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1 วธิใีช HP Photosmart Premium
Fax C410 series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Photosmart ดูที่
• “ข้ันตอนเมือ่เสร็จสิ้นการติดต้ัง HP Photosmart” ในหนา 7
• “ทําความรูจักกับ HP Photosmart” ในหนา 47
• “การพิมพ” ในหนา 63
• “การสแกน” ในหนา 91
• “การทําสําเนา” ในหนา 99
• “โทรสาร” ในหนา 107
• “การบนัทึกภาพถาย” ในหนา 115
• “การทํางานกับตลับหมกึ” ในหนา 121
• “การแกไขปญหา” ในหนา 131
• “ขอมูลทางเทคนิค” ในหนา 297
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2 How do I (ควรทาํอยางไร)
หัวขอน้ีประกอบดวยลิงคไปยังงานทั่วไป เชน การพิมพภาพถาย การสแกน และ
การทําสําเนา

• “การพิมพเอกสารชนิดตางๆ” ในหนา 63
• “การสแกนเอกสารหรือภาพถาย” ในหนา 91
• “การทําสําเนา” ในหนา 99

• “การรับสงโทรสาร” ในหนา 107
• “การใสกระดาษ” ในหนา 57
• “การเปล่ียนตลับหมึก” ในหนา 123
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3 ขัน้ตอนเมือ่เสรจ็สิน้การติดตั้ง HP
Photosmart
• เพ่ิม HP Photosmart เขาสูเครือขาย
• การตั้งคา HP Photosmart เพ่ือใชโทรสาร

เพิ่ม HP Photosmart เขาสูเครอืขาย
• “WiFi Protected Setup (WPS)” ในหนา 7
• “การเชื่อมตอเครือขาย (อีเธอรเน็ต) แบบใชสาย” ในหนา 16
• “ระบบไรสายที่ใชเราเตอร (เครือขายโครงสรางพื้นฐาน)” ในหนา 9
• “ระบบไรสายที่ไมใชเราเตอร (การเชื่อมตอเฉพาะกิจ)” ในหนา 10

WiFi Protected Setup (WPS)
หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขายไรสายโดยใช WiFi
Protected Setup (WPS) คุณตองมสีิ่งดังตอไปนี้:
� เครือขาย 802.11 ไรสายซึง่มเีราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS หรือสถานี

แมขายแบบไรสาย
� เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบ

ไรสายหรอืการดเน็ตเวริคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อม
ตอกับเครือขายไรสายที่คุณต้ังใจจะติดต้ังHP Photosmart

ขั้นตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart 7
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หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart โดยใช WiFi Protected Setup
(WPS)
▲ ปฏบิัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้:

ใชวธิีการกดปุม (PBC)
a. เลือกวิธีการตั้งคา

� กดปุม ไรสาย
� ไฮไลต Wi-Fi Protected Setup และกด ตกลง
� ไฮไลต Push Button (กดปุม) และกด ตกลง

b. ติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย
� กดปุมท่ีตรงกันบนเราเตอรที่เปดใชงาน WPS ไดหรืออุปกรณเครือ

ขายตัวอ่ืน
� กด ตกลง

c. ติดต้ังซอฟตแวร

หมายเหตุ ผลิตภัณฑจะแสดงตัวจับเวลา ซึ่งมเีวลาประมาณสองนาทีให
คุณกดปุมที่ตรงกันบนอุปกรณเครือขายของคุณ

ใชวธิกีาร PIN
a. ติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย

� กดปุม ไรสาย
� ไฮไลต Wi-Fi Protected Setup และกด ตกลง
� ไฮไลต PIN (รหัส PIN) และกด ตกลง

อุปกรณจะแสดง PIN
� ปอนรหัส PIN บนเราเตอรที่เปดใชงาน WPS ไดหรืออุปกรณเครือ

ขายตัวอ่ืน
ตรวจสอบวาการเชื่อมตอสําเร็จหรือไมบนจอแสดงผลของ
ผลิตภัณฑ หากคุณไดรับขอผิดพลาด ใหกด ตกลง เพ่ือลองเชื่อมตอ
ใหมอีกครั้ง

b. ติดต้ังซอฟตแวร

หมายเหตุ ผลิตภัณฑจะแสดงตัวจับเวลา ซึ่งมเีวลาประมาณสองนาทีให
คุณปอนรหัส PIN บนอุปกรณเครือขายของคุณ

หากการเชื่อมตอเครือขายสําเรจ็ ไฟสถานะระบบไรสายสีน้ําเงนิบนปุม ไร
สาย ควรติดสวางและไมกะพริบ หากไฟกะพริบ แสดงวาการเชื่อมตอเครือ
ขายยังไมสําเร็จ
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 17

ระบบไรสายทีใ่ชเราเตอร (เครอืขายโครงสรางพืน้ฐาน)
หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไร
สายแบบครบวงจร คุณตองมสีิ่งตอไปนี้:

� เครือขายไรสาย 802.11 ท่ีมีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย
� เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบ

ไรสายหรอืการดเน็ตเวริคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อม
ตอกับเครือขายไรสายที่คุณต้ังใจจะติดต้ังHP Photosmartลงไป

� การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนํา) เชน สายเคเบลิ หรือ DSL
หากคุณเช่ือมตอเคร่ือง HP Photosmart ในเครือขายไรสายซึง่เขาถึง
อินเทอรเน็ตได เราแนะนําใหคุณใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขายหรือ
สถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

� ช่ือเครือขาย (SSID)
� กุญแจ WEP หรือ วลีผาน WPA (หากจําเปน)

การเชื่อมตอ HP Photosmart ดวย Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการ
ตดิตัง้แบบไรสาย)
1. จดช่ือเครือขายของคุณ (SSID) และกุญแจ WEP หรือวลีผาน WPA
2. เริ่มใช Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)

a. กดปุม ไรสาย
b. ไฮไลต Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย)

และกด ตกลง
ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายทีใ่ชงานได จากนั้นจะแสดงรายการของ
ช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ

3. ไฮไลตช่ือเครือขายของคุณและกด ตกลง
4. ปฏิบัติตามขอความบนหนาจอเพื่อทําการเชื่อมตอใหเสร็จสมบูรณ
5. ติดต้ังซอฟตแวร

หากการเชื่อมตอเครือขายสําเรจ็ ไฟสถานะระบบไรสายสีนํ้าเงนิบนปุม ไร
สาย ควรติดสวางและไมกะพริบ หากไฟกะพริบ แสดงวาการเชื่อมตอเครือ
ขายยังไมสําเร็จ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 17

เพิ่ม HP Photosmart เขาสูเครือขาย 9
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ระบบไรสายทีไ่มใชเราเตอร (การเชือ่มตอเฉพาะกจิ)
ใชคําแนะนําในสวนนี้หากคุณตองการเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับ
คอมพิวเตอรที่สามารถใชงานไรสายโดยไมใชเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

คุณสามารถเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับคอมพิวเตอรของคุณไดสองวิธี
ดวยกันโดยใชการเชื่อมตอเครือขายไรสายแบบเฉพาะกิจ เมื่อเช่ือมตอไดแลว
คุณสามารถติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
เปดวิทยุไรสายสําหรับ HP Photosmart และวิทยุไรสายบนคอมพิวเตอรของ
คุณ ท่ีคอมพิวเตอรของคุณ ใหเช่ือมตอกับช่ือเครือขาย (SSID) hp (รุนของ
ผลติภณัฑ) (รหสัเฉพาะ 6 หลกั) ซึง่เปนเครือขายเฉพาะกจิคาเริ่มตนที่สรางโดย
HP Photosmart รหัสเฉพาะ 6 หลักสําหรับเครื่องพิมพแตละเครื่องจะไมซ้ํากัน

หรือ

ใชโปรไฟลเครือขายเฉพาะกิจบนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อเช่ือมตอกับผลิตภณัฑ
หากคอมพิวเตอรของคุณไมไดกําหนดคาไวดวยโปรไฟลเครือขายเฉพาะกิจ ให
ดูไฟลวิธีใชของระบบปฏิบติัการของคอมพิวเตอรสําหรับวิธีที่ถูกตองในการสราง
โปรไฟลเฉพาะกิจบนคอมพิวเตอรของคุณ เมื่อสรางโปรไฟลเครือขายเฉพาะกิจ
ข้ึนแลว ใหใสซดีีการติดต้ังท่ีมาพรอมกับผลิตภณัฑ และติดต้ังซอฟตแวร เช่ือม
ตอกับโปรไฟลเครอืขายเฉพาะกิจท่ีคุณสรางขึ้นบนคอมพิวเตอรของคุณ

หมายเหตุ การเชื่อมตอเฉพาะกิจสามารถใชไดหากคุณไมมเีราเตอรไรสาย
หรือสถานีแมขาย แตมวีิทยุไรสายในคอมพิวเตอรของคุณ อยางไรก็ตาม การ
เช่ือมตอเฉพาะกิจอาจทําใหระดับความปลอดภัยของเครือขายตํ่าลง และอาจ
มปีระสิทธิภาพการทํางานที่ลดนอยลง เมื่อเทียบกับการเชื่อมตอเครือขาย
โครงสรางพื้นฐานโดยใชเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครื่องคอมพิวเตอรระบบ
Windows ที่มีการเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจ เคร่ืองคอมพิวเตอรตองมีอะแดปเตอร
เครือขายไรสายและโปรไฟลเฉพาะกิจ สรางโปรไฟลเครือขายสําหรบั
คอมพิวเตอรระบบ Windows Vista หรือ Windows XP ตามคําแนะนําดาน
ลาง

บท 3
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หมายเหตุ ผลิตภัณฑไดรับการกําหนดคาดวยโปรไฟลเครือขายเปน hp (รุน
ของผลติภณัฑ) (หมายเลขรหัสเฉพาะ 6 หลกั) เปนช่ือเครือขาย (SSID) อยาง
ไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภยัและความเปนสวนตัว HP ขอแนะนําใหคุณสราง
โปรไฟลเครือขายใหมบนเครื่องคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

การสรางโปรไฟลเครอืขาย (Windows Vista)

หมายเหตุ ผลิตภัณฑไดรับการกําหนดคาดวยโปรไฟลเครือขายเปน hp (รุน
ของผลติภณัฑ) (หมายเลขรหัสเฉพาะ 6 หลกั) เปนช่ือเครือขาย (SSID) อยาง
ไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภยัและความเปนสวนตัว HP ขอแนะนําใหคุณสราง
โปรไฟลเครือขายใหมบนเครื่องคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

1. ใน Control Panel (แผงควบคุม) ใหดับเบิลคลิก Network and
Internet (เครือขายและอินเทอรเน็ต) จากนั้นคลิก Network and
Sharing Center (เครือขายและศูนยการใชรวมกนั)

2. ใน Network and Sharing Center (เครือขายและศูนยการใชรวมกนั)
(ในสวน Tasks (งาน) บนดานซาย) ใหเลือก Set up a connection or
network (ติดต้ังการเชื่อมตอหรอืเครือขาย)

3. เลือกตัวเลือกการเชื่อมตอ Set up a wireless ad hoc (computer-to-
computer) network (ติดต้ังเครือขายเฉพาะกิจ (คอมพิวเตอรตอ
คอมพิวเตอร) แบบไรสาย) แลวคลิก Next (ถัดไป) อานคําแนะนําและคํา
เตือนเกี่ยวกบัเครือขายแบบเฉพาะกิจ แลวคลิก Next (ถัดไป)

4. ปอนรายละเอียด ซึ่งไดแก Network name (ช่ือเครือขาย) (SSID สําหรับ
การเชื่อมตอแบบเฉพาะกิจของคุณ) Security type (ประเภทของการ
รักษาความปลอดภยั) แลวคลิก SecurityPassphrase (วลีรหัสผานเพื่อ
รักษาความปลอดภยั) หากคุณกําลังจะบนัทึกการเชื่อมตอเครือขายนี้ ให
เลือก Save this network (บนัทึกเครือขายนี้) จดบันทึก SSID และคีย
รักษาความปลอดภยั/วลีรหัสผานสําหรับการใชอางอิงในอนาคต คลิก Next
(ถัดไป)

5. ทําตามขอความที่ปรากฏตอไปเพื่อทําใหการตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย
แบบเฉพาะกิจเสร็จสมบรูณ

การสรางโปรไฟลเครอืขาย (Windows XP)

หมายเหตุ ผลิตภัณฑไดรับการกําหนดคาดวยโปรไฟลเครือขายเปน hp (รุน
ของผลติภณัฑ) (หมายเลขรหัสเฉพาะ 6 หลกั) เปนช่ือเครือขาย (SSID) อยาง
ไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภยัและความเปนสวนตัว HP ขอแนะนําใหคุณสราง
โปรไฟลเครือขายใหมบนเครื่องคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี
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1. ใน Control Panel (แผงควบคุม) ดับเบิลคลิก Network
Connections (การเชื่อมตอเครือขาย)

2. ในหนาตาง Network Connections (การเช่ือมตอเครือขาย) ให
คลิกขวาที่ Wireless Network Connection (การเชื่อมตอเครือขาย
แบบไรสาย) หากทานเห็น Enable (เปดการใชงาน) บนปอปอัพเมนู ให
เลือก Enable (เปดการใชงาน) หรือหากทานเห็น Disable (ปด) บนเมนู
แสดงวาการเช่ือมตอแบบไรสายถูกเปดไวแลว

3. คลิกขวาที่ไอคอน Wireless Network Connection (การเชื่อมตอเครือ
ขายไรสาย) จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)

4. คลิกแท็ป Wireless Networks (เครือขายไรสาย)
5. เลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Use Windows to configure my wireless

network settings (ใช Windows เพ่ือกําหนดคาการติดต้ังเครือขายไร
สายของฉัน)

6. คลิก Add (เพ่ิม) จากนั้นทําส่ิงตอไปนี้:
a. ในชอง Network name (SSID) (ช่ือเครือขาย (SSID)) ใหพิมพช่ือ

เครือขายเฉพาะท่ีคุณตองการ

หมายเหตุ ช่ือเครือขายตองคํานึงถึงตัวอักษรพิมพใหญและเล็กดวย
ดังน้ัน สิง่สําคัญคือตองจําวาตัวอักษรใดเปนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ)
หรือตัวพิมพเล็ก (ตัวเล็ก)

b. ถาหากมรีายการ การพิสจูนคาเนต็เวริก ใหเลือก Open (เปด) หรือ ไป
ยังข้ันตอนถัดไป

c. ในรายการ Data encryption (การเขารหัสขอมูล) ใหเลือก WEP
d. โปรดตรวจสอบใหแนใจวา ไมได เลือกกลองกาเคร่ืองหมายที่อยูถัดจาก

The key is provided for me automatically (เตรียมกุญแจให
ฉันโดยอัตโนมัติ) หากเลือกไว ใหคลิกเพื่อลบเครื่องหมายออก

e. ในกลอง Network key (กุญแจเครือขาย) ใหพิมพกุญแจ WEP ที่มี
ความยาวอักขระตัวเลขและตัวอักษร (ASCII) 5 ตัว พอดี หรือ 13 ตัว
พอดี ตัวอยางเชน หากทานปอนอักขระ 5 ตัว ทานอาจปอน ABCDE
หรือ 12345 ก็ได หรือหากทานปอนอักขระ 13 ตัว ทานอาจปอน
ABCDEF1234567 (12345 และ ABCDE เปนเพียงตัวอยาง ทาน
ตองนํามาผสมกันเอง)
อีกทางเลือกหน่ึงคือ ทานสามารถใชตัวอักขระ HEX (ฐานสิบหก)
สําหรับกุญแจ WEP ได กุญแจ HEX WEP ตองมอีักขระ 10 ตัวสําหรับ
การเขารหัสขอมลู 40 บติ หรือ 26 ตัวอักษรสําหรับการเขารหัสขอมูล
128 บติ
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f. ในกลอง Confirm network key (ยืนยันกญุแจเครือขาย) ใหพิมพ
กุญแจ WEP ทีเ่หมอืนกันกับที่ทานพิมพไวในข้ันตอนกอนหนา

หมายเหตุ คุณตองจําตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก (ตัว
เล็ก) ใหถูกตอง หากคุณปอนกุญแจ WEP ผิดในเครื่อง การเชื่อมตอ
แบบไรสายจะลมเหลว

g. จดกุญแจ WEP ใหตรงกับที่ทานพิมพ รวมถึงตัวอักษรตัวพิมพใหญและ
ตัวพิมพเล็ก

h. เลือกกลองกาเครื่องหมาย This is a computer-to-computer (ad
hoc) network; wireless access points are not used (น่ีคือ
เครือขายแบบคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร (ad hoc); ไมใชสถานีแม
ขายแบบไรสาย)

i. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดหนาตาง Wireless network
properties (คุณสมบัติของเครือขายไรสาย) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
อีกครั้ง

j. คลิก OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อปดหนาตาง Wireless Network
Properties Connection (การเชื่อมตอคุณสมบติัของเครือขายไร
สาย)

การใชโปรแกรมการกําหนดคาการด LAN ใหสรางโพรไฟลเครือขายท่ีมคีาดัง
ตอไปนี้:

• ชือ่เครอืขาย (SSID)(ช่ือเครือขาย (SSID)): Mynetwork (ตัวอยาง)

หมายเหตุ คุณจะตองตั้งช่ือเครือขายที่ไมซ้ํา และจํางายเพียงแตจําไววา
ช่ือเครือขายเปนตัวพิมพขนาดใดน่ันหมายความวา คุณตองจําวาตัว
อักษรใดเปนตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก

• Communication mode(โหมดการสื่อสาร) : ad hoc (เฉพาะกิจ)
• Encryption (การเขารหัสขอมูล) : Enabled (เปดการใชงาน)

เพิ่ม HP Photosmart เขาสูเครือขาย 13
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การเชือ่มตอกับเครอืขายเฉพาะกจิแบบไรสาย
1. กดปุม ไรสาย
2. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคา

แบบไรสาย) แลวจึงกด ตกลง
การเชื่อมตอนี้จะรัน Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไร
สาย) ตัวชวยติดต้ังจะคนหาเครือขายที่ใชงานได จากนั้นจะแสดงรายการ
ของช่ือเครือขาย (SSID) ที่คนพบ เครือขายแบบ infrastructure จะปรากฏ
ข้ึนเปนลําดับแรกในรายการตามดวยเครือขายเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ใชงานได
เครือขายที่มสีัญญาณแรงท่ีสุดจะปรากฏขึ้นกอน สวนเครือขายที่มสีัญญาณ
ตํ่าที่สุดจะปราฏขึ้นหลังสุด

3. บนจอแสดงผล ใหมองหาชื่อเครือขายที่ทานสรางบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน (ตัวอยางเชน Mynetwork)

4. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกชื่อเครือขาย จากนั้นกด ตกลง
ถาทานเห็นช่ือเครือขายและเลือก ใหไปยังข้ันตอนที ่6

ถาทาน ไม เหน็ชือ่เครอืขายของทานในรายการ
a. เลือก Enter a New Network Name (SSID) (ปอนช่ือเครือขาย

ใหม (SSID))
แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น

b. ปอน SSID ใชปุมลูกศรบนแผงควบคุมของเครื่องเพื่อเลือกตัวอักษร
หรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมือน จากน้ันกด ตกลง เพ่ือเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนน้ัน การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

c. เมือ่ทานปอน SSID ใหมเสร็จแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก Done
(เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมอืน จากนั้นกด ตกลง

เคลด็ลบั ถาผลิตภัณฑไมสามารถคนหาเครือขายตามชื่อเครือขายที่
คุณปอนได คุณจะไดรับขอความแจงดังตอไปนี้ คุณอาจตองเคลื่อน
ยายผลิตภัณฑเขาไปใกลเครื่องคอมพิวเตอรมากขึ้น และลองรัน
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) อีกครั้ง
เพ่ือใหทําการคนหาเครือขายโดยอัตโนมติั
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d. กดปุมลูกศรลงจนกระทั่ง Ad Hoc (เฉพาะกิจ) ถูกไฮไลต แลวจึงกด
ตกลง

e. กดปุมลูกศรลงจนกระทั่ง Yes, my network uses WEP
encryption (ใช เครือขายของฉันใชการเขารหัสขอมลู WEP)
ถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง แปนพิมพเสมือนจะปรากฏขึ้น
หากคุณไมตองการใชการเขารหัสขอมูล WEP ใหกดปุมลูกศรลงจน
กระทั่ง No, my network does not use encryption (ไม เครือ
ขายของฉันไมไดใชการเขารหัสขอมลู) ถูกไฮไลต จากนั้นกด ตกลง ไป
ยังข้ันตอนที่ 7

5. เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหปอนกุญแจ WEP ของทานดังนี้ หรือไปที่ข้ันตอนท่ี
7
a. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวอักษรหรือตัวเลขบนแปนพิมพเสมอืน จากนั้น

กด ตกลง เพ่ือเลือก

หมายเหตุ ทานตองปอนตัวพิมพใหญ (ตัวใหญ) และตัวพิมพเล็ก
(ตัวเล็ก) ให ถกูตองไมเชนนั้น การเชื่อมตอแบบไรสายจะลมเหลว

b. เมื่อทานปอนกุญแจ WEP เรียบรอยแลว ใหใชปุมลูกศรเพื่อเลือก
Done (เสร็จสิ้นแลว) บนแปนพิมพเสมือน

6. กด ตกลง อีกครั้งเพื่อยืนยัน
ผลิตภณัฑจะพยายามเชื่อมตอกับ SSID หากมขีอความแจงวาคุณใสคีย
WEP ผิด ใหตรวจสอบคียท่ีคุณจดไวสําหรับเครือขายใหมของคุณ ปฏบิติั
ตามขอความแจงเพื่อแกไขคีย WEP ใหถูกตองแลวลองอีกครั้ง

