปุม OK

หมายเหต:ุ การตั้งคาจะกลับเปนคาเร่ิมตนหลังจาก
สองนาที
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การทาํสาํเนาเอกสารทีม่ีสองดานดวยตนเอง

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม เมนูสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ ถายเอกสารหลายหนา
และกดปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK
เพ่ือบันทึกการเลือก

หมายเหต:ุ คาเร่ิมตนจากโรงงานสําหรับการจัด
เรียงสําเนาอัตโนมัติคือ เปด

 

4. ใสหนาแรกของเอกสารในเคร่ืองสแกนแบบแทน  

5. กดปุม เร่ิมทําสําเนา  

6. นํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดกระดาษออก แลว
วางในถาด 1 โดยใหหัวกระดาษเขาไปใน
เครื่องพิมพกอนและควํ่าดานท่ีพิมพแลวลง

 

7. นําหนาแรกออก และใสหนาท่ีสองในเคร่ืองสแกน
แบบแทน
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8. กดปุม OK และดําเนินการขั้นตอนน้ีซํ้าจนกวาจะทํา
สําเนาหนาท้ังหมดของตนฉบับ

 

9. เม่ืองานทําสําเนาเสร็จสมบูรณ ใหกดปุม เริ่มทํา
สําเนา  เพ่ือกลับไปยังโหมดพรอมของ
เคร่ืองพิมพ
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ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเปอนที่กระจกของสแกนเนอร

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคณุภาพงาน

พิมพ ใชขั้นตอนดงัตอไปน้ีเพ่ือทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดท่ีสวิตชเปดปด และดงึ
ปล๊ักออกเตาเสียบ

 

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผน
พลาสติกสีขาวดวยผานุมหรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายา
เชด็กระจกแบบไมมีสารขัดถู

ขอควรระวงั: หามใชสารท่ีขัดผิวกระจก อะซีโตน
เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของเครื่องพิมพ
เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายา
ทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง
เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสีย
หายได

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเชด็กระจกและ
พลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพ่ือปองกันการเกาะเปน
จุด

 

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ี
สวิตชเปดปด
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ทําสาํเนาบตัรประจาํตวั

ใชคณุสมบัติ สาํเนา ID เพ่ือทําสําเนาท้ังสองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอ่ืนๆ บนดานเดียวกันของ

กระดาษ เคร่ืองจะแสดงขอความใหคุณสําเนาหนาแรกกอน และวางหนาท่ีสองในบริเวณอ่ืนของกระจกสแกนเนอร และทํา

สําเนาอีกคร้ัง เคร่ืองจะพิมพท้ังสองภาพในหนาเดียวกัน

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร  

2. กดปุม เมนูสําเนา  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ สําเนา ID และกดปุม
OK

 

4. เม่ือแผงควบคุมแสดงขอความใหคุณเร่ิมดําเนินการ
ใหพลิกเอกสาร แลววางบนบริเวณอ่ืนของกระจก
สแกนเนอร และกดปุม OK

 

5. เม่ือแผงควบคุมแสดงขอความใหคุณเร่ิมดําเนินการ
ใหกดปุม เร่ิมทําสําเนา 

 

THWW ทาํสําเนาบัตรประจําตัว 11



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

2. เลือกชอ็ตคัทการสแกน และปรับการตั้งคา หากจําเปน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ คลิก Advanced Settings เพ่ือเขาใชตัวเลือกอ่ืนๆ

คลิก Create New Shortcut เพ่ือสรางชุดการตัง้คาท่ีกําหนดเอง และบันทึกในรายการช็อตคัท
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การสรางและแกไขหมายเลขการโทรแบบเร็ว

หมายเลขการโทรแบบเร็ว 1 ถึง 12 จะเชื่อมโยงกับปุมแบบกดปุมเดียวท่ีเกี่ยวของบนแผงควบคมุ คุณสามารถใชปุมแบบ

กดปุมเดยีวกับหมายเลขการโทรแบบเร็วหรือหมายเลขการโทรกลุม หมายเลขแฟกซหน่ึงหมายเลขสามารถมีอักขระไดไม

เกิน 50 ตัว

หมายเหต:ุ คุณตองใชปุม Shift ในการเขาใชหมายเลขการโทรแบบเร็วท้ังหมด คณุสามารถใชหมายเลขการโทรแบบ
เร็ว 7 ถึง 12 ไดโดยกด Shift และปุมแบบกดปุมเดียวท่ีเกี่ยวของบนแผงควบคุม

ทําตามขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือตั้งโปรแกรมหมายเลขการโทรแบบเร็วจากแผงควบคุมดังน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูแฟกซ  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาสมดุโทรศพัท
และกดปุม OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาบคุคล และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เพิ่ม/แกไข และกดปุม OK  