7. เมือ่ผลิตภัณฑเช่ือมตอกบัเครือขายไดเปนผลสําเร็จ โปรดไปที่เคร่ือง
คอมพิวเตอรของคุณเพื่อติดต้ังซอฟตแวร
หากการเชื่อมตอกับเครอืขายสําเร็จ ไฟสถานะระบบไรสายสีนํ้าเงนิบนปุม
ไรสาย ควรติดสวางและไมกะพริบ หากไฟกะพริบ แสดงวาการเชื่อมตอ
เครือขายยังไมสําเร็จ

หมายเหตุ คุณสามารถพิมพรายงาน Wireless Network Test (การ
ทดสอบเครือขายไรสาย) ในตอนทายของการเชื่อมตอ Wireless Setup
Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) ที่ดําเนินการจนสําเร็จแลว ซึง่จะ
สามารถชวยระบุปญหาที่อาจเกดิข้ึนในอนาคตผานการตั้งคาเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 17
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การเชือ่มตอเครอืขาย (อเีธอรเนต็) แบบใชสาย
กอนที่จะเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ทานมีอุปกรณท่ีจําเปนท้ังหมดแลว

� เครือขายอีเธอรเน็ตท่ีใชงานไดซึง่รวมถึงเราเตอร สวิตช หรือฮับที่มพีอรตอี
เธอรเน็ต

� สายเคเบลิอีเธอรเน็ต CAT-5

ถงึแมวาสายเคเบิลอีเธอรเน็ตมาตรฐานจะดูคลายกับสายเคเบลิโทรศัพท
มาตรฐาน แตก็ไมอาจใชแทนกันไดเนื่องจากจํานวนของสายไฟในแตละ
ชนิดไมเทากัน และแตละชนิดจะมีตัวเช่ือมตอที่ตางกัน โดยตัวเช่ือมตอสาย
เคเบลิอีเธอรเน็ต (หรือเรียกวา ตัวเช่ือมตอ RJ-45) จะกวางกวาและหนา
กวา และยังมีแถบ 8 แถบอยูท่ีดานปลาย ตัวเช่ือมตอสายโทรศัพทจะมีเพียง 2
ถึง 6 แถบ

� คอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปในเครอืขายเดียวกนั

หมายเหตุ HP Photosmart สนับสนุนเครือขายท่ีมีการเจรจาความเร็ว
อัตโนมติัท่ี 10 หรือ 100 Mbps

การเชือ่มตอผลติภณัฑกบัเครอืขาย
1. ถอดปลั๊กสีเหลืองออกจากดานหลังของผลิตภัณฑ

บท 3

16 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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2. เช่ือมตอสาย Ethernet เขากับพอรต Ethernet ที่อยูดานหลังของผลิตภณัฑ

3. เช่ือมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิลอีเทอรเน็ตเขากับพอรตบนเราเตอร
อีเทอรเน็ต สวิตช หรือเราเตอรแบบไรสาย

4. เมื่อคุณเช่ือมตอผลิตภัณฑกับเครือขายแลว ใหติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย” ในหนา 17

การตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัการเชื่อมตอเครอืขาย
ใชสวนน้ีเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เช่ือม
ตอกับเครือขาย กอนที่คุณจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณได
เช่ือมตอเครือขาย HP Photosmart หาก HP Photosmart ยังไมไดเช่ือมตอ
กับเครือขาย ใหปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอในระหวางการติดต้ังซอฟตแวร
เพ่ือเช่ือมตอผลิตภณัฑกับเครือขาย
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หมายเหตุ หากคุณกําหนดคาเครือ่งคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของ
ไดรฟเครือขายแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณยัง
คงเช่ือมตอกับไดรฟเหลานั้นกอนการติดต้ังซอฟตแวร มฉิะนั้น โปรแกรมติด
ต้ังซอฟตแวร HP Photosmart อาจพยายามใชอักษรระบไุดรฟตัวใดตัว
หนึ่งที่มีการสํารองไว และคุณจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายนั้นบน
คอมพิวเตอรของคุณได

หมายเหตุ เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบ
ปฏบิัติการของทาน จํานวนเนื้อที่ที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของ
เครื่องคอมพิวเตอรของทาน

การตดิตัง้ซอฟตแวร HP Photosmart ระบบ Windows บนเครือ่ง
คอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มตอเครอืขาย
1. ออกจากแอปพลิเคชันท้ังหมดท่ีเรียกใชบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
2. ใสแผนซีดีการติดต้ังที่มาพรอมกับผลิตภัณฑเขาในไดรฟซดีีรอมของเครื่อง

คอมพิวเตอรและทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ หาก HP Photosmart ไมไดเช่ือมตอกับเครือขาย ใหรัน
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย) จากเมนู
Network (เครือขาย) บน HP Photosmart ขณะติดต้ัง หากซอฟตแวร
ตรวจไมพบผลิตภัณฑในเครือขาย หรือคุณไมสามารถรัน Wireless
Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคาแบบไรสาย) ไดสําเร็จ คุณจะไดรับ
ขอความแจงใหเช่ือมตอผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอรเปนการชั่วคราว โดย
ใชสายเคเบิล USB เพ่ือติดต้ัง HP Photosmart บนเครือขายของคุณ
อยาตอสาย USB กับคอมพิวเตอรจนกวาจะไดรับขอความแจง

3. หากกลองโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา หาก
คุณเห็นขอความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอ
ความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

4. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทการเชื่อมตอ) ใหเลือกตัวเลือกที่
เหมาะสม แลวจึงคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Searching (กําลังคนหา) จะปรากฏขึ้นในขณะท่ีโปรแกรมการติด
ต้ังทําการคนหาผลิตภณัฑบนเครือขาย

5. บนหนาจอ Printer Found (คนพบเครื่องพิมพ) ใหตรวจสอบวาคําอธิบาย
เครื่องพิมพ
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers
Found (เครื่องพิมพที่พบ) จะปรากฏขึ้น เลือกผลิตภณัฑที่คุณตองการเชื่อม
ตอ

บท 3
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6. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว ผลิตภณัฑของคุณจะพรอมสําหรับ
การใชงาน

7. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ และสั่งพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง

เคลด็ลบัสาํหรบัการตดิตัง้และการใชเครือ่งพมิพบนเครอืขาย
ใชเคล็ดลับตอไปนี้ในการติดต้ังและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย:

• เมื่อติดต้ังเครื่องพิมพบนเครือขายแบบไรสาย ตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอร
ไรสายหรือสถานีแมขายของคุณเปดอยู เครื่องพิมพจะคนหาเราเตอรไรสาย
แลวแสดงชื่อเครือขายที่คนพบบนจอแสดงผล

• การตรวจสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย ใหดูที่ไฟสถานะระบบไรสายบนปุม
ไรสาย
◦ หากไฟดับอยู แสดงวาวิทยุไรสายปดอยูและ HP Photosmart ไมได

เช่ือมตอกับเครือขาย
◦ หากไฟติดสวาง แสดงวาวิทยุไรสายเปดอยูและมกีารเชื่อมตอกับเครอื

ขาย
◦ หากไฟกะพริบ แสดงวาวิทยุไรสายเปดอยูแตไมไดเช่ือมตอกับเครือขาย

• หากคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ Virtual Private Network (VPN)
คุณตองยกเลิกการเชื่อมตอกับ VPN กอนจึงจะสามารถเขาถึงอุปกรณอื่นบน
เครือขาย ซึง่รวมถึงเครื่องพิมพ

• เมือ่ตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีคนหาการตั้งคาความปลอดภัยของ
เครือขาย การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอ USB เปนแบบไรสาย และการใชไฟ
รวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสของคุณขณะตั้งคาเครื่องพิมพ โปรดดู
ขอมูลจากเอกสารประกอบ

การตั้งคา HP Photosmart เพื่อใชโทรสาร
กอนที่คุณจะเริ่มต้ังคา HP Photosmart เพ่ือสงโทรสาร ใหกําหนดชนิดของ
ระบบโทรศัพทที่ประเทศ/ภมูภิาคของคุณใช วิธีการตั้งคา HP Photosmart เพ่ือ

การตัง้คา HP Photosmart เพื่อใชโทรสาร 19
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สงโทรสารนั้นแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาคุณมีระบบโทรศัพทแบบอนุกรมหรือ
แบบขนาน

• หากไมพบรายชื่อประเทศ/ภูมภิาคของคุณในตารางนี้ แสดงวาคุณอาจมี
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ในระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของหัว
เสียบของอุปกรณการโทรที่ใชรวมกัน (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมติั) จะไมสามารถใชเช่ือมตอกับพอรต "2-EXT" ของเครื่อง HP
Photosmart ได แตอุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนังแทน

หมายเหตุ ในบางประเทศ/ภมูภิาคที่ใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สาย
โทรศัพทท่ีมาพรอมกับ HP Photosmart อาจมีชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังเพิ่มเติมเพื่อตอกับโทรศัพท ซึง่ทําใหทานสามารถเชื่อมตออุปกรณ
โทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังที่ทานใชเสียบเขา
กับ HP Photosmart

• หากประเทศ/ภูมภิาคของคุณมช่ืีออยูในตารางดานลาง คุณอาจจะมีระบบ
โทรศัพทประเภทขนานอยูก็เปนได ในโทรศัพทระบบขนาน คุณสามารถตอ
อปุกรณการโทรรวมกันเขากับสายโทรศัพทไดโดยการใชพอรต "2-EXT" ที่
ดานหลังของเครื่อง HP Photosmart

หมายเหตุ หากระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบขนาน HP ขอแนะนําให
ใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่มาพรอมกับเครื่อง HP Photosmart เพ่ือ
ตอเคร่ือง HP Photosmart กับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

ตาราง 3-1 ประเทศ/ภมูภิาคทีใ่ชโทรศพัทระบบขนาน
อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลัมเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอรแลนด ญี่ปุน

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟลิปปนส โปแลนด

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร สเปน ไตหวัน

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   
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หากคุณไมแนใจวาคุณมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน)
ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ

ดสูวนตอไปนีเ้พือ่ตัง้คา HP Photosmart สาํหรบัการรบัสงโทรสาร:
• “การเลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสําหรับบานหรือที่ทํางานของคุณ”

ในหนา 21
• “เลือกการตั้งคาโทรสารสําหรับกรณีของคุณ” ในหนา 23
• “ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสาร” ในหนา 45

การเลอืกการตัง้คาโทรสารทีถ่กูตองสาํหรบับานหรอืทีท่าํงานของคณุ
ในการสงโทรสาร คุณตองรูวาอุปกรณและบริการประเภทไหน (ถามี) ที่ใชสาย
โทรศัพทเดียวกันกับ HP Photosmart ของคุณ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากคุณ
อาจตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูบางอยางเขากับ HP Photosmart โดย
ตรง และอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนที่จะสงโทรสารได

หากตองการทราบวิธีติดต้ัง HP Photosmart ที่บานหรือสํานักงานที่ดีที่สุด กอน
อื่น ใหคุณอานคําถามในสวนนี้แลวบนัทึกคําตอบเอาไว จากนั้น ดูตารางในสวน
ตอไปแลวเลือกวิธีการติดต้ังท่ีแนะนําโดยใชผลคําตอบของคุณ

โปรดอานและตอบคําถามตอไปนี้ตามลําดับคําถามดังที่ปรากฏ

1. คุณมบีริการ digital subscriber line (DSL) จากบริษัทโทรศัพทของคุณ
ใชหรือไม (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)
� ใช ฉันใชบริการ DSL
� ไมใช
หากคุณตอบใช ใหไปยัง “กรณี B: การติดต้ัง HP Photosmart ท่ีม ีDSL”
ในหนา 26 โดยไมตองตอบคําถามอ่ืนๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

2. คุณใชระบบเครือขายโทรศัพท (PBX) หรือโครงขายบริการสื่อสารรวม
ระบบดิจิทัล (ISDN) หรือไม?
หากคุณตอบใช ใหไปยัง “กรณี C: การติดต้ัง HP Photosmart ที่มีระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย ISDN” ในหนา 27 โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป

3. คุณใชบริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของ
คุณ ซึง่ใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน
หรือไม?
� ใช ฉันใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษ
� ไมใช
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หากคุณตอบใช ใหไปยัง “กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขาเฉพาะในสาย
เดียวกัน” ในหนา 28 โดยไมตองตอบคําถามอื่นๆ
หากคุณตอบวา ไมใช โปรดตอบคําถามตอไป
คุณไมแนใจวาใชบริการเสียงเรียกเขาพิเศษหรือไม? บริษทัโทรศัพทหลาย
แหงเสนอคุณสมบัติเสียงเรียกเขาพิเศษที่ชวยใหคุณใชหมายเลขโทรศัพท
หลายหมายเลขได โดยมสีายโทรศัพทเดียว
เมื่อคุณใชบริการน้ี รูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับแตละหมายเลขจะแตกตาง
กันออกไป ตัวอยางเชน คุณสามารถมีเสียงเรียกเขาครั้งเดียว สองคร้ังและ
สามครั้งสําหรับหมายเลขตางๆ คุณสามารถกําหนดใหเลขหมายหนึ่งมีเสียง
เรียกเขาดังหนึ่งครั้งเมือ่เปนสายสนทนา และอีกเลขหมายหนึ่งมเีสียงเรียก
เขาดังสองครั้งเมือ่ไดรับสายโทรสาร ซึง่จะชวยใหคุณทราบความแตกตาง
เมือ่โทรศัพทดังวาเปนสายสนทนาหรือโทรสาร

4. คุณรับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่จะใชรับโทรสารดวยHP
Photosmart ใชหรือไม
� ใช ฉันรับสายสนทนา
� ไมใช
กรุณาตอบคําถามตอไป

5. คุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันกับ HP
Photosmart ใชหรือไม?
� ใช ฉันมโีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
� ไมใช
คุณไมแนใจวาใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชหรือไม? หากคุณตอบ
ใช สําหรับคําถามตอไปนี้ คุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
• คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up connection?
• คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up

connection?
กรุณาตอบคําถามตอไป

6. คุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่จะใช
รับสายโทรสารบน HP Photosmart ใชหรือไม
� ใช ฉันมเีครื่องตอบรับ
� ไมใช

บท 3
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กรุณาตอบคําถามตอไป
7. คุณสมัครบริการฝากขอความดวยเสียงผานทางบริษทัโทรศัพทของคุณดวย

หมายเลขโทรศัพทเดียวกันที่คุณใชสําหรับการโทรเพื่อสงโทรสารบน HP
Photosmart ของคุณใชหรือไม
� ใช ฉันใชบริการวอยซเมล
� ไมใช
หลังจากตอบคําถามเสร็จแลว โปรดดูสวนตอไปนี้เพ่ือเลือกวิธีติดต้ังโทรสาร
ในกรณีตางๆ
“เลือกการตั้งคาโทรสารสําหรับกรณีของคุณ” ในหนา 23

เลอืกการตัง้คาโทรสารสาํหรับกรณขีองคณุ
ตอนน้ีเมื่อคุณตอบคําถามทั้งหมดเก่ียวกับอุปกรณและบริการตางๆ ที่ใชสาย
โทรศัพทรวมกันกับ HP Photosmart แลว คุณก็พรอมที่จะเลือกประเภทการตั้ง
คาท่ีดีที่สุดสําหรับบานหรือสํานักงานของคุณ

จากคอลัมนแรกในตารางตอไปนี้ ใหเลือกลักษณะรวมของอุปกรณและบริการที่
ใชงานไดกับการตั้งคาที่บานหรือที่สํานักงานของคุณ ตอจากนั้นใหดูประเภทการ
ต้ังคาท่ีเหมาะสมในคอลัมนที่สองและสามตามแตระบบโทรศัพทของคุณ ในสวน
ตอไปนี้จะมีคําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับแตละประเภท

ถาคุณตอบคําถามทั้งหมดในสวนกอนหนานี้แลว แตไมมีอุปกรณหรือบริการ
ตามที่ระบุไว ใหเลือก “ไมมี” จากคอลัมนแรกในตาราง

หมายเหตุ หากการตั้งคาที่บานหรือที่สํานักงานของคุณไมไดอธิบายไวใน
บทน้ี ใหต้ังคา HP Photosmart เหมอืนเปนโทรศัพทระบบอะนาล็อกปกติ
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเช่ือมตอปลาย
สายเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและปลายสายอีกดานหน่ึงตอเขากับ
พอรตท่ีติดปายวา 1-LINE ที่อยูดานหลังของ HP Photosmart หากคุณใช
สายโทรศัพทอื่น คุณอาจพบกับปญหาการสงและรับโทรสาร

อปุกรณ/บรกิารอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบั
โทรสาร

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศัพทแบบขนาน

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศพัทแบบอนกุรม

ไมระบุ

(คุณไดตอบคําถามทุกขอวา ไมใช)

“กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมไดใชรับสายสนทนา)”
ในหนา 25

“กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมไดใชรับสายสนทนา)”
ในหนา 25

บริการ DSL
(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที ่1
เทาน้ัน)

“กรณี B: การติดตั้ง HP
Photosmart ที่ม ีDSL”
ในหนา 26

“กรณี B: การติดตั้ง HP
Photosmart ที่ม ีDSL”
ในหนา 26

ระบบ PBX หรือ ISDN “กรณี C: การติดตั้ง HP
Photosmart ที่มีระบบโทรศัพท

“กรณี C: การติดตั้ง HP
Photosmart ที่มีระบบโทรศัพท
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อปุกรณ/บรกิารอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบั
โทรสาร

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรบั
ระบบโทรศพัทแบบขนาน

การตัง้คาโทรสารทีแ่นะนาํสาํหรับ
ระบบโทรศพัทแบบอนุกรม

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที่ 2
เทาน้ัน)

PBX หรือสาย ISDN”
ในหนา 27

PBX หรือสาย ISDN”
ในหนา 27

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที่ 3
เทาน้ัน)

“กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขา
เฉพาะในสายเดียวกนั” ในหนา 28

“กรณี D: โทรสารที่ใชเสียงเรียกเขา
เฉพาะในสายเดียวกัน”
ในหนา 28

สายสนทนา

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอที่ 4
เทาน้ัน)

“กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสาร
ในสายเดียวกัน” ในหนา 30

“กรณี E: การใชสายสนทนา/โทรสาร
ในสายเดียวกัน” ในหนา 30

สายสนทนาและบริการวอยซเมล

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4
และ 7 เทานั้น)

“กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสารรวม
กับ วอยซเมล” ในหนา 32

“กรณี F: ใชสายสนทนา/โทรสาร
รวมกับ วอยซเมล” ในหนา 32

โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 5
เทาน้ัน)

“กรณี G: สายโทรสารทีใ่ชรวมกับ
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
(ไมรับสายสนทนา)” ในหนา 33

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4
และ 5 เทานั้น)

“กรณี H: สายโทรสาร/สายสนทนาที่
ใชรวมกันกับโมเดม็ dial-up ของ
คอมพิวเตอร” ในหนา 35

ไมสามารถใชได

สายสนทนาและเครื่องตอบรับ

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4
และ 6 เทานั้น)

“กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใช
รวมกับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ” ในหนา 38

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และเคร่ืองตอบรับ

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4, 5
และ 6 เทานั้น)

“กรณี J: สายสัญญาณเสียง/โทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและเคร่ืองตอบรับ”
ในหนา 40

ไมสามารถใชได

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร และบริการวอยซเมล

(คุณตอบวา ใช สําหรับคําถามขอ 4, 5
และ 7 เทานั้น)

“กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่
ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและบริการวอยซเมล”
ในหนา 43

ไมสามารถใชได

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสาร” ในหนา 45

บท 3

(ทําตอ)
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กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมไดใชรบัสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายเพื่อสนทนา และคุณไมมี
อุปกรณอ่ืนท่ีเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคา HP Photosmart ของคุณตาม
ที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 3-1 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

วธิีการตดิตั้ง HP Photosmart ดวยสายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
3. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปน

การตั้งคาที่นอยที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP Photosmart จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียง
เรียกเขาตามจํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) จากน้ันเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยงัเคร่ืองที่สงโทรสารมา
และจะรับโทรสาร
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กรณ ีB: การตดิตัง้ HP Photosmart ทีม่ ีDSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานทางบริษทัโทรศัพท ใหใชคําแนะนําในสวนน้ีเพ่ือ
เช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและ HP
Photosmart ของคุณ ตัวฟลเตอร DSL จะกําจัดสัญญาณดิจิตัลท่ีอาจรบกวน
เครื่อง HP Photosmart เพ่ือให HP Photosmart สามารถสื่อสารกับสาย
โทรศัพทไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมภิาคของคุณ)

หมายเหตุ ถาคุณมีสาย DSL แตไมไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ คุณจะไม
สามารถสงและรับโทรสารดวย HP Photosmart ได

ภาพ 3-2 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 DSL ฟลเตอรและสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ
3 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ

พอรต "1-LINE"

การตัง้คา HP Photosmart ทีม่ ีDSL
1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

บท 3

26 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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3. ตอสายโทรศัพทจาก DSL ฟลเตอรเขากับแจ็คโทรศัพท

หมายเหตุ หากทานใชอุปกรณหรือบริการอื่นๆ รวมกันบนสาย
โทรศัพทนี้ เชน บริการจําแนกเสียงเรียกเขา เครื่องตอบรับอัตโนมัติ หรือ
วอยซเมล โปรดดูหัวขอตางๆ ในสวนน้ีเพ่ือทราบคําแนะนําเพิ่มเติม
สําหรับการติดต้ัง

4. รันการทดสอบโทรสาร

กรณ ีC: การตดิตัง้ HP Photosmart ทีม่รีะบบโทรศพัท PBX หรือสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal
adapter) สําหรับ ISDN ตองปฏิบติัดังนี้
• หากคุณใชระบบ PBX หรือใชอุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับ ISDN โปรด

ตอ HP Photosmart เขากับพอรทท่ีกําหนดไวสําหรับใชโทรสารและ
โทรศัพท นอกจากนี้ ใหดูวากําหนดอุปกรณแปลงสัญญาณที่ตรงกับประเภท
ระบบชุมสาย (switch type) สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณแลว

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟกพอรต
ของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจกําหนด
ใหพอรตหนึ่งเปนโทรศัพทและเครื่องโทรสารมาตรฐาน Group 3 และ
อกีพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทานประสบปญหาในการตอ
พอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใช
พอรตที่กําหนดใหเปนพอรตอเนกประสงค ซึง่อาจระบไุววา "multi-
combi" หรือคําอื่นที่คลายกัน

• หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบดิจิตัล PBX หลายระบบจะมเีสียงเรียกสายซอนที่ทาง
โรงงานไดต้ังให "เปด" ไว เสียงเรียกสายซอนจะรบกวนการสงโทรสาร
และคุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารดวย HP Photosmart ได ดู
เอกสารที่มากับระบบโทรศัพท PBX เพ่ือทราบวิธีปดเสียงของสายเรียก
ซอน
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• หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอน
ที่จะกดหมายเลขโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่อง HP
Photosmart เพ่ือเช่ือมตอเครื่องกับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง เพราะ
หากไมใชสายดังกลาว คุณอาจใชงานโทรสารไมได สายโทรศัพทแบบพิเศษ
น้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมอียูในบานหรือสํานักงาน หากสาย
โทรศัพทที่ใหมามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซื้อตัวตอพวงเพ่ือตอขยาย
สายโทรศัพทจากรานจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาในทองถิ่น

กรณ ีD: โทรสารทีใ่ชเสยีงเรยีกเขาเฉพาะในสายเดยีวกนั
หากคุณสมคัรบริการเสียงโทรศัพทเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่
ทําใหคุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แตละ
หมายเลขจะมรีูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน ใหต้ังคา HP Photosmart
ตามที่ไดอธิบายไวในสวนน้ี

ภาพ 3-3 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

บท 3

28 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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การตั้งคา HP Photosmart ทีม่บีรกิารเสยีงโทรศพัทเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
3. เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูป

แบบที่บริษทัโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ เครื่อง HP Photosmart ถูกต้ังคามาจากโรงงานใหรับเสียง
เรียกเขาทุกรูปแบบ หากทานไมไดต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียก
เขาเฉพาะ) ใหถูกตองตามรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีกําหนดใหกับหมายเลข
โทรสาร HP Photosmart อาจรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารหรือไม
รับสายใดๆ เลย

4. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี
คานอยที่สุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

HP Photosmart จะรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาซึ่งคุณเลือก (การ
ต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)) โดยอัตโนมติัหลังจากมเีสียง
เรียกเขาตามจํานวนท่ีคุณเลือก (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียก
เขา)) จากนั้นเคร่ืองจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยังเครื่องท่ีสงโทรสารมาและ
จะรับโทรสาร
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กรณ ีE: การใชสายสนทนา/โทรสารในสายเดยีวกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณ
ไมมอีุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือเสียงฝากขอความ) บนสายโทรศัพท ใหต้ังคา
HP Photosmart ตามท่ีไดอธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 3-4 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

บท 3

30 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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การตั้งคา HP Photosmart ทีม่สีายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกนั
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP Photosmart รับสายแบบอัตโนมติั
หรือตองการรับสายเองโดย
• หากทานต้ังคา HP Photosmart ใหรับสาย อตัโนมติั เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP Photosmart จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที่ HP
Photosmart จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP Photosmart เพ่ือรับ
สายอัตโนมติั ใหเปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมติั

• หากทานต้ังคา HP Photosmart เพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง ทานตอง
อยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP Photosmart ไมสามารถรับ
โทรสารได หากตองการตั้งคา HP Photosmart เพ่ือรับสายดวยตน
เอง ใหปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ

3. รันการทดสอบโทรสาร
4. เสียบสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
5. โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบ

โทรศัพทของทาน
• หากทานมรีะบบโทรศัพทประเภทขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจาก

พอรตที่มีปาย 2-EXT บนดานหลังของ HP Photosmart แลวเช่ือม
โทรศัพทเขากับพอรตนี้

• หากทานมรีะบบโทรศัพทแบบอนุกรม ทานอาจเสียบสายโทรศัพทโดย
ตรงที่ดานบนของสายเคเบลิ HP Photosmart ที่มีการตอกับปลั๊กเสียบ
สายบนผนัง

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP Photosmart จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง
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กรณ ีF: ใชสายสนทนา/โทรสารรวมกับ วอยซเมล
หากคุณรับทั้งสายเพื่อสนทนาและสายเพื่อสงโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพท
เดียวกัน และคุณยังสมัครบริการวอยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหต้ัง
คาเครื่อง HP Photosmart ตามที่ไดอธิบายในสวนนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมติัหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึง่หมายความวา
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการใหเครื่อง
รับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพท เพ่ือ
ขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยาง
เดียว

ภาพ 3-5 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

บท 3

32 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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การตั้งคา HP Photosmart ทีม่บีรกิารวอยซเมล
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

2. ปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมติั
3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองเปนผูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง ไมเชนนั้น HP Photosmart
จะไมสามารถรับโทรสารได

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร (ไมรบัสาย
สนทนา)

หากคุณมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมโีมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรที่
เช่ือมตอกับสายนี้ ใหต้ังคา HP Photosmart ตามที่อธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP
Photosmart คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP Photosmart
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP Photosmart เพ่ือรับสง
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โทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

ภาพ 3-6 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การตดิตัง้ HP Photosmart ทีม่โีมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของ HP Photosmart
2. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครือ่งคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP Photosmart

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

บท 3

34 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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4. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP Photosmart จะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
6. (เปนทางเลือก) เปล่ียนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมี

คานอยที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน HP Photosmart จะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียง
เรียกเขาตามจํานวนครั้งที่คุณกําหนดไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียง
เรียกเขา) จากน้ันเครื่องจะเริ่มสงสัญญาณรับโทรสารไปยงัเคร่ืองที่สงโทรสารมา
และจะรับโทรสาร

กรณ ีH: สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ชรวมกนักบัโมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอร

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกันและมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายโทรศัพทน้ีดวย ใหต้ังคา HP
Photosmart ตามที่อธิบายไวในสวนน้ี
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP
Photosmart คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP Photosmart
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP Photosmart เพ่ือรับสง
โทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP Photosmart กับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยู
กับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมีพอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
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สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 3-7 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหต้ังคา HP
Photosmart ตามที่ไดอธิบายไวขางลางนี้

ภาพ 3-8 ภาพดานหลังของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

บท 3

36 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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การตั้งคา HP Photosmart บนสายโทรศัพทเดยีวกนักบัคอมพิวเตอรทีม่ี
พอรตโทรศพัทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP Photosmart
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP Photosmart

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP Photosmart จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ทานจะตองกําหนดวา จะใหเครื่อง HP Photosmart รับสายแบบอัตโนมติั
หรือตองการรับสายเองโดย
• หากทานต้ังคา HP Photosmart ใหรับสาย อตัโนมติั เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด HP Photosmart จะไมสามารถแยก
ความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หาก
สงสัยวาสายใดเปนสายสนทนา ทานตองรับสายกอนที่ HP
Photosmart จะรับสาย หากตองการตั้งคา HP Photosmart เพ่ือรับ
สายอัตโนมติั ใหเปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมติั

• หากทานต้ังคา HP Photosmart เพ่ือรับโทรสาร ดวยตนเอง ทานตอง
อยูรับสายโทรสารที่เขามาเอง เพราะ HP Photosmart ไมสามารถรับ
โทรสารได หากตองการตั้งคา HP Photosmart เพ่ือรับสายดวยตน
เอง ใหปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ

7. รันการทดสอบโทรสาร
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หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ HP Photosmart จะรับสายและไดยินเสียง
สัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัว
เอง

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ชรวมกับเครือ่งตอบรบัโทรศพัทอตัโนมตัิ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกนัและเช่ือม
ตอกับเคร่ืองรับโทรศัพทที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ี ใหต้ังคา HP
Photosmart ตามที่อธิบายไวในสวนนี้

ภาพ 3-9 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรท "IN" ท่ีเคร่ืองตอบรับ
3 พอรท "OUT" ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เลือกได)

5 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

บท 3

38 ขัน้ตอนเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง HP Photosmart
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การตั้งคา HP Photosmart ทีม่สีายสนทนา/รบัสงสายโทรสารใชรวมกนักบั
เครือ่งตอบรบัโทรศัพท
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP Photosmart
2. ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบ

เขากับพอรตท่ีมปีาย 2-EXT ที่ดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากคุณไมไดเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณโดย
ตรงกับ HP Photosmart สัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจถูก
บันทึกลงบนเครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสาร
ดวย HP Photosmart ของคุณได

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมโีทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควร
จะตอเครื่องโทรศัพทกับเคร่ืองตอบรับโดยตอที่พอรท "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือที่เรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
เคร่ือง HP Photosmart คุณสามารถใชสายโทรศัพทท่ัวไปสําหรับการ
เช่ือมตอในสวนนี้

5. เปดใชงานการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
6. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้
7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP

Photosmart เปนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะสามารถ
รองรับได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสดุจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมภิาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครัง้
ที่คุณต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP Photosmart จะ
ตรวจสอบสายทีเ่ขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" เพ่ือหาสัญญาณโทรสาร หาก
พบสัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เคร่ือง HP Photosmart จะสงสัญญาณรับ โทร
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สารออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่อง HP Photosmart
จะเลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณ ีJ: สายสญัญาณเสยีง/โทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
และเครือ่งตอบรบั

หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และมี
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับเช่ือมตออยูกับสายโทรศัพท
นี้ดวย ใหต้ังคา HP Photosmart ตามท่ีไดอธิบายไวในสวนนี้
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับ HP
Photosmart คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ HP Photosmart ในเวลา
เดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP Photosmart เพ่ือรับสงโทรสาร
ถาคุณกําลังใชโมเด็มคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรอืเขาใชงานอินเตอรเน็ต

มสีองวิธีที่แตกตางกันในการตั้งคา HP Photosmart กับเครื่องคอมพิวเตอร ทั้ง
นี้ข้ึนอยูกับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะ
เริ่ม ใหตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพทหนึ่งหรือ
สองพอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตลับแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หน่ึงพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือตลับ
แยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่ง
ปลั๊กที่ดานหลัง)

ภาพ 3-10 ตัวอยางของตลบัแยกสายแบบขนาน

บท 3
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• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหต้ังคา HP
Photosmart ตามที่ไดอธิบายไวขางลางนี้

ภาพ 3-11 ภาพดานหลงัของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรตโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรตโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

เมือ่ตองการตั้งคา HP Photosmart บนสายโทรศัพทสายเดยีวกบัทีใ่ชกบั
คอมพวิเตอรดวยพอรตโทรศัพทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP Photosmart
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP Photosmart
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3. ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอ
กับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็มคอมพิวเตอร
ซึง่จะชวยใหเครื่อง HP Photosmart และเครื่องตอบรับโทรศัพทเช่ือมตอ
กันโดยตรง แมวาโมเด็มคอมพิวเตอรจะถกูเช่ือมตอไวในสายกอนก็ตาม

หมายเหตุ หากคุณไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณดวยวิธีนี้
สญัญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวในเครื่องตอบ
รับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย HP Photosmart
ได

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

5. (ทางเลือก) หากเครื่องตอบรับโทรศัพทไมมีโทรศัพทมาดวย เพ่ือความ
สะดวก คุณอาจตองการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับดานหลังของเครื่องตอบรับ
โทรศัพทท่ีพอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกคูขนาน (หรือท่ีเรียกวา
ตัวตอพวง) เพ่ือตอทั้งสายเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับ
เครื่อง HP Photosmart คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไปสําหรับการ
เช่ือมตอในสวนน้ี

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่อง HP Photosmart จะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการต้ังคา ตอบรบัอตัโนมตัิ
8. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครัง้

บท 3
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9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บน HP
Photosmart เปนจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่อุปกรณของคุณจะสามารถ
รองรับได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสดุจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
ภูมภิาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดัง เครื่องตอบรับจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังตามจํานวนครัง้
ที่คุณต้ังไว และจะเริ่มเปดขอความตอบรับที่บันทึก เคร่ือง HP Photosmart จะ
ตรวจสอบสายทีเ่ขามาในชวงเวลานี้ โดยจะ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากพบ
สัญญาณโทรสารที่ดังข้ึนมา เคร่ือง HP Photosmart จะสงสัญญาณรับโทรสาร
ออกไปเพื่อรับโทรสาร หากไมมสีัญญาณโทรสาร เคร่ือง HP Photosmart จะ
เลิกตรวจสอบสายนั้นและใหเครื่องตอบรับบันทึกขอความเสียงไว

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
และบรกิารวอยซเมล

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรในสายโทรศัพทเดียวกันนี้ และสมคัรบริการวอ
ยซเมลผานทางบริษัทโทรศัพท ใหต้ังคา HP Photosmart ตามที่ไดอธิบายไวใน
สวนนี้

หมายเหตุ ทานจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติหากทานใชบริการวอ
ยซเมลในสายเดียวกัน ทานจะตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมายความวา
ทานจะตองพรอมรับสายโทรสารที่เขามาเองได แตหากทานตองการใหเครื่อง
รับสายโทรสารแบบอัตโนมัติแทน โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพท เพ่ือ
ขอใชบริการรับสายพิเศษ หรือขอหมายเลขใหมเพ่ือใชรับสงโทรสารอยาง
เดียว

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกันกับ HP
Photosmart คุณจะไมสามารถใชโมเด็มคอมพิวเตอรและ HP Photosmart
ในเวลาเดียวกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใช HP Photosmart เพ่ือรับสง
โทรสารหากคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใช
งานอินเทอรเน็ต

การตั้งคา HP Photosmart กับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ข้ึนอยู
กับจํานวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเร่ิม ให
ตรวจเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมพีอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสอง
พอรต

• หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตัวแยกคู
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังภาพดานลาง (ตัวแยกคูขนานมีพอรต RJ-11
หนึ่งพอรตที่ดานหนาและอีกสองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกโทรศัพท
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สองสาย ตัวแยกอนุกรม หรือตัวแยกคูขนานที่มพีอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหนาและปลั๊กหนึ่งตัวที่ดานหลัง)

ภาพ 3-12 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

• หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณมพีอรตโทรศัพทสองพอรต ใหต้ังคา HP
Photosmart ตามที่ไดอธิบายไวขางลางนี้

ภาพ 3-13 ภาพดานหลังของ HP Photosmart

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรทโทรศัพท "IN" ท่ีคอมพิวเตอร
3 พอรทโทรศัพท "OUT" ท่ีคอมพิวเตอร
4 โทรศัพท

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับ HP Photosmart เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

บท 3
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การตั้งคา HP Photosmart บนสายโทรศัพทเดยีวกันกบัคอมพิวเตอรทีม่ี
พอรตโทรศพัทสองพอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่อยูดานหลังของ HP Photosmart
2. หาสายโทรศัพทท่ีเช่ือมตอจากดานหลังของเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน

(โมเด็มคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลดสายดังกลาว
ออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่อยู
ดานหลังเครื่อง HP Photosmart

3. เช่ือมตอโทรศัพทกับพอรต "ออก" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ HP Photosmart ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีก
ดานเขากับพอรต 1-LINE ทางดานหลังของ HP Photosmart

หมายเหตุ หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเช่ือมตอจากแจ็คเสียบโทรศัพทบน
ผนังเขากับ HP Photosmart คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทแบบพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบาน
หรือสํานักงาน

5. หากซอฟตแวรโมเด็มของทานต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่องคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ ถาคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัในซอฟตแวร
โมเด็ม เคร่ือง HP Photosmart จะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการตั้งคา ตอบรบัอตัโนมติั
7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองพรอมที่จะใหมผูีรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น HP Photosmart จะ
ไมสามารถรับโทรสารได

ขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการตัง้คาโทรสาร
หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาโทรสารเฉพาะประเทศ/ภมูิภาค
โปรดดูเว็บไซตการกําหนดคาโทรสารตามรายชื่อตอไปนี้

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมนี www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝร่ังเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร www.hp.com/uk/faxconfig

การตัง้คา HP Photosmart เพื่อใชโทรสาร 45
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สเปน www.hp.com/es/faxconfig

เนเธอรแลนด www.hp.com/nl/faxconfig

เบลเยยีม (ฝร่ังเศส) www.hp.com/be/fr/faxconfig

เบลเยยีม (ดัตช) www.hp.com/be/nl/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.com/pt/faxconfig

สวีเดน www.hp.com/se/faxconfig

ฟนแลนด www.hp.com/fi/faxconfig

เดนมารก www.hp.com/dk/faxconfig

นอรเวย www.hp.com/no/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

แอฟริกาใต www.hp.com/za/faxconfig

โปแลนด www.hp.pl/faxconfig

รัสเซีย www.hp.ru/faxconfig

บท 3
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4 ทาํความรูจกักบั HP Photosmart
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ไอคอนจอแสดงผล
• ตัวจัดการ HP Apps

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพิมพ
• ภาพดานหนาเครือ่งพมิพ

ทาํความรูจักกบั HP Photosmart 47
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1 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

2 แผงควบคุม

3 ถาดกระดาษภาพถาย

4 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนเลื่อนของถาด)

5 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดภาพถาย

6 จอสี (หรือท่ีเรียกกันวาจอแสดงผล)

7 ถาดรับกระดาษออก

8 ชองเสียบการดหนวยความจําสําหรับการด Memory Stick
9 ชองเสียบการดหนวยความจําสําหรับการด Secure Digital และ xD
10 ไฟภาพถาย

11 ชองเสียบการดหนวยความจําสําหรับการด CompactFlash
12 พอรต USB ดานหนาสําหรับตอกลองถายรูปหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลอื่นๆ
13 แผนรองฝาปด

14 ฝาปด

15 กระจก

16 ท่ีจับสําหรับเปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

17 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษหลัก

18 ถาดปอนกระดาษหลัก (หรือท่ีเรียกวาถาดปอนกระดาษ)

• มมุมองดานบนและดานหลงัของเครือ่งพมิพ

บท 4

48 ทาํความรูจักกบั HP Photosmart
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21 ชุดหัวพิมพ

22 บริเวณที่เขาถึงตลับหมึกพิมพ

23 ตําแหนงของหมายเลขรุน

24 พอรต USB ดานหลัง
25 พอรตอีเธอรเน็ต

26 ข้ัวตอสายไฟ (ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน)

27 พอรตโทรสาร 1-LINE และ 2-EXT (โทรศัพท)
28 อุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ 49
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คณุลกัษณะของแผงควบคมุ

ภาพ 4-1 คณุสมบตัขิองแผงควบคุม

#0*

9 wxyz8 tuv7 pqrs

6 mno5 jkl4 ghi

3 def2 abc1 
OK

1 จอสี (หรืออาจเรียกวาจอแสดงผล): แสดงเมนู ภาพถาย และขอความ สามารถ
เลื่อนขึ้นและปรับเปลี่ยนมุมจอแสดงผลเพื่อใหมองเห็นไดดีข้ึน

2 ยอนกลบั: กลับไปยงัหนาจอกอนหนา

3 เมน:ู แสดงกลุมตัวเลือกท่ีเกี่ยวของกับจอแสดงผลปจจุบัน

4 ไฟเตือน: แสดงใหทราบวาเกิดปญหาขึ้น ดูจอแสดงผลสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

5 หนาหลกั: กลับไปที่หนาจอหลัก (หนาจอเริม่ตนเมื่อเปดเครื่อง)

6 ตกลง: เลือกการตั้งคาเมนู คา หรือภาพถาย

7 แผนบังคับทิศทาง: คนหาผานภาพถายและตัวเลือกเมนู

8 ขยาย: ขยายขนาดภาพถาย ใชปุมน้ีพรอมกับปุมลูกศรตางๆ บนแผนบังคับทิศ
ทางเพื่อตัดภาพถายกอนพิมพ

9 ยอ: ยอขนาดภาพเพ่ือแสดงภาพมากขึ้น

10 ไรสาย: เปดเมนู Network (เครือขาย) ซึ่งใหคุณสามารถเขาถึง Wireless
Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) และ Wi-Fi Protected Setup

11 ePrint: เปดเมนู Web Services (บริการทางเว็บ) ซึ่งใหคุณสามารถด ูเปลี่ยน
แปลง และพิมพท่ีอยูอีเมลของคุณ

12 Apps:ชวยใหคุณสามารถเขาถึงและส่ังพิมพขอมูลจากเว็บไซต เชน ี่
ู  ี ิ างๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