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรในการระบุหมายเลขการ
โทรแบบเร็วท่ีคุณตองการเชือ่มโยงกับหมายเลข
แฟกซน้ี และกดปุม OK การเลือกหมายเลข 1 ถึง 8
จะเปนการเชือ่มโยงหมายเลขแฟกซกับปุมแบบกด
ปุมเดียวดวย

 

6. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือปอนหมายเลขแฟกซ
รวมท้ังปอนตวัหยุดหรือหมายเลขอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เชน
รหัสพ้ืนท่ี หมายเลขตัดสําหรับโทรออกในระบบ
PBX (ปกติจะเปนเลข 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

หมายเหต:ุ ในขณะท่ีปอนหมายเลขแฟกซ ใหกด #
จนกวาเคร่ืองหมายจุลภาค (,) จะปรากฏขึ้นหากคุณ
ตองการใสตัวหยุดในลําดบัการโทร หรือกด * จนกวา
ตัวอักษร W จะปรากฏขึ้นหากคุณตองการให
เคร่ืองพิมพหยุดรอสัญญาณหมุนหมายเลข

 

7. กดปุม OK  
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8. ใชปุมตวัเลขและตวัอักษรในการปอนชื่อใหกับ
หมายเลขแฟกซ ในการดําเนินการ ใหกดปุมตวัเลข
และตัวอักษรซํ้าๆ จนกวาตัวอักษรท่ีคุณตองการจะ
ปรากฏขึน้

หมายเหต:ุ หากตองการใสเคร่ืองหมายวรรคตอน
ใหกดปุมเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ซํ้าๆ จนกวาตัว
อักษรท่ีคุณตองการจะปรากฏขึ้น และกดปุมลูกศรขึน้
เพ่ือไปยังชองถัดไป

 

9. กดปุม OK เพ่ือบันทึกขอมูล  

10. หากคุณมีหมายเลขการโทรแบบเร็วท่ีตองการตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติม ใหทําตามขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 อีก
คร้ัง
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การใชแผงควบคมุในการตัง้เวลา วันที ่และหวัแฟกซ

ในการใชแผงควบคุมเพ่ือตัง้วันท่ี เวลา และหัวแฟกซ ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

1. บนแผงควบคุม กดปุม การตัง้คา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม
OK

 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เวลา/วันที ่และกดปุม OK  

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24
ชั่วโมง และกดปุม OK

 

5. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนเวลาปจจุบัน  

6. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

● หากคณุเลือกรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ให
ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนผานตัวอักษรตัวท่ีส่ีไป
เลือก 1 สําหรับ a.m. หรือ 2 สําหรับ p.m.
กดปุม OK

● สําหรับรูปแบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง กดปุม
OK

 

7. ใชแผงปุมกดเพ่ือปอนวันท่ีปจจุบัน ใชเลขสองหลัก
เพ่ือระบุเดอืน วัน และป กดปุม OK

 

8. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาแฟกซ และกดปุม
OK

 

9. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพืน้ฐาน และกด
ปุม OK

 

10. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู หวัแฟกซ และกดปุม OK  

11. ใชแผงปุมกดในการปอนหมายเลขแฟกซและชือ่
บริษัทหรือหัวแฟกซ และกดปุม OK

หมายเหต:ุ หมายเลขแฟกซมีอักขระไดไมเกิน 20
ตัว และชือ่บริษัทมีอักขระไดไมเกิน 25 ตัว
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การลบแฟกซออกจากหนวยความจาํ

ใชขัน้ตอนน้ีเม่ือคุณคิดวาอาจมีผูอ่ืนใชเคร่ืองพิมพแลวส่ังพิมพแฟกซจากหนวยความจําซํ้าอีกคร้ังเทาน้ัน

ขอควรระวงั: ขัน้ตอนน้ีนอกจากการลบหนวยความจําท่ีสามารถพิมพซํ้าได ยังสามารถลบแฟกซท่ีกําลังสงอยู แฟกซท่ียัง
ไมไดสงเน่ืองจากรอหมุนหมายเลข แฟกซท่ีบันทึกไวเพ่ือสงในอนาคต และแฟกซท่ีไมไดพิมพหรือสงตอไปได

1. บนแผงควบคุม กดปุม การตั้งคา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิารแฟกซ และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ลางโทรสารทีบ่นัทกึไว
และกดปุม OK

 

5. กดปุม OK เพ่ือยืนยันการลบ  
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ดหูรอืเปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัวเพื่อดหูรือเปล่ียนการกําหนดคา IP

1. พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคุณใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตัวเลขเทาน้ัน ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคุณใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยท้ังอักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีรูปแบบคลาย

ดงัน้ี:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. ในการเปด HP Embedded Web Server ใหปอน IP แอดเดรส (IPv4) ของเคร่ืองพิมพลงในบรรทัด
แอดเดรสของเว็บเบราเซอร สําหรับ IPv6 ใหใชขั้นตอนท่ีกําหนดโดยเว็บเบราเซอรเพ่ือปอน IPv6 แอดเดรส

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาไดตามตองการ
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