และพิมพแบบฟอรมประเภทตางๆ เชน กระดาษสมุดจด แผนโนตดนตรี เขา
วงกต และรายการตรวจสอบ

บท 4
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13 ตอบรบัอตัโนมตั:ิ เปดหรือปดคุณสมบัติ Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) การ
ต้ังคาท่ีเหมาะสมจะแตกตางกันไปทั้งน้ีข้ึนอยูกบับริการและอุปกรณของสาย
โทรศัพทของคุณ

14 ปุมตัวเลข: ปอนหมายเลขโทรสาร คา หรือขอความ

15 เปด: เปดหรือปดผลิตภัณฑ เมื่อปดผลิตภัณฑแลว ยงัคงมีการจายไฟในปริมาณ
เล็กนอยอยู หากไมตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปลั๊กสายไฟ
ออก

16 เวนระยะ: ใสชองเวนวรรคและเครือ่งหมายสี่เหลี่ยมสําหรับงานที่เกี่ยวของกบั
โทรสาร

17 สัญลกัษณ: ใสสัญลักษณและเครื่องหมายดอกจันสําหรับงานที่เกี่ยวของกับโทร
สาร

18 เริม่รับสงโทรสาร: สงหรือรับโทรสารขาวดําหรือโทรสารสี

19 เริม่ทาํสาํเนา: เริ่มทําสําเนาขาวดําหรือสําเนาสี

20 เริม่สแกน: เปด Scan Menu (เมนูสแกน) ท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสําหรับ
การสแกนของคุณได

21 พิมพภาพถาย: พิมพภาพถายท่ีเลือกไวบนการดหนวยความจําของคุณ หากใน
ขณะน้ีไมไดเลือกภาพถายอยู ผลิตภัณฑจะพิมพภาพถายท่ีกําลังแสดงอยูบนจอ
แสดงผลในขณะน้ี

22 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน

23 วธิใีช: อธิบายเกี่ยวกับการแสดงผลปจจุบัน

24 ตัง้คา: เปดเมนู Setup (ต้ังคา) ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องและดําเนิน
การดูแลรักษาได

25 2 หนา: เปดเมนู 2-sided (สองดาน) ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเพ่ือทํา
สําเนาสองดานและสง-รับโทรสารสองดาน

ไอคอนจอแสดงผล
ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของจอแสดงผลเพื่อแจงขอมูลท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับ HP Photosmart

ไอคอน วตัถปุระสงค

แสดงวาระดบัหมึกพิมพในตลับหมกึพิมพทัง้หมดอยูที ่50% หรือมากกวา
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ไอคอน วตัถปุระสงค

แสดงวาตลับหมึกพิมพหน่ึงตลับหรือมากกวามีหมกึเหลือนอย คณุควรเปล่ียนตลับหมึกพิมพเมื่อ
คุณภาพการพิมพแย

แสดงวามีการใสตลับบรรจุหมึกทีไ่มรูจัก ไอคอนน้ีจะปรากฏขึ้นหากตลับบรรจุหมกึไมใชของ
HP

แสดงวามีการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย

แสดงวาไดตั้งคา HP Photosmart ไวเพือ่รับโทรสารโดยอัตโนมัติ ถาไอคอนน้ีไมปรากฏ คุณ
จะตองรับโทรสารดวยตนเอง

แสดงถงึการมีอยูและความแรงของการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสาย

แสดงถงึการมีอยูของการเชื่อมตอเครือขายไรสายแบบเฉพาะกจิ

ตวัจดัการ HP Apps
HP Apps เปนเอกสารพิเศษ เชน ปฏิทิน โปสเตอร ตําราอาหาร และบัตรตางๆ
ที่คุณสามารถพิมพไดโดยตรงจากเครื่องพิมพโดยไมตองใชคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถดาวนโหลด HP Apps เพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต (ตองการความ
สามารถในการเชื่อมตอเว็บ)

จดัการ HP Apps
▲ เพ่ิม HP Apps ใหม

a. กดปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปยังตัวเลือกเมนู HP Apps กด ตกลง
b. กดปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนไปยังตัวเลือกเมนู More (เพิ่มเติม) แลวกด ตกลง
c. ไฮไลตแอพพลิเคชันที่คุณตองการเพิ่ม แลวกด ตกลง ปฏบิัติตามขอ

ความ
d. ดูภาพเคลื่อนไหวของหัวขอนี้

บท 4
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5 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมีขนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP Photosmart ได
เชน กระดาษ Letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย” ในหนา 53
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 54
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57
• “ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 61

กระดาษทีแ่นะนําสาํหรบัการพิมพภาพถาย
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมีเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค
ของคุณ

HP Advanced Photo Paper
กระดาษภาพถายที่มคีวามหนาชนิดนี้มคุีณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
โดยไมมีรองรอยทิ้งไว โดยสามารถกันน้ํา หมกึเลอะ รอยนิ้วมอื และความชื้นได
งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายท่ีอัดจากราน
โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม. (มีหรือไม
มีแท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมลีักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันหรือผิวมนัเล็ก
นอย (ผิวมนั-ดาน) กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งน้ีเพ่ือใหได
เอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

HP Everyday Photo Paper
ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบ
มาสําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มี
คุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมือ่คุณใชกระดาษ
นี้กับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มลีักษณะผิวแบบกึ่งมัน และมีหลาย
ขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมแีถบ)
กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งน้ีเพ่ือใหไดภาพถายที่คงทนนาน
กวาเดิม
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HP Photo Value Pack
HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมกึของแทจาก HP และ HP
Advanced Photo Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมือ
อาชีพในราคาที่คุณจายไดดวย HP Photosmart ของคุณ หมกึพิมพของแท
จาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบมาใหทํางาน
รวมกันเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมสีีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่คร้ัง
เหมาะสําหรับการพิมพภาพถายสุดประทบัใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวน
มากเพื่อแจกจาย

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบติัตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหน่ึงในหนาน้ัน

หมายเหตุ ในขณะน้ี บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

กระดาษที่แนะนาํสําหรับการพมิพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมีเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภมูภิาค
ของคุณ

HP Advanced Photo Paper
กระดาษภาพถายที่มีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
โดยไมมรีองรอยทิ้งไว โดยสามารถกันน้ํา หมกึเลอะ รอยนิ้วมอื และความชื้นได
งานพิมพของคุณจะดูเหมอืนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจากราน
โดยใชไดหลายขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (มหีรือไม
มแีท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันหรือผิวมันเล็ก
นอย (ผิวมนั-ดาน) กระดาษเหลานี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหได
เอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

HP Everyday Photo Paper
ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบ
มาสําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยาน้ีมี
คุณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใชกระดาษ
นี้กับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบกึ่งมัน และมหีลาย
ขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมแีถบ)
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กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งน้ีเพ่ือใหไดภาพถายที่คงทนนาน
กวาเดิม

HP Brochure Paper หรอื HP Superior Inkjet Paper
กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสําหรับการ
ใชงานสองดาน เหมาะอยางยิ่งสําหรบัการทําสําเนาท่ีใกลเคียงกับภาพหรือภาพ
กราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณีย
ภัณฑและปฏทิิน

HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper
กระดาษเหลานี้คือกระดาษทีม่ีน้ําหนักมาก ไมเคลือบมนัทั้งสองดาน เหมาะ
สําหรบังานนําเสนอ โครงรางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ํา
หนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความท่ีมคีวามคมชัดสูง มคีวาม
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยไมมลีักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ท่ี
ทําใหมหีมกึพิมพเลอะนอยลง มสีีดําเขมมากขึ้น และใหสีสันสดใส

HP Printing Paper
HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึ่งจะสรางเอกสารที่มคีวามคมชัด
มากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนาใดๆ
ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทําใหมหีมกึพิมพเลอะนอยลง มสีีดําเขม
มากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือให
ไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

HP Office Paper
HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสาร
ราง บันทึกชวยจํา และเอกสารประจําวนัอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok
ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้
เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer
HP Iron-on Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธี
การแกปญหาที่เหมาะสําหรบัการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล
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HP Premium Inkjet Transparency Film
HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมีสีคม
ชัดและนาประทับใจกวาเดิม แผนใสนี้งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยัง
แหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack
HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมกึของแทจาก HP และ HP
Advanced Photo Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมือ
อาชีพในราคาที่คุณจายไดดวย HP Photosmart ของคุณ หมกึพิมพของแท
จาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบมาใหทํางาน
รวมกันเพ่ือใหภาพถายของคณุคงทนและมสีีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่คร้ัง
เหมาะสําหรับการพิมพภาพถายสุดประทบัใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวน
มากเพื่อแจกจาย

ColorLok
HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวา
มคุีณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ
และจะทําใหไดเอกสารท่ีมคีวามคมชัด มสีีสันสดใส มีสีดําที่เขมมากขึ้น และแหง
เร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก ColorLok ที่มีทั้ง
ขนาดและน้ําหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมื่อเขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบติัตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหน่ึงในหนาน้ัน

หมายเหตุ ในขณะน้ี บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น
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การวางวัสดพุมิพ
1. ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

โหลดกระดาษ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้)
a. ยกฝาถาดภาพถายข้ึน

� ยกฝาปดภาพถายข้ึนและเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไป

b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวาง

ของกระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง

� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใส
กระดาษโดยใหแถบน้ันอยูใกลตัวทาน

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

การวางวัสดุพิมพ 57
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c. เลื่อนฝาถาดภาพถายลง

ใสกระดาษ A4 หรอื 8.5 x 11 นิว้
a. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้น

� ยกถาดรับกระดาษออกขึ้นและเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออก
ไป

b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของ

กระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

บท 5
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� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

c. เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง
� เลื่อนถาดรับกระดาษออกลงและดึงแกนรองรับของถาดกระดาษเขา

หาตัวคุณจนสุด พลิกที่จับกระดาษที่ตอนปลายของแกนรองรับของ
ถาด

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันที่จับกระดาษ
เขาไป

การใสซองจดหมาย
a. ยกถาดรับกระดาษออกขึ้น

� ยกถาดรับกระดาษออกขึ้นและเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออก
ไป
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� นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
b. การใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวานั้นลงในถาดปอนกระดาษ
โดยวางใหชิดดานขวาสุด ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

� เลื่อนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดปกซองจดหมาย

c. เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง

บท 5
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2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ” ในหนา 61

ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ
HP Photosmart ไดรับการออกแบบมาใหใชงานไดดีกับประเภทกระดาษสวน
ใหญ ควรทดสอบกับกระดาษประเภทตางๆ กอนที่จะตัดสินใจซื้อในปริมาณมาก
ควรหาประเภทกระดาษที่ใชงานกับเครื่องไดดีและหาซือ้งาย กระดาษ HP ไดรับ
การออกแบบมาเพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ควรปฏบิติัตามคํา
แนะนําตอไปนี้:

• หามใชกระดาษที่บางเกินไป มีเนื้อมัน หรือยืดงาย เพราะอาจปอนเขาชองใส
กระดาษไดไมถูกตอง ทําใหกระดาษติดได

• เก็บกระดาษภาพถายไวในหอบรรจุเดิมภายในหอพลาสติกทีป่ดผนึกไดบน
พ้ืนเรียบในสถานที่แหงและเย็น เมือ่พรอมที่จะพิมพ ใหนําเฉพาะกระดาษที่
จะใชออกมา เมื่อพิมพเสร็จเรียบรอย ใหเก็บกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใช
ไวในหอพลาสติก

• หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ กระดาษอาจ
เริ่มมวนตัว ซึง่ทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษที่มวนตัวอาจทําให
กระดาษติดได

• ใหจับกระดาษภาพถายที่บริเวณขอบกระดาษเสมอ ลายนิ้วมือบนกระดาษ
ภาพถายอาจลดคุณภาพการพิมพลงได

• หามใชกระดาษที่มีความหยาบมาก เพราะอาจทําใหรูปภาพหรือตัวหนังสือ
พิมพออกมาไมถูกตอง

• อยารวมกระดาษที่ประเภทและขนาดแตกตางกันในถาดปอนกระดาษ
กระดาษทั้งกองในถาดปอนกระดาษตองมีประเภทและขนาดเดียวกัน

• ควรเก็บภาพถายที่พิมพออกมาแลวไวใตกระจกหรือที่เก็บหนังสือเพื่อ
ปองกันการซมึของสีอันเนื่องจากความชื้นสูง
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6 การพมิพ

“การพิมพเอกสาร” ในหนา 63

“การพิมพภาพถาย” ในหนา 65

“การพมิพงานสรางสรรค” ในหนา 72

“พิมพหนาเว็บ” ในหนา 80

“การพิมพแบบฟอรมและแมแบบ (แบบฟอรมสําเร็จรูป)” ในหนา 81

“การพิมพจากทีใ่ดก็ได” ในหนา 87

NO
V

“การพิมพจากเว็บโดยไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร” ในหนา 90

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย” ในหนา 53
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 54

การพิมพเอกสาร
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ ทาน
ตองเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตนเองก็ตอเมือ่ทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส หรือใชคุณสมบัติพิเศษ
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การพมิพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ

Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ เมือ่พิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับกระดาษภาพ
ถายเฉพาะงานและการเพิ่มคุณภาพภาพถาย

5. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับงานการพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มี
อยูบนแท็บตางๆ Advanced (ข้ันสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการ
พิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ Color (สี)

เคลด็ลบั คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับงานพิมพไดอยาง
งายดาย โดยการเลือกตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งของงานพิมพที่กําหนดไว
แลวบนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภท
งานพิมพในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) การตั้ง
คาเริ่มตนสําหรับงานพิมพประเภทดังกลาวจะถูกกําหนดและสรุปไว
บนแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจําเปน คุณ
สามารถปรับต้ังคาไดท่ีนี่และบนัทึกการตั้งคาท่ีกําหนดเองไวเปน
ช็อตคัตการพิมพใหม ถาตองการบันทึกช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง
ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Save As (บันทึกเปน) เมื่อตองการลบ
ช็อตคัตการพิมพ ใหเลือกช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 54
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57
• “การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 82
• “การใชช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 83
• “การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 85
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295
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การพิมพภาพถาย
• “การพิมพภาพถายที่บันทึกอยูในคอมพิวเตอร” ในหนา 65
• “การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB”

ในหนา 66

การพมิพภาพถายทีบ่นัทกึอยูในคอมพวิเตอร

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. ใสกระดาษภาพถายขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ในถาดภาพถาย

หรือกระดาษภาพถายขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลกั
2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
7. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) จากรายการแบบดึงลง Paper

Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลือกประเภท
กระดาษภาพถายที่เหมาะสม

8. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึง
ลง Size (ขนาด) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากน้ันเลือกขนาดกระดาษที่
เหมาะสม
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวรเครื่องพิมพจะ
แสดงการแจงเตือนและใหคุณเลอืกกระดาษประเภทหรือขนาดอื่น

9. (เลือกได) เลือกกลองกาเครื่องหมาย Borderless printing (การพิมพ
แบบไมมีขอบ) ถายังไมไดทําเครื่องหมาย
หากขนาดกระดาษแบบไมมีขอบและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม
ซอฟตแวรผลิตภณัฑจะแสดงการแสดงสัญญาณเตือนและใหคุณเลือก
กระดาษประเภทหรือขนาดอื่น
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10. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกคุณภาพการพิมพ
ระดับสูง อาทิ Best (ดีที่สุด) จากรายการแบบดึงลง Print Quality
(คุณภาพการพิมพ)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดภาพที่มคีวามละเอียด dpi สูงสุด คุณสามารถใชการ
ต้ังคา Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) กับประเภทกระดาษภาพถาย
ที่รองรับ หาก Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ไมไดแสดงไวใน
รายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) คุณสามารถเปดใช
งานไดจากแท็บ Advanced (ข้ันสูง) สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู
“การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 81

11. ในสวน HP Real Life Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life) ให
คลิกรายการแบบดึงลง Photo fix (แกไขภาพ) และเลือกจากตัวเลือกตอไป
น้ี
• Off (ปด): ไมใช HP Real Life technologies (เทคโนโลย ีHP

Real Life) กับภาพ
• Basic (พ้ืนฐาน): เพ่ิมประสิทธิภาพใหกับภาพความละเอียดตํ่า ปรับ

ความคมของภาพพอประมาณ
12. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
13. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย” ในหนา 53
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57
• “การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 81
• “การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 82
• “การใชช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 83
• “การตั้งคาดีฟอลตการพิมพ” ในหนา 85
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295

การพมิพภาพถายจากการดหนวยความจาํหรอือปุกรณจดัเกบ็ขอมลู USB
1. ปฏบิัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้:

การพมิพภาพเดยีวบนกระดาษขนาดเลก็
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษภาพถายขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ในถาด
ภาพถาย
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b. ใสหนวยความจํา

1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได
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c. เลือกภาพถาย
� ไฮไลต View & Print (ดแูละพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง
� เพ่ิมจํานวนสําเนาและกด ตกลง
� กด ตกลง เพ่ือดูภาพตัวอยางงานพิมพ

d. พิมพภาพถาย
� กด พิมพภาพถาย

การพมิพภาพเดยีวบนกระดาษขนาดเตม็แผน
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. ใสหนวยความจํา
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

c. เลือกภาพถาย
� ไฮไลต View & Print (ดูและพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง
� เพ่ิมจํานวนสําเนาและกด ตกลง

d. เปลี่ยนเคาโครงหนา
� กด ตกลง เพ่ือดูภาพตัวอยางงานพิมพ
� กด เมน ูเพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ
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� ไฮไลต Layout (หนาที่จัดวางไว) และกด ตกลง
� ไฮไลต A4 Borderless (A4 แบบไมมขีอบ) และกด ตกลง
� กด ยอนกลบั

e. พิมพภาพถาย
� กด พิมพภาพถาย

การพมิพภาพหลายภาพบนกระดาษขนาดเต็มแผน
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. ใสหนวยความจํา
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

c. เลือกภาพถาย
� ไฮไลต View & Print (ดูและพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง
� เพ่ิมจํานวนสําเนาและกด ตกลง

d. เปลี่ยนเคาโครงหนา
� กด ตกลง เพ่ือดูภาพตัวอยางงานพิมพ
� กด เมน ูเพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพ
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� ไฮไลต Layout (หนาที่จัดวางไว) และกด ตกลง
� ไฮไลต 10x15 on A4 (10x15 บนกระดาษ A4) และกด ตกลง
� กด ยอนกลบั

e. พิมพภาพถาย
� กด พิมพภาพถาย

2. ดูภาพเคลื่อนไหวของหัวขอนี้

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย” ในหนา 53
• “การแกไขภาพถายกอนพิมพ” ในหนา 85
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295

การพิมพงานสรางสรรค
1. ปฏบิัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้:

การพมิพหนาอลับัม้
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษภาพถายขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ในถาด
ภาพถายหรือกระดาษภาพถายขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ
หลัก

b. ใสหนวยความจํา
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนาสําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

c. เลือกประเภทงาน
� ไฮไลต Create (สราง) และกด ตกลง
� ไฮไลต Album Pages (หนาอัลบั้ม) และกด ตกลง

d. ปฏบิัติตามขอความ
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การพมิพภาพถายพาโนรามา
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษพาโนรามาขนาด 10 x 30 ซม. (4 x 12 นิ้ว) ในถาดปอน
กระดาษหลัก

b. ใสหนวยความจํา
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

c. เลือกประเภทงาน
� ไฮไลต Create (สราง) และกด ตกลง
� ไฮไลต Panorama Prints (งานพิมพภาพพาโนรามา) และกด

ตกลง
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d. เลือกภาพถาย
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง
� เพ่ิมจํานวนสําเนาและกด ตกลง
� กด ตกลง เพ่ือดูภาพตัวอยางงานพิมพ

e. พิมพภาพถาย
� กด พิมพภาพถาย

การพมิพภาพถายขนาดกระเปาสตางค
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษภาพถายขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ในถาด
ภาพถายหรือกระดาษภาพถายขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ
หลัก

b. ใสหนวยความจํา
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

c. เลือกประเภทงาน
� ไฮไลต Create (สราง) และกด ตกลง
� ไฮไลต Wallet Photos (ภาพถายขนาดกระเปาสตางค) และกด

ตกลง
d. ปฏบิัติตามขอความ
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พมิพภาพถายขนาดเลก็
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษภาพถายขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ในถาด
ภาพถายหรือกระดาษภาพถายขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ
หลัก

b. ใสหนวยความจํา

1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได
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c. เลือกประเภทงาน
� ไฮไลต Create (สราง) และกด ตกลง
� ไฮไลต Passport Photos (ภาพถายติดบัตร) และกด ตกลง

d. ปฏบิัติตามขอความ

การพมิพภาพถายใหม
a. วางตนฉบับ

� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
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� ปดฝา
b. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษภาพถายขนาดไมเกิน 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ในถาด
ภาพถายหรือกระดาษภาพถายขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ
หลัก

c. เลือกประเภทงาน
� ไฮไลต Create (สราง) และกด ตกลง
� ไฮไลต Scan and Reprint (สแกนและพิมพใหม) และกด พิมพ

ภาพถาย
2. ดูภาพเคลื่อนไหวของหัวขอนี้

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ” ในหนา 54
• “การแกไขภาพถายกอนพิมพ” ในหนา 85
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295

พิมพหนาเว็บ
คุณสามารถพิมพหนาเว็บจากเว็บเบราเซอรดวย HP Photosmart ได
ถาคุณใช Internet Explorer (6.0 หรือสูงกวา) หรือ Firefox (2.0 หรือสูง
กวา) คุณสามารถใช HP Smart Web Printing (การพิมพเว็บอัจฉริยะของ
HP) เพ่ือใหไดการพิมพหนาเว็บที่ทําไดงาย คาดการณได รวมถึงสามารถควบ
คุมไดวาคุณตองการสิ่งใดและพิมพอยางไร คุณสามารถเขาถึง HP Smart
Web Printing (การพิมพเว็บอัจฉริยะของ HP) จากแถบเครื่องมือใน
Internet Explorer สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Smart Web
Printing (การพิมพเว็บอัจฉริยะของ HP) โปรดดูที่ไฟลวิธีใชที่ใหมาพรอมกับ
เครื่อง

การพมิพหนาเวบ็
1. ตองแนใจวาคุณมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. บนเมนู File (ไฟล) ในเว็บเบราวเซอรของคุณ คลิก Print (พิมพ)

กลองโตตอบ Print (พิมพ) จะปรากฏขึ้น
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
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4. ถาเว็บเบราวเซอรของคุณรองรับ ใหเลือกรายการตางๆ บนหนาเว็บที่คุณ
ตองการใสในงานพิมพ
ตัวอยางเชน Internet Explorer ใหคลิกแท็บ Options (ตัวเลือก) เพ่ือ
เลือกตัวเลือก เชน As laid out on screen (ตามท่ีปรากฏบนหนาจอ),
Only the selected frame (เฉพาะกรอบที่เลือก) และ Print all linked
documents (พิมพเอกสารเชื่อมโยงท้ังหมด)

5. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือพิมพหนาเว็บ

เคลด็ลบั ถาตองการพิมพหนาเว็บใหถูกตอง คุณอาจตองตั้งคาการวางแนว
การพิมพของคุณใหเปน Landscape (แนวนอน)

การพิมพแบบฟอรมและแมแบบ (แบบฟอรมสําเรจ็รปู)
HP Photosmart ประกอบดวยแมแบบในตัวที่ทําใหคุณพิมพแบบฟอรมทั่วไป
ได เชน กระดาษสมุดบนัทึกที่มีเสนตารางแบบแคบหรือกวาง กระดาษกราฟ
รายการตรวจสอบ ปฏทิิน (ไมไดรับการรองรับในทุกรุน) และแผนโนตดนตรีลง
บนกระดาษธรรมดาขนาด letter หรือ A4 คุณยังสามารถพิมพเกมตางๆ เชนเกม
ลากจุดและเขาวงกตแสนสนุกซึ่งจะมรีูปแบบที่ตางออกไปทุกครั้งที่คุณสั่งพิมพ

การพิมพแบบฟอรมจากแผงควบคุม
1. ตองแนใจวาทานมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. กด Apps
3. กดปุมลูกศรเพื่อไฮไลต Quick Forms (แบบฟอรมสาํเรจ็รูป) แลวจึงกด

ตกลง
4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลตแบบฟอรมที่คุณตองการพิมพ แลวจึงกด ตกลง
5. ถาถูกถาม ใหเลือกประเภทแบบฟอรมที่จะพิมพ
6. กดปุมลูกศรข้ึนเพ่ือเพิ่มจํานวนสําเนา แลวจึงกด ตกลง

การพิมพโดยใชจาํนวน dpi สูงสุด
ใชโหมด Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) เพ่ือพิมพภาพที่มีคุณภาพสูงและ
คมชัด

เพ่ือใหไดรับประโยชนสงูสุดจากโหมดจํานวน dpi สูงสุด ใหใชโหมดนี้ในการ
พิมพรูปภาพคุณภาพสูง อาทิ ภาพถายดิจิตอล เมือ่คุณเลือกการตั้งคาจํานวน dpi
สูงสุด ซอฟตแวรเครือ่งพิมพจะแสดงจํานวนจุดตอนิ้ว (dpi) ท่ีเหมาะสมที่สุดที่
เคร่ืองพิมพ HP Photosmart จะพิมพได การพิมพในโหมด dpi สูงสุดรองรับ
เฉพาะประเภทของกระดาษตอไปน้ีเทาน้ัน:
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• HP Premium Plus Photo Paper
• HP Premium Photo Paper
• HP Advanced Photo Paper
• การด Photo Hagaki
การพิมพแบบ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) จะใชเวลานานกวาการพิมพ
ดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

วธิกีารพิมพในโหมด dpi สงูสดุ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
6. ในพื้นที ่Features (คุณสมบัติ) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย Enable

maximum dpi setting (เปดใชงานการตั้งคา dpi สูงสุด)
7. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
8. ในรายการแบบดึงลง Paper Type  (ประเภทกระดาษ) ใหคลิก More

(รายการอื่นๆ) แลวเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม
9. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหคลิก

Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

หมายเหตุ หากตองการทราบวาเครื่องจะพิมพดวยจํานวน dpi เทาใด
ข้ึนอยูกับการตั้งคาชนิดกระดาษและคุณภาพกระดาษที่คุณเลือก ใหคลิก
Resolution (ความละเอียด)

10. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่ตองการ แลวคลิก OK (ตกลง)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ” ในหนา 82

การเรยีกดูความละเอียดของการพมิพ
ซอฟตแวรเครือ่งพิมพจะแสดงความละเอียดของการพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว
(dpi) dpi จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของกระดาษและคุณภาพการพิมพที่เลือก
ไวในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ
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การเรยีกดูความละเอียดของการพิมพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือกประเภทของ

กระดาษที่จะปอน
7. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการตั้งคา

คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมสําหรับงานของคุณ
8. คลิกปุม Resolution (ความละเอียด) เพ่ือเรียกดูความละเอียดการพิมพใน

แบบ dpi สําหรับชนิดกระดาษและคุณภาพกระดาษที่คุณเลือกไว

การใชชอ็ตคตัการพมิพ
ใชช็อตคัตการพิมพเพ่ือพิมพดวยการตั้งคาการพิมพที่ใชบอย ซอฟตแวร
เครื่องพิมพมีช็อตคัตการพิมพที่ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูใน
รายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพที่เหมาะ
สมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือ
สรางช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานที่ใชกันท่ัวไปก็ได

ใชแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) สําหรับงานพิมพตอไปนี้:
• General Everyday Printing (การพิมพประจําวันท่ัวไป): พิมพเอกสาร

อยางเร็ว
• Photo Printing–Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ): พิมพ

จนถึงขอบดานบน ดานลาง และดานขางของกระดาษภาพถาย HP Photo
Paper ขนาด 10 x 15 ซม. และ 13 x 18 ซม.

• Paper-saving Printing (การพิมพแบบประหยัดกระดาษ) : พิมพ
เอกสารสองดานโดยใหมีงานหลายหนาอยูบนกระดาษแผนเดียวเพื่ดลด
ปริมาณการใชกระดาษ

• Photo Printing–With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมี
ขอบ): พิมพภาพถายแบบมขีอบสีขาวลอมรอบ
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• Fast/Economical printing (การพิมพแบบเร็ว/ประหยัด): เปนการ
สรางงานพิมพแบบรางที่รวดเร็ว

• Presentation printing (การพิมพการนําเสนองาน): พิมพเอกสาร
คุณภาพสูง รวมถึงจดหมายและแผนใส

• Two-sided (Duplex) Printing (การพิมพสองดาน (ดูเพล็กซ)): พิมพ
เอกสารสองดานโดยใช HP Photosmart

การสรางชอ็ตคตัการพมิพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพ
จะปรากฏคาการพิมพของช็อตคัตการพิมพที่เลือกขึ้น

6. แกไขคาการพิมพใหเปนคาที่คุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
7. คลิก Save as (บนัทึกเปน) และพิมพช่ือสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม

แลวคลิก Save (บันทึก)
ช็อตคัตการพิมพใหมจะเพิ่มเขาในรายการ

การลบช็อตคัตการพิมพ
1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการ

พิมพที่คุณตองการลบ
6. คลิก Delete (ลบ)

ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ
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หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตที่คุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิม
ของ HP ไมสามารถลบออกได

การตัง้คาดฟีอลตการพมิพ
หากมคีาที่ทานใชในการพิมพบอย ทานอาจตองการตั้งคาพิมพนั้นเปนคาดีฟอลต
เพ่ือจะใหเปนคาอัตโนมติัเมื่อทานเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันของทาน

การเปลีย่นการตั้งคาการพิมพคาเริม่ตน
1. ในศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปที่

Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากน้ันใหคลิก Printer
Settings (การตั้งคาเคร่ืองพิมพ)

2. เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)

การแกไขภาพถายกอนพิมพ
1. ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

หมนุภาพถาย
a. เลือกภาพถาย

� ไฮไลต View & Print (ดูงานพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง

b. แกไขภาพถาย
� กด เมนู
� ไฮไลต Rotate (หมุนภาพ) และกด ตกลง
� กด ตกลง เมือ่เสร็จสิ้น

ตดัภาพถาย
a. เลือกภาพถาย

� ไฮไลต View & Print (ดูงานพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง

b. แกไขภาพถาย
� กด เมนู
� ไฮไลต Crop (ตัด) และกด ตกลง
� กด ตกลง เมือ่เสร็จสิ้น
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Photo fix
a. เลือกภาพถาย

� ไฮไลต View & Print (ดูงานพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง

b. แกไขภาพถาย
� กด เมนู
� ไฮไลต Photo Fix (แกไขภาพ) และกด ตกลง
� เลือกตัวเลือกที่ตองการและกด ตกลง

เพิม่กรอบ
a. เลือกภาพถาย

� ไฮไลต View & Print (ดูงานพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง

b. แกไขภาพถาย
� กด เมนู
� ไฮไลต Add Frame (เพ่ิมกรอบ) และกด ตกลง
� เลือกตัวเลือกที่ตองการและกด ตกลง

ปรบัความสวาง
a. เลือกภาพถาย

� ไฮไลต View & Print (ดูงานพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง

b. แกไขภาพถาย
� กด เมนู
� ไฮไลต Brightness (ความสวาง) และกด ตกลง
� ต้ังคาความสวางและกด ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น
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เอฟเฟกตสี
a. เลือกภาพถาย

� ไฮไลต View & Print (ดูงานพิมพ) และกด ตกลง
� ไฮไลตภาพถายและกด ตกลง

b. แกไขภาพถาย
� กด เมนู
� ไฮไลต Color Effect (เอฟเฟกตสี) และกด ตกลง
� เลือกตัวเลือกที่ตองการและกด ตกลง

2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

การพิมพจากทีใ่ดก็ได
HP ePrint เปนบริการฟรีจาก HP ที่ใหคุณสามารถพิมพงานจากอุปกรณแบบ
พกพาหรือคอมพิวเตอรไดทุกท่ีทุกเวลา เพียงแคสงอีเมลไปยังท่ีอยู
อีเมลของเครื่องพิมพของคุณ ขอความอีเมลและไฟลเอกสารแนบที่ไดรับการ
สนับสนุนซึง่รวมอยูในอีเมลจะพิมพออกมา คุณสามารถพิมพรูปภาพ เอกสาร
Word, PowerPoint และเอกสาร PDF

หมายเหตุ เอกสารที่พิมพดวย HP ePrint อาจมีลักษณะ การจัดรูปแบบและ
การไหลของขอความแตกตางจากตนฉบับ สําหรับเอกสารที่ตองพิมพใหมี
คุณภาพสูง (เชน เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนําใหคุณพิมพงานจาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึง่ทําใหคุณสามารถควบ
คุมลักษณะของงานที่พิมพออกมาไดมากขึ้น

หมายเหตุ เพ่ือชวยปองกันอีเมลที่ไมไดรับอนุญาต HP จะกําหนดที่อยู
อีเมลใหกับเคร่ืองพิมพของคุณในแบบสุม ไมมีการเผยแพรที่อยูอีเมลนี้ตอ
บุคคลทั่วไป และไมมกีารตอบกลับไปยังผูสงเปนคาเริ่มตน HP ePrint ยังมี
ระบบการกรองสแปมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและจะแปลงอีเมลและ
เอกสารแนบเปนรูปแบบพิมพอยางเดียวเพื่อลดการโจมตีของไวรัสและเนื้อ
หาอื่นที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม HP ePrint จะไมกรองอีเมลตามเน้ือหา
ทําใหไมสามารถปองกันการพิมพเน้ือหาที่ไมเหมาะสมหรือเนื้อหาท่ีมลีิขสิทธ์ิ
คุมครองได

• การเริ่มตนใชงาน HP ePrint
• การพิมพเอกสารจากท่ีใดก็ได
• เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช HP ePrint
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การเริม่ตนใชงาน HP ePrint
เมื่อตองการใช HP ePrint คุณตองเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายและ
อินเทอรเน็ต หากคุณไมไดเช่ือมตอกับเครือขายหรืออินเทอรเน็ตในระหวางการ
ติดต้ัง ใหดูที่ข้ันตอนตอไปนี้

การเชือ่มตอกบัอนิเทอรเนต็
1. กดปุม ePrint
2. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Enable Web Services (เปดใชงานบรกิาร

ทางเวบ็) แลวจึงกด ตกลง
3. กด ตกลง เพ่ือยอมรบัขอกําหนดการใชงาน
4. ปฏบิัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผล

เมื่อการติดต้ังเสร็จสมบรูณ HP Photosmart จะพิมพรายงานที่มขีอมูล
สําคัญเกี่ยวกับการตั้งคา HP ePrint ของคุณ รายงานนี้จะมทีี่อยู
อีเมลสําหรับเครื่องพิมพของคุณ จดบันทึกที่อยูอีเมลนี้ไว เพราะคุณจําเปน
ตองมไีวสําหรับการใช HP ePrint

5. สมคัรใชงาน HP ePrint ทางออนไลน ซึ่งคุณสามารถตั้งคาตัวเลือกความ
ปลอดภัยและตรวจสอบสถานะของงานพิมพ
ดูท่ีอยูเว็บสําหรับการลงทะเบยีนบนเอกสารที่พิมพออกมาและพิมพลงใน
ชองท่ีอยูในเว็บเบราวเซอร ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาสมัครใชงาน

หมายเหตุ เฉพาะผูที่ลงทะเบียนทีอ่ยูอีเมลเทาน้ันทีส่ามารถลงชื่อเขาใช
งานได

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เพ่ิม HP Photosmart เขาสูเครือขาย” ในหนา 7
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การพมิพเอกสารจากทีใ่ดกไ็ด

การพิมพเอกสารจากทีใ่ดกไ็ด
1. หากคุณไมทราบที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพของคุณ ใหปฏบิัติตามขั้นตอน

เหลานี้เพ่ือคนหา
a. กดปุม ePrint
b. ตรวจสอบใหแนใจวา Display Email Address (แสดงทีอ่ยูอเีมล)

ถูกไฮไลต แลวกด ตกลง
ที่อยูอีเมลจะปรากฏบนหนาจอ

เคลด็ลบั เมื่อตองการพิมพท่ีอยูอีเมล ใหกด ตกลง จากนั้นกดปุมลูก
ศรลงจนกระทั่ง Print Info Page (พิมพหนาขอมลู) ถูกไฮไลต แลว
จึงกด ตกลง ที่อยูอีเมลจะปรากฏในงานที่พิมพออกมา

2. เขียนอีเมลและสงไปยังเครื่องพิมพของคุณ
a. สรางอีเมลใหมและพิมพที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพในชอง To (ถึง)
b. พิมพขอความในสวนเนื้อหาของอีเมลและแนบเอกสารหรือรูปภาพที่คุณ

ตองการพิมพ
c. การสงอีเมล

เครื่องพิมพจะพิมพอีเมลของคุณ

หมายเหตุ เมื่อตองการรับอีเมล เครื่องพิมพของคุณตองเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต อีเมลของคุณจะไดรับการพิมพทันทีที่ไดรับ โดยไมมี
การรับประกันเวลาท่ีจะไดรับอีเมลหรอืการไดรับอเีมลเชนเดียว
กับอีเมลทั่วไป เมื่อคุณลงทะเบยีนทางออนไลนกับ HP ePrint คุณ
สามารถตรวจสอบสถานะงานของคุณได

3. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

เรยีนรูเพิม่เติมเกี่ยวกับการใช HP ePrint
สมัครใชงานที่เว็บไซต HP ePrinterCenter ของ HP ไดฟรี เพ่ือต้ังคาความ
ปลอดภัยเพ่ิมเติมสําหรับ HP ePrint ระบุท่ีอยูอีเมลท่ีอนุญาตใหสง
อีเมลไปยังเครื่องพิมพของคุณ และเขาถึงบริการฟรีอื่นๆ

เมื่อตองการสมคัรใชงาน คุณตองมช่ืีอของเครื่องพิมพ ซึง่เปนสวนแรกในที่
อยูอีเมลของเครื่องพิมพ

ไปท่ีเว็บไซต HP ePrinterCenter เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมและขอกําหนดและ
เงื่อนไขเฉพาะ: www.hp.com/go/ePrinterCenter

การพิมพจากที่ใดก็ได 89
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การพิมพจากเวบ็โดยไมมีเครือ่งคอมพิวเตอร
คุณสามารถพิมพหนาท่ีมสีีสัน รายงานสภาพอากาศ คูปอง และบัตรตางๆ จากเว็บ
ไดโดยตรงจาก HP Photosmart ของคุณโดยไมตองไปท่ีคอมพิวเตอรโดยใช
HP Apps
• การเริ่มตนใชงาน HP Apps
• พิมพหนาเว็บโดยใช HP Apps
• เรียนรูเพ่ิมเติมเกีย่วกับการใช HP Apps

การเริม่ตนใชงาน HP Apps
เมื่อตองการใช HP Apps คุณตองเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายและ
อินเทอรเน็ต หากคุณไมไดเช่ือมตอกับเครือขายหรืออินเทอรเน็ตในระหวางการ
ติดต้ัง ใหดูที่ข้ันตอนตอไปนี้

การเชือ่มตอกบัอนิเทอรเนต็
1. กดปุม ePrint
2. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Enable Web Services (เปดใชงานบรกิาร

ทางเวบ็) แลวจึงกด ตกลง
3. กด ตกลง เพ่ือยอมรบัขอกําหนดการใชงาน
4. ปฏบิัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผล

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“เพ่ิม HP Photosmart เขาสูเครือขาย” ในหนา 7

พมิพหนาเวบ็โดยใช HP Apps

การพมิพโดยใช HP Apps
1. ตองแนใจวาคุณมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก
2. กดปุม Apps
3. เลือกแอพพลิเคชันที่คุณตองการพิมพ แลวกด ตกลง
4. ปฏบิัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผล

เรียนรูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใช HP Apps
เรียนรูเกี่ยวกับ HP Apps สําหรับการพิมพเนื้อหาจากเว็บไดอยางสะดวกและ
งายดาย คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

บท 6
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7 การสแกน
• “การสแกนไปยังคอมพิวเตอร” ในหนา 91
• “การสแกนไปยังการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมลู USB”

ในหนา 93

เคลด็ลบั คุณยังสามารถสแกนและพิมพภาพถายใหมไดเชนกัน สําหรับ
ขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การพิมพงานสรางสรรค” ในหนา 72

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
1. ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

สแกนหนาเดียว
a. วางตนฉบับ

� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

การสแกน 91
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� ปดฝา
b. เริ่มสแกน

� กด เริ่มสแกน
� ไฮไลต Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) และกด

ตกลง
� ไฮไลต HP Photosmart และกด ตกลง

สแกนหลายหนา
a. วางตนฉบับ

� ดึงลวดเย็บกระดาษหรอืที่หนีบกระดาษออกจากเอกสารตนฉบบั
� วางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนจน

กระทั่งผลิตภัณฑตรวจพบหนาเอกสาร

บท 7
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� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
b. เริ่มสแกน

� กด เริม่สแกน
� ไฮไลต Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) และกด

ตกลง
� เลือกตัวเลือกที่ตองการและกด ตกลง

2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295

การสแกนไปยงัการดหนวยความจาํหรอือุปกรณจดัเก็บขอมูล
USB

หมายเหตุ คุณสามารถสงภาพท่ีสแกนเปนภาพ JPEG ไปยังการดหนวย
ความจําหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลที่กําลังเสียบอยูได ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถ
ใชตัวเลือกการพิมพภาพถาย เพ่ือพิมพภาพแบบไมมีขอบและอัลบั้มภาพจาก
ภาพที่สแกนได

1. ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

สแกนหนาเดียว
a. วางตนฉบับ

� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

การสแกนไปยงัการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเกบ็ขอมูล USB 93
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� ปดฝา
b. ใสหนวยความจํา

บท 7
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

c. เริ่มสแกน
� กด เริม่สแกน
� ไฮไลต Scan to Memory Card (สแกนไปยังการดหนวยความ

จํา) หรือ Scan to USB Flash Drive (สแกนไป
ยงัแฟลชไดรฟ USB) และกดตกลง

� เลือกตัวเลือกที่ตองการและกด ตกลง

การสแกนไปยงัการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเกบ็ขอมูล USB 95
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สแกนหลายหนา
a. วางตนฉบับ

� ดึงลวดเย็บกระดาษหรอืที่หนีบกระดาษออกจากเอกสารตนฉบบั
� วางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนจน

กระทั่งผลิตภัณฑตรวจพบหนาเอกสาร

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
b. ใสหนวยความจํา

บท 7
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

c. เริ่มสแกน
� กด เริม่สแกน
� ไฮไลต Scan to Memory Card (สแกนไปยังการดหนวยความ

จํา) หรือ Scan to USB Flash Drive (สแกนไป
ยงัแฟลชไดรฟ USB) และกดตกลง

� เลือกตัวเลือกที่ตองการและกด ตกลง
2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

การสแกนไปยงัการดหนวยความจําหรืออุปกรณจัดเกบ็ขอมูล USB 97
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295

บท 7
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8 การทาํสําเนา
“การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม” ในหนา 99

เคลด็ลบั คุณยังสามารถทําสําเนาและพิมพภาพถายใหมไดเชนกัน หากตอง
การขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพงานสรางสรรค” ในหนา 72

การทาํสาํเนาเอกสารขอความหรอืแบบผสม
1. ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

ทาํสาํเนาดานเดียวจากตนฉบบัดานเดียว
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

การทําสําเนา 99
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� ปดฝา
c. ระบุจํานวนสําเนา

� ไฮไลต Copy (การทาํสาํเนา) และกด ตกลง
� กดปุมลูกศรข้ึนหรือใชคียแพดเพื่อเพิ่มจํานวนสําเนา

d. เริ่มทําสําเนา
� กด เริ่มทําสาํเนา

ทาํสาํเนาสองดานจากตนฉบบัดานเดียว
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� วางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนจน

กระทั่งผลิตภัณฑตรวจพบหนาเอกสาร

บท 8
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หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถใสตนฉบับโดยใหดานที่จะ
พิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
c. ระบุตัวเลือกสองดาน

� กด 2 หนา บนแผงควบคุม
� ไฮไลต Copy (การทาํสาํเนา) และกด ตกลง
� ไฮไลต 1-Sided Original 2-Sided Copy (ทาํสาํเนาสองดาน

จากตนฉบบัดานเดยีว) และกด ตกลง
d. ระบจุํานวนสําเนา

� กดปุมลูกศรข้ึนหรือใชคียแพดเพื่อเพิ่มจํานวนสําเนา
e. เริ่มทําสําเนา

� กด เริม่ทาํสาํเนา

ทาํสาํเนาสองดานจากตนฉบบัสองดาน
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� วางตนฉบบัลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนจน

กระทั่งผลิตภัณฑตรวจพบหนาเอกสาร

การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม 101
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� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
c. ระบตัุวเลือกสองดาน

� กด 2 หนา บนแผงควบคุม
� ไฮไลต Copy (การทาํสาํเนา) และกด ตกลง
� ไฮไลต 2-Sided Original 2-Sided Copy (ทาํสาํเนาสองดาน

จากตนฉบบัสองดาน) และกด ตกลง
d. ระบุจํานวนสําเนา

� กดปุมลูกศรข้ึนหรือใชคียแพดเพื่อเพิ่มจํานวนสําเนา
e. เริ่มทําสําเนา

� กด เริ่มทําสาํเนา

ทาํสาํเนาดานเดยีวจากตนฉบบัสองดาน
a. ใสกระดาษ

� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� วางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนจน

กระทั่งผลิตภัณฑตรวจพบหนาเอกสาร

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

บท 8
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c. ระบุตัวเลือกสองดาน
� กด 2 หนา บนแผงควบคุม
� ไฮไลต Copy (การทาํสาํเนา) และกด ตกลง
� ไฮไลต 2-Sided Original 1-Sided Copy (ทาํสาํเนาดานเดียว

จากตนฉบบัสองดาน) และกด ตกลง
d. ระบจุํานวนสําเนา

� กดปุมลูกศรข้ึนหรือใชคียแพดเพื่อเพิ่มจํานวนสําเนา
e. เริ่มทําสําเนา

� กด เริม่ทาํสาํเนา
2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทําสําเนา” ในหนา 103
• “การดูตัวอยางของสําเนากอนพิมพ” ในหนา 105
• “การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295

การเปลีย่นแปลงการตัง้คาทาํสาํเนา

วธิีต้ังคาจาํนวนสาํเนาจากแผงควบคมุ
1. กด ตกลง เมือ่ Copy (การทําสาํเนา) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุมลูกศรข้ึนหรือใชคียแพดเพื่อเพ่ิมจํานวนสําเนาไดไมเกินจํานวนสูงสุด

(จํานวนสําเนาสูงสดุจะตางกันไปตามรุน)
3. กด เริม่ทาํสาํเนา

การตั้งคาขนาดกระดาษจากแผงควบคุม
1. กด ตกลง เมือ่ Copy (การทําสาํเนา) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Copy Settings (การตั้งคาการทาํสาํเนา)

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวจึงกด ตกลง
4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลตขนาดกระดาษที่ถกูตองในถาดปอนกระดาษ แลว

จึงกด ตกลง

การเปลี่ยนแปลงการตัง้คาทําสําเนา 103
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วธิกีารตั้งคาประเภทกระดาษของสาํเนา
1. กด ตกลง เมื่อ Copy (การทาํสาํเนา) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Copy Settings (การตัง้คาการทาํสาํเนา)

3. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Paper Type (ประเภทกระดาษ) แลวจึงกด
ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงจนกวาประเภทกระดาษที่ถูกตองจะปรากฏขึ้น แลวจึงกด
ตกลง
โปรดดูตารางตอไปน้ี เพ่ือเลือกประเภทกระดาษตามกระดาษที่ใสไวในถาด
ปอนกระดาษ

ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

กระดาษทําสําเนาหรือกระดาษมีหัวจดหมาย Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Bright White Paper Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

HP Premium Plus Photo Paper, Glossy Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Premium Plus Photo Paper, Matte Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Premium Plus 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) Photo
Paper

Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

HP Photo Paper Photo Paper (กระดาษภาพถาย)

HP Everyday Photo Paper Everyday Photo (ภาพถายทัว่ไป)

HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss Everyday Matte (แบบดานทัว่ไป)

HP Premium Paper Premium Inkjet (องิคเจ็ตพรีเมยีม)

กระดาษอิงคเจ็ตอื่นๆ Premium Inkjet (องิคเจ็ตพรีเมยีม)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Glossy)

Brochure Glossy (โบรชวัรแบบมนั)

HP Professional Brochure & Flyer Paper
(Matte)

Brochure Matte (โบรชวัรแบบดาน)

HP Premium หรือ Premium Plus Inkjet
Transparency Film

Transparency (แผนใส)

แผนใสอื่นๆ Transparency (แผนใส)

กระดาษ Hagaki แบบธรรมดา Plain Paper (กระดาษธรรมดา)

กระดาษมัน Hagaki Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)

L (เฉพาะญี่ปุนเทาน้ัน) Premium Photo (ภาพถายพรีเมียม)
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ประเภทกระดาษ การตัง้คาจากแผงควบคมุ

Advanced Photo Paper Advanced Photo (ภาพถายขัน้สงู)

วธิีการเปลีย่นคณุภาพสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด ตกลง เมือ่ Copy (การทําสาํเนา) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Copy Settings (การตั้งคาการทาํสาํเนา)

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Quality (คุณภาพ) แลวจึงกด ตกลง
4. กดปุมลูกศรข้ึนหรือลงเพ่ือเลือกคุณภาพกระดาษ แลวกด ตกลง

การปรบัระดับคอนทราสจากแผงควบคุม
1. กด ตกลง เมือ่ Copy (การทําสาํเนา) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Copy Settings (การตั้งคาการทาํสาํเนา)

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Lighter/Darker (สวางขึ้น／เขมข้ึน) แลวจึง
กด ตกลง

4. โปรดทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
• กดปุมลูกศรดานขวาเพื่อทําใหสําเนาเขมข้ึน
• กดปุมลูกศรดานซายเพื่อใหสําเนาสวางขึ้น

5. กด ตกลง

การดตูวัอยางของสาํเนากอนพมิพ
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาใน HP Photosmart สําหรับการทําสําเนา คุณสามารถ
ดูตัวอยางงานพิมพที่คาดไวในจอแสดงผลกอนเร่ิมทําสําเนา

หมายเหตุ เพ่ือใหแนใจวาไดภาพตัวอยางที่ถูกตอง ใหเปลี่ยนขนาดและ
ประเภทกระดาษใหเหมือนกระดาษจริงที่ใสไวในถาดปอนกระดาษ หากคุณ
ใชการตั้งคา Automatic (อัตโนมติั) ภาพตัวอยางบนหนาจออาจไมแสดงผล
งานที่ถูกตอง แตจะแสดงผลงานที่จะออกมาหากใสกระดาษตามประเภทและ
ขนาดเริม่ตนในถาดปอนกระดาษ

การดูตวัอยางของสําเนากอนพิมพ 105
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ภาพตัวอยางจะปรากฏขึ้นเมือ่คุณเลือก Preview (แสดงตัวอยาง) บน Copy
Menu (เมนูการทําสําเนา) หรือเมือ่คุณใชคุณสมบัติการตัดเพ่ือระบพ้ืุนที่เฉพาะ
ของตนฉบบัที่จะทําสําเนา

วธิกีารดูตวัอยางสาํเนาจากแผงควบคุม
1. กด ตกลง เมื่อ Copy (การทาํสาํเนา) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Copy Settings (การตัง้คาการทาํสาํเนา)

3. เปลี่ยนการตั้งคาสําเนาในเครื่อง เพ่ือใหแสดงจํานวนสําเนาที่คุณตองการ
อยางถูกตอง

4. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Preview (แสดงตัวอยาง) แลวจึงกด ตกลง
ภาพบนจอแสดงผลจะแสดงวิธีการพิมพสําเนา

5. กด เริม่ทาํสาํเนา เพ่ือดูหนาตัวอยางแลวจึงเริ่มทําสําเนา

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทําสําเนา” ในหนา 103
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9 โทรสาร
• การสงโทรสาร
• การรับโทรสาร

การสงโทรสาร
1. ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

สงโทรสารภาพถาย
a. วางตนฉบับ

� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
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� ปดฝา
b. กด เริม่รบัสงโทรสาร และรอเสียงสัญญาณ
c. ใสเลขหมาย

สงโทรสารเอกสารหนึง่ดาน
a. วางตนฉบับ

� ดึงลวดเย็บกระดาษหรอืที่หนีบกระดาษออกจากเอกสารตนฉบบั
� วางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนจน

กระทั่งผลิตภัณฑตรวจพบหนาเอกสาร

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
b. กด เริม่รบัสงโทรสาร และรอเสียงสัญญาณ
c. ใสเลขหมาย

สงโทรสารเอกสารสองดาน
a. วางตนฉบับ

� ดึงลวดเย็บกระดาษหรอืที่หนีบกระดาษออกจากเอกสารตนฉบบั
� วางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนจน

กระทั่งผลิตภัณฑตรวจพบหนาเอกสาร
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� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
b. ระบุตัวเลือกสองดาน

� กด 2 หนา บนแผงควบคุม
� ไฮไลต Fax Send (สงโทรสาร)  และกด ตกลง
� ไฮไลต 2-Sided Original (ตนฉบบัสองดาน) และกด ตกลง

c. กด เริม่รบัสงโทรสาร และรอเสียงสัญญาณ
d. ใสเลขหมาย

2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

วธิีสาํรองอืน่ๆ ในการสงโทรสาร
• “การสงโทรสารจากโทรศัพทของคุณ” ในหนา 109
• “การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน” ในหนา 110
• “การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง” ในหนา 111
• “การตั้งคาและใชงานหมายเลขลัด” ในหนา 112

การสงโทรสารจากโทรศพัทของคณุ
การสงโทรสารดวยตนเองจะทําใหทานสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับได
กอนที่ทานจะสงโทรสาร คุณลักษณะน้ีมีประโยชนในกรณีท่ีทานตองการแจงใหผู
รับทราบวาทานกําลังจะสงโทรสารกอนทําการสงจริง เมือ่สงโทรสารดวยตนเอง
ทานจะไดยินเสียงสญัญาณการโทร เสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากแปนหูฟง
โทรศัพท ซึง่จะชวยใหใชบตัรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารไดงายข้ึน

ทางผูรับโทรสารอาจรับสายดวยตนเอง หรือมีเครื่องโทรสารรับสายนี ้ข้ึนอยูกับวา
ผูรับโทรสารจะตั้งคาเครื่องโทรสารของตนอยางไร หากผูรับโทรสารรับสายดวย
ตนเอง ทานจะสามารถพูดคุยกับผูรับสายนี้กอนสงโทรสารได แตหากเปนเคร่ือง
โทรสารรับสายนี้ ทานจะสามารถสงโทรสารไปยังเครื่องดังกลาวไดทันท ีเมื่อได
ยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารปลายทาง
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การสงโทรสารจากโทรศัพททีเ่ชือ่มตอดวยตนเอง
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน

หมายเหตุ หากทานวางตนฉบบัของทานบนกระจก จะทําใหไมรองรับ
คุณลักษณะนี้ ทานจะตองวางตนฉบบัลงในถาดปอนตนฉบับ

2. กดหมายเลขที่แปนตัวเลขบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่อง HP Photosmart

หมายเหตุ หามกดที่แปนพิมพบนแผงควบคุมของเครื่อง HP
Photosmart ทานตองกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับบนแปนโทรศัพท

3. ถาผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ แตหากเปนเครื่องโทรสารรับสายนี้ ทานจะไดยินสัญญาณโทร
สารจากเครื่องโทรสารปลายทาง ดําเนินการในขั้นตอไปเพื่อสงโทรสาร

4. เมื่อทานพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกด เริม่รบัสงโทรสาร
หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม Start (เริ่ม) ที่
โทรสารของผูรับเมือ่ไดยินสญัญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมเีสียงสัญญาณในขณะที่สงโทรสาร ซึง่คุณสามารถวางสายใน
ชวงน้ีได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสง
โทรสารเสร็จ

การสงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคน
ทานสามารถสงโทรสารไปยงัผูรับหลายคนไดโดยไมตองตั้งคาหมายเลขลัดแบบ
กลุม

หมายเหตุ รายการผูรับที่ทานระบุสําหรับโทรสารนี้จะไมถกูบันทึกไวและจะ
ทํางานเมื่อสงโทรสารเปนขาวดําเทาน้ัน ถาทานต้ังใจที่จะสงโทรสารอื่นๆ ไป
ยังรายการผูรับเดียวกัน ทานตองสรางรายการหมายเลขลัดแบบกลุม
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การสงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคนจากแผงควบคุม
1. กด ตกลง เมือ่ Fax (โทรสาร) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Fax Menu (เมนูโทรสาร)

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Broadcast Fax (สงสัญญาณโทรสาร) แลวจึง
กด ตกลง

4. กด ตกลง แลวจึงปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด หรือกดปุมลูกศรลง
เพ่ือเขาถึงหมายเลขลัด

หมายเหตุ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรสารรายบุคคลได 20 หมายเลข

5. กด เริม่รบัสงโทรสาร
6. เมื่อถูกถาม ใหวางตนฉบบัโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึนและใหสวนหัวของ

กระดาษเขาไปตรงกลางของถาดตัวปอนเอกสาร
7. กด เริม่รบัสงโทรสาร อีกครั้ง

การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลงั
คุณสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารที่เปนขาวดําภายใน 24 ช่ัวโมงถัดไปได ซึง่จะ
ชวยใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดําภายหลังไดในตอนเย็น เชน เมื่อสาย
โทรศัพทวางหรือเมือ่มีอัตราคาโทรถูกลง เครื่อง HP Photosmart จะสงโทรสาร
ของคุณโดยอัตโนมติัเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว

คุณสามารถตั้งเวลาสงโทรสารไดทีละหนึ่งฉบับเทาน้ัน อยางไรก็ตาม คุณยัง
สามารถสงโทรสารอื่นๆ ตอไปไดตามปกติในขณะที่มกีารต้ังเวลาสงโทรสารถ
ฉบับหนึ่งเอาไว

หมายเหตุ คุณไมสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารสีไดเนื่องจากขอจํากัดของ
หนวยความจํา

การตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคมุ
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน
2. กด ตกลง เมือ่ Fax (โทรสาร) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
3. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Fax Menu (เมนูโทรสาร)
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4. กดปุมลูกศรลงเพื่อ Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) แลวจึงกด
ตกลง

5. ปอนเวลาท่ีตองการสงโดยใชคียแพด จากนั้นกด ตกลง เมื่อแจงเตือน ใหกด
1 สําหรับ AM (นาฬิกา) หรือ 2 สําหรับ PM (นาฬิกา)

6. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด
7. กด เริม่รบัสงโทรสาร

เครื่อง HP Photosmart จะสแกนเอกสารทุกหนาและเวลาสงที่ถูกกําหนด
ไวจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล เครื่อง HP Photosmart จะทําการสงโทร
สารเมือ่ถึงเวลาที่กําหนดไว

การยกเลกิโทรสารทีก่าํหนดเวลาสง
1. กด ตกลง เมื่อ Fax (โทรสาร) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
2. กดปุม เมน ูเพ่ือเลือก Fax Menu (เมนูโทรสาร)

3. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) แลวจึง
กด ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Cancel scheduled fax (ยกเลิกโทรสารที่มี
กําหนดสง) แลวจึงกด ตกลง

หมายเหตุ ทานสามารถยกเลิกโทรสารที่ต้ังเวลาสงไวไดดวยการกด ยก
เลกิ บนแผงควบคุมเมื่อมีขอความ Send Fax Later (สงโทรสารภาย
หลัง) ปรากฏบนจอแสดงผล

การตัง้คาและใชงานหมายเลขลดั
ทานสามารถสงโทรสารขาวดําหรอืสีจากเครื่อง HP Photosmart ไดอยางรวด
เร็วโดยใชหมายเลขโทรดวน สวนนี้จะมีคําแนะนําสําหรับการสงโทรสารเปนขาว
ดํา

การสรางรายการหมายเลขลดัโดยใชแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
2. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Speed Dial Setup (ต้ังคาหมายเลขลัด) แลวจึง

กด ตกลง
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3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Individual Speed Dial (หมายเลขลัดราย
บุคคล) แลวจึงกด ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลือกหมายเลขลัดที่แสดงบนจอแสดงผล คุณสามารถกด
ปุมลูกศรลงเพื่อเลือกขอมูลที่ไมไดกําหนดคาแลวจึงกด ตกลง

5. ใสหมายเลขโทรสารสําหรับหมายเลขลัดโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นกด ตกลง

เคลด็ลบั หากตองการเวนชองวางในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกดปุม
ลูกศรลง เคร่ืองหมายขีด (-) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

แปนพิมพเสมือนจะปรากฏบนจอแสดงผล
6. การใชแปนพิมพเสมือนเพื่อใสช่ือ เมือ่เสร็จสิ้นแลว ใหเลือก Done (เสร็จส้ิน

แลว) บนแปนพิมพเสมอืน แลวกด ตกลง
7. กด ตกลง ถาทานตองการตั้งคาหมายเลขอื่น

การสงโทรสารโดยใชหมายเลขลดัจากแผงควบคุม
1. วางตนฉบบัของทานลงในถาดปอนเอกสารโดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หาก

ตองการสงโทรสารหนาเดียว เชน ภาพถาย ทานก็สามารถวางตนฉบับโดย
คว่ําดานที่จะพิมพลงบนกระจก

หมายเหตุ แตหากตองการสงโทรสารหลายหนา ทานจะตองใสตนฉบับ
ลงในถาดปอนตนฉบบั ทั้งนี้ ไมสามารถสงโทรสารหลายหนาจากบน
กระจกได

2. กด ตกลง เมือ่ Fax (โทรสาร) ถูกไฮไลตในหนาจอหลัก
3. กดปุมลูกศรลงเพื่อเขาถึงหมายเลขลัด
4. กดปุมลูกศรลงจนกระทั่งรายการหมายเลขลัดท่ีตองการจะถูกไฮไลต หรือ

ปอนรหัสหมายเลขลัดโดยใชคียแพดบนแผงควบคุม
กด ตกลง

5. กด เริม่รบัสงโทรสาร
• หากเครือ่งตรวจพบวามตีนฉบบัอยูในตัวปอนเอกสารอตัโนมตัิ เครื่อง

HP Photosmart จะสงโทรสารจากตนฉบบันั้นไปยังหมายเลขที่คุณกด
• หากเครือ่งไมพบตนฉบบัอยูในตวัปอนกระดาษอตัโนมตัิ การแจงเตือน

Feeder Empty (ตัวปอนเอกสารวางเปลา) จะปรากฏ ตรวจสอบใหแน
ใจวาวางตนฉบบัโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนกระจกแลว จากนั้นกดปุม
ลูกศรลงเพื่อไฮไลต Fax original from scanner glass (สงโทร
สารตนฉบบัจากกระจกเครื่องสแกน) แลวกด ตกลง

เคลด็ลบั ถาผูรับรายงานปญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสารที่ทานใช ทาน
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได
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การรบัโทรสาร
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณคุยดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดใน
ขณะที่คุณยังคงคุยอยู ซึง่เปนการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนน้ีเพ่ือ
รับโทรสารดวยตนเอง

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:

• ตอสายตรงเขากับเครื่อง HP Photosmart (ท่ีพอรต 2-EXT)
• โดยใชสายรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับ HP Photosmart

วธิกีารรบัโทรสารดวยตนเอง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเปดผลติภณัฑและมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. นําตนฉบบัออกจากถาดปอนตนฉบบั
3. ต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปนจํานวนมากเพื่อใหคุณ

ตอบรับสายเรียกเขากอนท่ีผลิตภัณฑจะตอบรับ หรือ ปดการตั้งคา ตอบรบั
อตัโนมตัิ เพ่ือใหผลิตภัณฑไมตอบรับสายเขาโดยอัตโนมติั

4. หากคุณกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Start (เริ่ม) บนเครื่องโทร
สาร

5. เมือ่ไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องทีส่งโทรสารเขามา กรุณาปฏิบติัดังน้ี:
a. กด เริม่รบัสงโทรสาร บนแผงควบคุม
b. เมือ่ถูกถาม ใหกดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Receive Fax Manually

(รับโทรสารดวยตนเอง) แลวจึงกด ตกลง
6. หลังจากผลิตภณัฑเริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือสาย

ไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางสงโทรสาร

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295
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10 การบนัทกึภาพถาย
• การบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร
• การสํารองภาพถายจากการดหนวยความจําไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมลู USB

การบันทกึภาพถายลงในคอมพิวเตอร

การบนัทกึภาพถาย
1. ใสหนวยความจํา
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory
Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo (อะแดปเตอร
เปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo (อะแดปเตอรเปน
อุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใชอะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card,
MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure Digital (SD),
Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure Digital High
Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card (ตองใชอะแดปเตอร)
หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

2. บนัทึกภาพถาย
▲ ไฮไลต Save (บันทึก) และกด ตกลง

หมายเหตุ  ถาผลิตภณัฑเช่ือมตอกับเครือขาย จะปรากฏรายการ
คอมพิวเตอรที่ใชได ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการถายโอนภาพ
ถาย แลวทําข้ันตอนตอไป
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3. ปฏบิติัตามขอความ
▲ ปฏิบติัตามขอความท่ีปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึกภาพถาย

ลงในคอมพิวเตอร
4. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295

การสาํรองภาพถายจากการดหนวยความจาํไปยงัอุปกรณจดัเก็บ
ขอมูล USB

การสาํรองขอมลูภาพถาย
1. ใสหนวยความจํา

a. ใสการดหนวยความจําลงในชองเสียงบที่ถูกตองของผลิตภัณฑ

การสํารองภาพถายจากการดหนวยความจําไปยงัอุปกรณจัดเกบ็ขอมลู USB 117
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1 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select,
Memory Stick Magic Gate, Memory Stick Duo หรือ Pro Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม), Memory Stick Pro-HG Duo
(อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม) หรือ Memory Stick Micro (ตองใช
อะแดปเตอร)

2 MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia
Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital (SD), Secure Digital Mini (ตองใชอะแดปเตอร), Secure
Digital High Capacity (SDHC), TransFlash MicroSD Card
(ตองใชอะแดปเตอร) หรือ xD-Picture card

3 CompactFlash (CF) ชนิด I และ II
4 พอรต USB ดานหนา: สําหรับกลองดิจิตอลและไดรฟแบบถอดได

b. เมือ่ไฟภาพถายหยุดกะพริบ ใหเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมลูเขากับ
พอรต USB ดานหนา

2. บนัทึกภาพถาย
▲ ไฮไลต Yes, back up Memory Card to storage device.

(ใช สาํรองขอมลูในการดหนวยความจาํไปยงัอุปกรณจดัเกบ็ขอมลู) และ
กด ตกลง

3. นําหนวยความจําออก
4. ดูภาพเคลื่อนไหวของหัวขอนี้
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หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การหยุดงานปจจุบนั” ในหนา 295
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11 การทาํงานกบัตลบัหมกึ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึ
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
• พิมพและประเมินรายงานคุณภาพพิมพ

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับ
หมกึเมือ่ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมกึพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณ
ในตลับหมกึ

หมายเหตุ ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพที่เติมหมกึซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมกึพิมพที่เคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับ
หมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมื่อ
คุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียม
ตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทาํงานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมผลิตภณัฑและตลับหมึกสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก
ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี ้หมึก
ทีเ่หลือบางสวนจะอยูในตลับหมกึพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

วธิีการตรวจปรมิาณหมกึพิมพจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
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3. กดปุมลูกศรลงเพ่ือไฮไลต Display Estimated Ink Levels (แสดง
ระดบัหมกึพิมพโดยประมาณ) แลวจึงกด ตกลง
เครื่องจะแสดงผลมาตรวัดซึ่งจะแสดงใหเห็นระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
ของตลับบรรจุหมึกทั้งหมดที่ติดต้ังอยู

4. กดปุมใดๆ เพ่ือกลับสูเมนู Tools (เครือ่งมอื)

วธิกีารตรวจสอบระดับหมกึพิมพจากซอฟตแวร HP Photosmart
▲ ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิกไอคอน Estimated Ink Levels

(ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ นอกจากนี ้คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมอืเครื่องพิมพ) จากกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบติั
การพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบัติการ
พิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบติั) แลวคลิกปุม Printer
Services (การบริการเครื่องพิมพ)

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ” ในหนา 122

การสั่งซ้ือผลติภัณฑหมึกพมิพ
หากตองการทราบวาวัสดุของ HP ชนิดใดสามารถทํางานรวมกับผลิตภณัฑของ
คุณ โปรดสั่งซื้อวัสดุออนไลน หรือสรางรายการชอปปงที่สั่งพิมพได เปด HP
Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) และเลือกคุณสมบติัการชอปปง
ออนไลน

ขอมูลตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอปปงแบบออนไลนยังจะปรากฏบนขอ
ความแจงเตือนหมึกพิมพดวย นอกจากนี้ คุณยังสามารถอานขอมูลตลับหมึก
พิมพและสั่งซือ้ออนไลนไดโดยการไปยัง www.hp.com/buy/supplies
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หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/ภมูิภาค ในกรณีที่ไมรองรับในประเทศ/ภมูภิาคของคุณ โปรดติดตอ
สอบถามขอมลูการซือ้ตลับหมึกจากผูจัดจําหนายของ HP ในทองถิ่นของคุณ

การเปลีย่นตลบัหมึก

วธิีเปลีย่นตลบัหมกึ
1. ตรวจสอบวาผลิตภัณฑเปดเครื่องอยู
2. ถอดตลับหมึก

a. เปดฝาครอบตลับหมึกโดยการยกที่จับสีน้ําเงนิที่มีอยูทั้งสองดานของ
ผลิตภณัฑข้ึน จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาท่ี

รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดแถบบนตลับหมกึ แลวจึงดึงออกจากชองใส

3. ใสตลับหมึกอันใหม
a. นําตลับหมกึออกจากบรรจุภณัฑ
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b. บดิฝาสีสมเพื่อหักออก อาจตองออกแรงบดิจึงจะถอดฝาออกได

c. เทียบไอคอนสีใหตรงกัน แลวจึงใสตลับหมึกลงในชองใสจนกระทั่ง
ล็อกเขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมกึ
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4. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสั่งซื้อผลิตภณัฑหมึกพิมพ” ในหนา 122

ขอมูลการรบัประกันตลบัหมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมกึของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมกึถูกใช
กับอุปกรณการพิมพของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุม
ผลิตภณัฑหมกึของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท
หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่
หมกึ HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันที่ส้ินสุด
การรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบไุว

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสาร
ประกอบที่ใหมาพรอมกับผลิตภณัฑ
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พิมพและประเมินรายงานคณุภาพพิมพ
ปญหาคุณภาพพิมพอาจเกิดข้ึนไดดวยเหตุผลหลายประการ คุณอาจใชการตั้งคา
ซอฟตแวรที่ไมถูกตองหรือพิมพไฟลแหลงท่ีมาที่มีคุณภาพต่ํา หรืออาจเกิด
ปญหากับระบบการพิมพใน HP Photosmart ถาคุณไมพอใจกับคุณภาพงาน
พิมพของคุณ คุณสามารถพิมพรายงานคุณภาพพิมพเพ่ือชวยในการตัดสินใจวา
ระบบการพิมพทํางานไดอยางเหมาะสมหรือไม

To print a print quality report
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กด ตัง้คา

3. Press the down arrow button to highlight Tools (เครือ่งมอื), and
then press ตกลง.

4. Press the down arrow button to highlight Print Quality Report
(รายงานคณุภาพพมิพ), and then press ตกลง.
The product prints a print quality report that you can use to
diagnose print quality issues.

วธิปีระเมนิรายงานคณุภาพพมิพ
1. ตรวจสอบระดับหมกึพิมพเชนที่แสดงในหนา หากตลับบรรจุหมึกมรีะดับผง

หมึกเหลือนอยมาก และคุณพบวางานพิมพดอยคุณภาพ ใหพิจารณาเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมกึพิมพ คุณภาพงานพิมพมักลดลงเมือ่หมกึในตลับบรรจุหมกึ
หมด

หมายเหตุ ถาไมสามารถอานรายงานคุณภาพพิมพได คุณสามารถตรวจ
สอบระดับหมึกโดยประมาณไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร HP
Photosmart
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หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอม
รับได

2. ดูที่แถบสีตรงกลางของหนา แถบดังกลาวควรรมีขอบท่ีชัดเจนและเปนสีทึบ
ซึ่งขยายออกดวยสีที่สม่ําเสมอทั่วท้ังกระดาษ

ภาพ 11-1 แถบสี - ผลลพัธทีค่าดหวงั

1 ตลับหมึกพิมพสีดํา

2 ตลับหมึกพิมพสีฟา

3 ตลับหมึกพิมพสีชมพู

4 ตลับหมึกพิมพสีเหลือง

5 ตลับหมึกพิมพภาพถาย

• ถาแถบสีใดๆ มีเสนริ้วที่ผิดปกติ มสีีออนกวาอีกดานหนึ่ง หรือมีเสนริ้ว
อยางนอยหนึ่งเสนที่มีสีตางออกไป โปรดดูข้ันตอนตอไปนี้

ภาพ 11-2 แถบส ี- มเีสนริว้ทีผ่ดิปกตหิรอืแถบสจีาง (แถบบนสดุ)
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ภาพ 11-3 แถบส ี- สีทีผ่สมกนั (แถบสเีหลอืงมเีสนริว้สชีมพบูานเยน็)

◦ ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมกึ
◦ ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพท่ีทําใหเกิดเสนริ้วถูกนําแถบสีสมออก

ไปแลว
◦ ติดต้ังตลับหมึกกลับเขาไปใหมและตรวจใหแนใจวาตลับหมกึทั้ง

หมดติดต้ังอยูอยางเรียบรอยแลว
◦ ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพหนาการวิเคราะหน้ีอีกครั้ง
◦ ถาการทําความสะอาดหัวพิมพไมชวยแกปญหาคุณภาพพิมพน้ี ให

เปลี่ยนตลับหมึกที่มแีถบเปนเสนริ้ว

หมายเหตุ หากการเปลี่ยนตลับหมกึไมชวยแกปญหาคุณภาพ
พิมพน้ี ใหติดตอศูนยบริการของ HP

• ถาแถบสีใดสีหนึ่งปรากฏเสนริ้วสีขาวสม่ําเสมอ ใหทําตามขั้นตอนเหลา
น้ี:
◦ ตรวจสอบบรรทัด PHA TTOE ที่ดานลางแถบสี หากบรรทัดกลาว

ปรากฏเปน 0 ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
◦ ถาบรรทัด PHA TTOE บนหนาการวิเคราะหแสดงคาท่ีตางออกไป

หรือการปรับตําแหนงไมสามารถแกไขได ใหทําความสะอาดหัว
พิมพ

หมายเหตุ ถาการทําความสะอาดหัวพิมพไมชวยแกปญหา
คุณภาพพิมพน้ี ใหติดตอศูนยบริการของ HP

3. ดูท่ีขอความขนาดใหญเหนือรูปแบบการจัดระดับหัวพิมพ ตัวพิมพควรคม
ชัดและชัดเจน

ภาพ 11-4 พื้นทีข่อความตวัอยาง - ผลลพัธทีค่าดหวงั
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• ถาตัวพิมพมรีอยยัก ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ และพิมพหนาการ
วิเคราะหนี้อีกคร้ัง

ภาพ 11-5 พื้นทีข่อความตัวอยาง - ขอความทีม่รีอยยกั

• ถาขอความไมเรียบ มีตัวหนังสือสวนปลายขาดไป ใหทําความสะอาดหัว
พิมพ และพิมพหนาการวิเคราะหนี้อีกครัง้ ถาเหตุการณน้ีเกิดข้ึนหลัง
จากการติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม การดําเนินการซอมแซมอัตโนมัติจาก
อปุกรณอาจชวยแกปญหานี้ไดในเวลาหนึ่งวันโดยประมาณ

ภาพ 11-6 พื้นทีข่อความตัวอยาง - การกระจายของผงหมกึทีไ่ม
สม่าํเสมอ

• ถาขอความมรีอยเปอน ใหตรวจสอบวากระดาษมวนงอหรือไม ใหทํา
ความสะอาดหัวพิมพ และพิมพหนาการวิเคราะหนี้อีกครัง้

ภาพ 11-7 พื้นทีข่อความตัวอยาง - การเกดิริว้หรอืรอยเปอน

4. ดูที่รูปแบบการจัดระดับหัวพิมพเหนือแถบสี เสนตางๆ ควรเปนเสนตรงและ
คมชัด

ภาพ 11-8 รปูแบบการจดัระดบัหัวพิมพ - ผลลพัธทีค่าดหวงั

ถาเสนมรีอยยัก ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ และพิมพหนาการวิเคราะหนี้อีก
ครั้ง

ภาพ 11-9 รปูแบบการจดัระดบัหัวพิมพ - เสนทีม่รีอยหยกั
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หมายเหตุ ถาการจัดระดับหัวพิมพของเครื่องพิมพไมชวยแกปญหา
คุณภาพพิมพนี้ ใหติดตอศูนยบริการของ HP

ถาคุณไมพบขอบกพรองใดๆ บนรายงานคุณภาพพิมพ แสดงวาระบบการพิมพ
ทํางานไดอยางถูกตอง ไมมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนวัสดุหรือผลิตภัณฑตองไดรับการ
ตรวจสอบ เนื่องจากผลิตภัณฑยังทํางานไดอยางเหมาะสม หากคุณยังประสบกับ
ปญหาคุณภาพพิมพ ตอไปนี้คือรายการที่คุณสามารถตรวจสอบ:

• ตรวจสอบกระดาษ
• ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาภาพมคีวามละเอียดเพียงพอ
• หากปญหาดูเหมือนวาจะจํากัดอยูทีแ่ถบที่อยูใกลๆ กับขอบของงานที่พิมพ

ออกมา ใหใชซอฟตแวรที่คุณติดต้ังพรอมกับผลิตภณัฑหรือซอฟตแวร
แอพพลิเคชันอื่นเพ่ือหมุนภาพ 180 องศา ปญหาอาจไมปรากฏบนขอบดาน
อื่นของงานพิมพ
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12 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ฝายสนับสนุนของ HP
• การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดต้ัง
• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการพิมพ
• การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับการสแกน
• การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา
• การแกไขปญหาเบือ้งตนเกี่ยวกับโทรสาร
• ขอผิดพลาด

ฝายสนับสนุนของ HP
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

ขัน้ตอนการสนบัสนนุ

หากทานประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภณัฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/

support ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคา
ของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมลูที่เขาถึงไดรวดเร็วที่สุดเมื่อตอง
การทราบขอมลูปจจุบันของผลิตภัณฑและเมือ่ตองการความชวยเหลือจากผู
เช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวด

เร็ว
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภณัฑ
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• ผลิตภัณฑที่มีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับ
ปญหาทั่วๆไป

• การอัพเดตผลิตภณัฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP
พรอมใหบริการเมือ่คุณลงทะเบยีนผลิตภัณฑ

3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมใน
การใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

การสนบัสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามผลิตภณัฑ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศัพท

บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ
เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมเม็กซโิก) หากตองการตรวจสอบระยะ
เวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปที่
www.hp.com/support โดยมีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การโทรศัพทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะท่ีคุณอยูหนาคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภณัฑ (HP Photosmart Premium Fax C410 series)
• หมายเลขรุน (อยูใกลกับบริเวณที่เขาถึงตลับหมกึพิมพ)
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• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมือ่มปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวง

ที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มีการ

เคลื่อนยายผลิตภณัฑ ฯลฯ)

สําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน โปรดดูท่ี “หมายเลข
โทรศัพทของฝายสนับสนุน” ในหนา 133

หมายเลขโทรศัพทของฝายสนบัสนนุ

หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนและคาบริการที่เกี่ยวของซึง่แสดงอยูในที่นี่
มีผลบังคับใช ณ ชวงเวลาที่ตีพิมพเอกสารนี้ และมีผลกับการโทรติดตอดวย
โทรศัพทบานเทาน้ัน ทั้งนี้ อาจมีอัตราคาบริการที่แตกตางกันไปหากใชโทรศัพท
เคล่ือนท่ี

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และ
ขอมลูคาโทรศัพท โปรดดูที่ www.hp.com/support

ฝายสนับสนุนของ HP 133
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หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนับสนนุทางโทรศัพท

หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก
HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซต
สนับสนุนแบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทน
จําหนายของ HP หรือติดตอทีห่มายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/
พ้ืนที่ของทานเพื่อรับทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกันอืน่ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบรกิารสําหรบั HP Photosmart จะตองเสียคาใช
จายเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูภิาคและภาษา
ของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรบัประกันเพ่ือดูขอมลูในการให
บริการเพิ่มเติม

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการตดิตัง้
สวนน้ีประกอบดวยขอมลูการแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกับการติดต้ังผลิตภณัฑ

มปีญหาหลายอยางเกิดข้ึนเมือ่ตอผลิตภณัฑเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย
USB กอนติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ลงในเครื่องคอมพิวเตอร หากคุณ
เช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวร
จะปรากฏขอความแจงเตือน คุณตองปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

การแกปญหาเบือ้งตนสาํหรบัปญหาทัว่ไปเรือ่งการติดตั้ง
1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร
2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวร (ในกรณีที่ติดต้ังไว)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีก
ครั้ง” ในหนา 147

3. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร
4. ปดเครื่อง รอหนึ่งนาที แลวรีสตารทเคร่ือง
5. ติดต้ังซอฟตแวรของ HP Photosmart ใหมอีกครั้ง

ขอควรระวงั อยาตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรจนกวาหนาจอการ
ติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เปดเครื่องไมติด
• ฉันตอสาย USB แลว แตกลับมีปญหาในการใชผลิตภณัฑรวมกับเครื่อง

คอมพิวเตอร
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• หลังจากติดต้ังเสร็จแลว เครื่องไมพิมพงาน
• การวัดคาท่ีไมถูกตองจะแสดงที่เมนูบนจอแสดงผลของแผงควบคุม
• หนาจอตรวจสอบระบบขั้นตํ่าปรากฏขึ้น
• มเีครื่องหมาย X สีแดงปรากฏขึ้นในขอความเชื่อมตอ USB
• ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดที่ไมทราบสาเหตุเกิดข้ึน
• หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรใหมอีกครั้ง

เปดเครือ่งไมตดิ
ลองวิธีการแกไขตอไปนี้หากไมมีไฟติดสวาง ไมมเีสียง และไมมีการเคลื่อนไหว
ใดๆ จากผลิตภัณฑเมื่อคุณเปดเครื่อง
• การแกไข 1: โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายไฟที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ
• การแกไข 2: รีเซ็ตเครื่อง
• การแกไข 3: กดปุม เปด ชาลง
• การแกไข 4: ติดตอ HP เพ่ือเปลี่ยนอุปกรณจายไฟ
• การแกไข 5: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ

การแกไข 1: โปรดตรวจสอบวาคณุใชสายไฟทีใ่หมาพรอมกบัผลติภณัฑ

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับเครื่องและอะแดปเตอรอยาง

แนนหนาแลว เสียบสายไฟเขากับเตารับ ตัวปองกันไฟกระชาก หรือปลั๊ก
พวง ตรวจดูใหแนใจวาไฟที่อะแดปเตอรติดสวาง
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1 การเชื่อมตอสายไฟ

2 สายไฟและอะแดปเตอร

3 เตารับ

• หากคุณใชปลั๊กพวง โปรดตรวจดูวาปลั๊กพวงเปดสวิตชอยู หรือลองเสียบ
ปล๊ักเครื่อง เขากับเตารับโดยตรง

• ตรวจสอบตารับเพื่อใหแนใจวาเตารับทํางานอยู โดยการเสียบปลั๊กของ
อุปกรณที่ใชงานไดและดูวาอุปกรณนั้นมีไฟเขาหรือไม หากไฟไมเขา
แสดงวาอาจจะมปีญหาเกิดข้ึนกับเตารับ

• หากเสียบเครื่องเขากับเตารับท่ีมสีวิตชเปด/ปด โปรดตรวจสอบใหแนใจ
วาไดเปดสวิตชแลว หากสวิตชเปดอยูแตใชงานไมได เตารับอาจมี
ปญหา

สาเหตุ: ผลิตภัณฑไมไดใชสายไฟที่ใหมา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: รเีซต็เครือ่ง

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง แลวถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขาที ่แลวจึงกด
ปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง

สาเหตุ: เครื่องมขีอผิดพลาด

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 3: กดปุม เปด ชาลง

วธิแีกไข: ผลิตภัณฑอาจไมตอบสนองหากคุณกดปุม เปด เร็วเกินไป กด
ปุม เปด หน่ึงครั้ง อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือใหเครื่องเปด หากคุณกดปุม
เปด อีกครั้งในชวงเวลานี้ คุณอาจปดเครื่องไป

สาเหตุ: ทานกดปุม เปด เร็วเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ติดตอ HP เพือ่เปลีย่นอปุกรณจายไฟ
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอขอมลูเกี่ยวกับอุปกรณจายไฟ
สําหรับผลิตภณัฑ

ไปที่: www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: อุปกรณจายไฟนี้ไมไดออกแบบมาใหใชกับผลิตภณัฑนี้

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ติดตอศูนยบรกิารของ HP เพือ่ขอรบับรกิาร
วธิแีกไข: ถาคุณไดปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดที่ใหไวสําหรับการแกไข
ปญหาแลว แตยังคงมปีญหาอยู โปรดติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับ
บริการ

ไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของคุณ แลวคลิก Contact
HP (ติดตอ HP) เพ่ือติดตอศูนยบริการดานเทคนิค
สาเหตุ: คุณอาจตองการความชวยเหลือเพื่อใหผลิตภัณฑหรือซอฟตแวร
ทํางานไดตามปกติ

ฉนัตอสาย USB แลว แตกลบัมปีญหาในการใชผลิตภณัฑรวมกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร

วธิแีกไข: คุณตองติดต้ังซอฟตแวรท่ีใหมาพรอมกับผลิตภณัฑกอนท่ีจะ
เช่ือมตอสาย USB ในระหวางการติดต้ัง อยาเสียบสาย USB จนกวาคําแนะ
นําบนหนาจอจะปรากฏขึ้น
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เมื่อคุณติดต้ังซอฟตแวรแลว ใหเสียบสาย USB ดานหนึ่งเขากับดานหลัง
ของคอมพิวเตอร และอีกดานเขากับดานหลังของเครื่องพิมพ คุณสามารถ
เช่ือมตอพอรต USB ใดๆ เขาที่ดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรได

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวรและการเชื่อมตอสาย
USB โปรดดูคูมอืเริ่มตนท่ีนี่ที่มาพรอมกับเคร่ือง
สาเหตุ: เช่ือมตอสาย USB กอนการติดต้ังซอฟตแวร การเชื่อมตอสาย
USB กอนที่จะมีขอความปรากฏ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

หลงัจากตดิตัง้เสรจ็แลว เครือ่งไมพมิพงาน
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: กดปุม เปด เพ่ือเปดผลิตภณัฑ
• การแกไข 2: ต้ังผลิตภัณฑของคุณเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน
• การแกไข 3: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอร
• การแกไข 4: ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพติดต้ังอยางถูกตองและมีหมึกพิมพ
• การแกไข 5: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

การแกไข 1: กดปุม เปด เพือ่เปดผลติภณัฑ

วธิแีกไข: ดูที่หนาจอแสดงผลบนผลิตภัณฑ หากจอแสดงผลวางเปลาและ
ไฟที่ปุม เปด ไมติดสวางแสดงวา ผลิตภณัฑปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาได
ตอสายไฟเขากับผลิตภัณฑและเสียบเขากบัปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด
เพ่ือเปดการทํางานของผลิตภัณฑ
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สาเหตุ: อาจยังไมไดเปดผลิตภัณฑ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตั้งผลติภณัฑของคณุเปนเครือ่งพมิพคาเริม่ตน

วธิแีกไข: ใชเครื่องมอืระบบบนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อเปลี่ยนใหเครื่อง
เปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน

สาเหตุ: คุณสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพคาเริ่มตน แตเครื่องนี้ไมใช
เครื่องพิมพคาเริ่มตน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบการเชือ่มตอระหวางผลติภณัฑกบัคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางผลิตภณัฑกับคอมพิวเตอร

สาเหตุ: ผลิตภัณฑและคอมพิวเตอรไมไดมีการสื่อสารถึงกัน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบวาตลบัหมกึพิมพตดิตัง้อยางถกูตองและมหีมกึพมิพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพติดต้ังอยางถูกตองและมีหมึกพิมพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทํางานกับตลับหมกึ” ในหนา 121

สาเหตุ: อาจเกิดปญหาขึ้นกับตลับหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57

สาเหตุ: ผลิตภัณฑอาจกระดาษหมด
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การวดัคาทีไ่มถกูตองจะแสดงทีเ่มนูบนจอแสดงผลของแผงควบคมุ

วธิแีกไข: เปล่ียนการตั้งคาประเทศ/ภมูิภาค

หมายเหตุ คุณจะไดรับขอความแจงใหต้ังคาทั้งภาษาและประเทศ/
ภูมภิาค โดยปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปน้ี

การกาํหนดภาษาและประเทศ/ภมูภิาค
1. กด ตัง้คา
2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) แลวจึง

กด ตกลง
3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Set Language (กําหนดภาษา) แลวจึงกด

ตกลง
4. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูภาษาตางๆ เมือ่ภาษาที่คุณตองการใช

ถูกไฮไลต ใหกด ตกลง
5. เมื่อไดรับขอความแจง ใหกดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Yes (ใช) เพ่ือยืน

ยัน แลวจึงกด ตกลง
เมนู Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) จะปรากฏขึ้นใหม

6. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Set Country/Region (กําหนดประเทศ
／ภูมิภาค) แลวจึงกด ตกลง

7. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูประเทศ/ภมูิภาค เมือ่ประเทศ/ภมูภิาคที่คุณ
ตองการใชถูกไฮไลต ใหกด ตกลง

8. เมื่อไดรับขอความแจง ใหกดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Yes (ใช) เพ่ือยืน
ยัน แลวจึงกด ตกลง

สาเหตุ: คุณอาจเลือกประเทศ/ภูมิภาคไมถูกตองขณะติดต้ังผลิตภัณฑ
ประเทศ/ภมูิภาคที่คุณเลือกจะเปนตัวกําหนดขนาดกระดาษที่ปรากฏบนจอ
แสดงผล

หนาจอตรวจสอบระบบขัน้ต่าํปรากฏขึ้น

วธิแีกไข: คลิก Details (รายละเอียด) เพ่ือดูวาปญหาคืออะไร จากนั้นแก
ไขปญหากอนที่จะพยายามติดต้ังซอฟตแวร

สาเหตุ: ระบบของคุณไมตรงตามขอกําหนดข้ันตํ่าในการติดต้ังซอฟตแวร
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มเีครือ่งหมาย X สแีดงปรากฏขึน้ในขอความเชื่อมตอ USB
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาผลิตภัณฑเปดอยู แลวลองเชื่อมตอ USB อีกครั้ง

การลองเชือ่มตอ USB อกีครัง้
1. ตรวจสอบวาติดต้ังสาย USB ไวอยางถูกตองดังนี้

• ถอดสาย USB และเสียบใหมอีกครั้ง หรือลองเสียบสาย USB เขา
ในพอรต USB อ่ืน

• หามเชื่อมตอสาย USB เขากับแปนพิมพ
• ตรวจสอบวาสาย USB มคีวามยาวไมเกิน 3 เมตร
• หากที่เคร่ืองคอมพิวเตอรมีสาย USB ตออยูหลายสาย คุณอาจดึง

สายอื่นๆ ออกกอนขณะติดต้ัง
2. ถอดสายไฟของเครื่องออก แลวเสียบเขาไปใหม
3. ตรวจสอบวาเสียบสาย USB และสายไฟแลว

4. คลิก Retry (ลองอีกครั้ง) เพ่ือลองเช่ือมตออีกครั้ง
5. ดําเนินการติดต้ังตอ แลวรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรเมือ่ระบบแจงเตือน

สาเหตุ: การเช่ือมตอ USB ในระหวางผลิตภัณฑและคอมพิวเตอรลมเหลว
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ปรากฏขอความวามขีอผิดพลาดทีไ่มทราบสาเหตุเกดิขึ้น

วธิแีกไข: ถอนการติดต้ังซอฟตแวรออกอยางสมบูรณ แลวจึงติดต้ังใหม

การถอนการติดตั้งซอฟตแวรและรีเซต็ผลติภณัฑ
1. ปลดการเชื่อมตอและรีเซต็ผลิตภัณฑ

การปลดการเชื่อมตอและรเีซต็ผลติภณัฑ
a. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว
b. กดปุม เปด เพ่ือปดการทํางานของผลิตภัณฑ
c. ถอดสายไฟออกจากดานหลังของผลิตภณัฑ
d. เช่ือมตอสายไฟเขาทางดานหลังของผลิตภณัฑอีกครั้ง
e. กดปุม เปด เพ่ือเปดการทํางานของผลิตภัณฑ

2. ถอนการติดต้ังซอฟตแวรอยางสมบูรณ

หมายเหตุ สิ่งสําคัญ คุณจะตองปฏบิติัตามขั้นตอนการถอนการติด
ต้ังอยางระมดัระวัง เพ่ือใหแนใจวาคุณไดถอนซอฟตแวรออกจาก
คอมพิวเตอรอยางสมบูรณกอนทําการติดต้ังใหม

การถอนการติดตั้งซอฟตแวรอยางสมบรูณ
a. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) Settings (การ

ต้ังคา) Control Panel (แผงควบคุม) (หรือเพียง Control
Panel (แผงควบคุม))

b. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
(หรือคลิก Uninstall a program (ถอนการติดต้ังโปรแกรม))

c. ถอนออกทุกรายการที่เกี่ยวของกับซอฟตแวร HP Photosmart

ขอควรระวงั หากเปนเครื่องคอมพิวเตอรทีผ่ลิตข้ึนโดย HP
หรือ Compaq หาม ถอนโปรแกรมอื่นๆ ออกนอกจากที่อยูใน
รายการขางลางเหลาน้ี

• ฟงกชันการทํางานของอุปกรณ HP Imaging
• ตัวจัดการเอกสาร HP
• HP Photosmart Essential
• HP Image Zone
• HP Photo และแกลเลอรี่ภาพ
• HP Photosmart, Officejet, Deskjet (ท่ีมช่ืีอผลิตภัณฑและ

หมายเลขเวอรชันของซอฟตแวร)
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• อัพเดต HP Software
• HP Share ไปยังเว็บไซต
• ศูนยบริการโซลูชันของ HP
• HP Director (ตัวจัดการ HP)
• HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

d. ไปที่ C:\Program Files\HP หรือ C:\Program
Files\Hewlett-Packard (สําหรับผลิตภัณฑบางสวนท่ี
เปนรุนเกา) และลบโฟลเดอร Digital Imaging

e. ไปที่ C:\WINDOWS และเปลีย่นช่ือโฟลเดอร twain_32 ให
เปน twain_32 old

3. ปดโปรแกรมตางๆ ที่ทํางานอยูเบือ้งหลัง

หมายเหตุ เมือ่เปดคอมพิวเตอร จะมกีลุมซอฟตแวรท่ีเรียกวา
โปรแกรม Terminate and Stay Resident (TSR)
โหลดขึ้นโดยอตัโนมัติ โปรแกรมเหลานี้จะเปดการทํางานบางยูทิลิ
ต้ีของคอมพิวเตอร เชน ซอฟตแวรปองกันไวรัส แตไมใชโปรแกรม
ท่ีจําเปนตองใชในการทํางานของคอมพิวเตอร ในบางครั้ง TSR จะ
ปองกันไมใหซอฟตแวร HP โหลดขึ้นมา จึงทําใหติดต้ังไมถูกตอง
ใน Windows Vista และ Windows XP ใชยูทิลิต้ี MSCONFIG
เพ่ือปองกันไมใหโปรแกรมและบริการ TSR เริ่มทํางาน

การปดโปรแกรมตางๆ ทีท่าํงานอยูเบือ้งหลงั
a. ในทาสกบารของ Windows คลิกStart (เริ่ม)
b. โปรดทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของ

คุณ:
• ใน Windows Vista: ใน Start Search (เริ่มการคนหา) ให

พิมพ MSCONFIG จากนั้น กดปุม Enter
เมื่อกรอบโตตอบการควบคุมบัญชีผูใชปรากฏขึ้น ใหคลิก
Continue (ตอไป)

• ใน Windows XP: คลิก Run (เรียกใช) เมื่อกรอบตอบโต
Run (เรียกใช) ปรากฏขึ้น ใหพิมพ MSCONFIG จากนั้น กด
ปุม Enter

โปรแกรมยูทิลิต้ี MSCONFIG จะปรากฏขึ้น
c. คลิกที่แท็บ General (ทั่วไป)
d. คลิกที่ Selective Startup (เร่ิมตนตามการเลือก)
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e. หากมเีครื่องหมายถูกอยูถัดจาก Load Startup Items (โหล
ดรายการเร่ิมตน) ใหคลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อลบเครื่องหมายออก

f. คลิกแท็บ Services (การบริการ) และเลือกกลอง Hide All
Microsoft Services (ซอนบริการของ Microsoft ทั้งหมด)

g. คลิก Disable all (ปดการใชงานทั้งหมด)
h. คลิก Apply (นําไปใช) จากนั้นคลิก Close (ปด)

หมายเหตุ หากคุณไดรับขอความที่ระบวุาการเขาถงึถกูปฏเิสธ
ในขณะทําการเปลี่ยนแปลง ใหคลิก OK (ตกลง) แลวทําตอไป
ขอความนี้จะไมขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของคุณ

i. คลิก Restart (รีสตารท) เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงมผีลใชกับ
คอมพิวเตอรในการรีสตารทครั้งตอไป
หลังจากรีสตารทคอมพิวเตอรแลว ขอความ You’ve used
system configuration utility to make changes to the
way windows starts (คุณไดใชยูทิลิต้ีการกําหนดคาระบบเพื่อ
ทําการเปลี่ยนแปลงวิธีการเริ่มการทํางานของ Windows) จะ
ปรากฏขึ้น

j. คลิกที่กลองกาเครื่องหมายถูกถัดจาก Do not show this
message again (ไมตองแสดงขอความน้ีอีก)

4. รันยูทิลิต้ี Disk Cleanup (ลางขอมลูบนดิสก) เพ่ือลบไฟลและ
โฟลเดอรช่ัวคราวออกไป

การรนัยทูลิติี้การลางขอมลูบนดิสก
a. ในทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) คลิกท่ี

Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้ง
หมด) จากนั้น คลิก Accessories (อุปกรณเสริม)

b. คลิก System Tools (เครื่องมือระบบ) จากน้ัน คลิกที่ Disk
Cleanup (ลางขอมลูบนดิสก)
Disk Cleanup (ลางขอมลูบนดิสก) จะวิเคราะหฮารดไดรฟกอน
จากนั้นจะแสดงรายงานพรอมรายการสวนที่จะลบ
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c. เลือกกลองกาเครื่องหมายท่ีเหมาะสมเพื่อลบสวนที่ไมจําเปนออกไป

ขอมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัยทูลิติีก้ารลางขอมลูบนดสิก

ยทูิลิต้ีการลางขอมลูบนดิสกจะชวยเพิ่มเนื้อที่วางบนฮารดดิสกใน
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยการทําส่ิงตอไปนี้:

• การลบไฟลช่ัวคราวจากอินเทอรเน็ต
• การลบไฟลโปรแกรมที่ดาวนโหลดมา
• การลางขอมูลในถังขยะ
• การลบไฟลจากโฟลเดอรช่ัวคราวของคุณ
• การลบไฟลที่สรางโดยเครื่องมือของ Windows อื่นๆ
• การลบสวนประกอบของ Windows ที่เปนตัวเลือกซึ่งคุณไมได

ใชงาน
d. หลังจากเลือกสวนที่จะลบแลว ใหคลิก OK (ตกลง)

5. ติดต้ังซอฟตแวร

การตดิต้ังซอฟตแวร
a. ใสแผน CD ซอฟตแวรลงในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร

การติดต้ังซอฟตแวรจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ถาการติดต้ังไมเริ่มข้ึนโดยอัตโนมัติ จากเมนู Start
(เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Start Search (เร่ิมตนการคน
หา) (หรือ Run (เรียกใช)) ในกรอบโตตอบ Start Search
(เริ่มตนการคนหา) (หรือ Run (เรียกใช)) ใหพิมพ d:
\setup.exe แลวกดปุม Enter (หากไดรฟซดีีรอมของคุณ
ไมไดระบเุปนตัวอักษร D ใหปอนตัวอักษรของไดรฟที่เหมาะ
สม)

b. ดําเนินการตามขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือติดต้ัง
ซอฟตแวร

6. ลองใชงานผลิตภัณฑอีกครั้ง

สาเหตุ: ไมสามารถระบสุาเหตุของขอผิดพลาดได

หนาจอลงทะเบยีนไมปรากฏขึ้น

วธิแีกไข: ทานสามารถเขาสูหนาจอลงทะเบยีน (Sign up now) จากทาส
กบารของ Windows ไดโดยการคลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) HP Photosmart
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Premium Fax C410 series แลัวคลิก Product Registration (การ
ลงทะเบยีนผลิตภณัฑ)

สาเหตุ: หนาจอลงทะเบยีนไมเปดข้ึนโดยอัตโนมัติ

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรใหมอกีครัง้
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรจะแจงเตือน คุณอาจจําเปนตอง
ถอนการติดต้ังแลวติดต้ังซอฟตแวรนั้นใหม อยาเพียงแตลบไฟลแอพพลิเคชัน
HP Photosmart ออกจากคอมพิวเตอร ตรวจสอบวาไดลบไฟลตางๆ ออกอยาง
ถูกตองโดยใชยูทิลิต้ีถอนการติดต้ังที่มอียูในขณะติดต้ังซอฟตแวรที่มาพรอมกับ
HP Photosmart

การถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรใหม
1. บนทาสกบารของ Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) Settings (การตั้งคา)

Control Panel (แผงควบคุม) (หรือแค Control Panel (แผงควบคุม))
2. ดับเบิลคลิก Add/Remove Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม) (หรือคลิก

Uninstall a program (ถอนการติดต้ังโปรแกรม))
3. เลือก HP Photosmart All-in-One Driver Software (ซอฟตแวร

ไดรเวอร HP Photosmart All-in-One) แลวคลิก Change/Remove
(เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ปลดการเชื่อมตอเครื่องออกจากคอมพิวเตอร
5. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณตองถอดการเชื่อมตอเครื่องกอนที่จะรีสตารท
คอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่องเขากับคอมพิวเตอรจนกวาจะติดต้ัง
ซอฟตแวรใหมเสร็จสมบรูณ
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6. ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงาน
โปรแกรมการติดต้ัง

หมายเหตุ หากโปรแกรมติดต้ังไมปรากฏ ใหหาไฟล setup.exe จาก
ไดรฟซดีีรอม แลวดับเบลิคลิก

หมายเหตุ หากคุณไมมีซีดีการติดต้ังแลว คุณสามารถดาวนโหลด
ซอฟตแวรไดจาก www.hp.com/support

7. ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ และคําแนะนําในคูมอืเริ่มตนท่ีนี่ที่มาพรอม
กับเครื่อง

เมื่อการติดต้ังซอฟตแวรเสร็จสมบูรณ ไอคอน HP Digital Imaging
Monitor จะปรากฏในซิสเต็มเทรยของ Windows

การปรบัปรงุคุณภาพงานพิมพ
ดูที่สวนนี้เพ่ือชวยแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ เชน งานพิมพไดสีท่ีไมถูกตอง
หรือสีไหลซึม ผิดสวน เกิดเสนริ้ว เปนเสน สีซดีจาง พรามัวหรือไมชัดเจน
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การปรบัปรงุคุณภาพงานพมิพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
เครื่องพิมพอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคุณอยานําตลับบรรจุหมึกออก จนกวาตลับ
หมกึสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง

2. ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อดูวาตลับหมกึพิมพมหีมกึเหลือ
นอยหรือไม ระดับหมึกเหลือนอยจะทําใหคุณภาพงานพิมพไมดี ถาตลับหมึก
พิมพมหีมกึพิมพเหลือนอย ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ” ในหนา 121

3. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับงานพิมพ
ของคุณ
HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษประเภทอื่นที่เหมาะ
สําหรับผลิตภณัฑนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษประเภทเดียวกันเทาน้ัน
ในคราวเดียวกัน
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษทีคุ่ณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือ
ใหไดผลการพิมพภาพที่ดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper

4. ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพเพ่ือใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษ
และคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมกับงานพิมพของคุณ

การตัง้คาทีคุ่ณสามารถตรวจสอบไดแก:
• ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาไมไดต้ังคาไวตํ่า

เกินไป
• พิมพภาพดวยการตั้งคางานพิมพคุณภาพสูง เชน Best (ดีที่สุด) หรือ

Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)
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5. ตรวจสอบตลับหมกึพิมพเพ่ือใหแนใจวามีการติดต้ังอยางถูกตอง ควรดึงออก
แถบสีสมออกและปายฉลากที่ดานบนตลับหมกึพิมพควรมีรอยฉีกขาดเพียง
เล็กนอย
สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการตรวจสอบตลับหมกึพิมพเพ่ือใหแนใจวาติดต้ัง
อยางถูกตอง โปรดดูที่ “การเปลี่ยนตลับหมกึ” ในหนา 123

6. การพิมพรายงานคุณภาพการพิมพ

การพมิพรายงานคณุภาพการพมิพ
a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
b. กด ตัง้คา

c. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
d. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Print Quality Report (รายงานคุณภาพ

พิมพ) แลวจึงกด ตกลง
ผลิตภัณฑจะพิมพรายงานคุณภาพการพิมพที่คุณสามารถใชเพ่ือ
วิเคราะหปญหาคุณภาพการพิมพ

7. ประเมินรายงานคุณภาพการพิมพเพ่ือหาขอบกพรอง เชน แถบสีที่เปนริ้ว
หรือสีซดีจางหรือขอความขาดหายไป

วธิปีระเมนิรายงานคุณภาพพิมพ
a. ตรวจสอบระดับหมกึพิมพเชนที่แสดงในหนา หากตลับบรรจุหมึกมี

ระดับผงหมึกเหลือนอยมาก และคุณพบวางานพิมพดอยคุณภาพ ให
พิจารณาเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึพิมพ คุณภาพงานพิมพมักลดลงเมือ่หมกึ
ในตลับบรรจุหมกึหมด
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หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอ
ความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับ
หมึกสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไม
ตองเปลี่ยนตลับบรรจหุมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจน
ไมสามารถยอมรับได

b. ดูที่แถบสีตรงกลางของหนา แถบดังกลาวควรรมีขอบท่ีชัดเจนและเปนสี
ทึบซึง่ขยายออกดวยสีที่สม่ําเสมอทั่วทั้งกระดาษ

ภาพ 12-1 แถบส ี- ผลลพัธทีค่าดหวงั

1 ตลับหมึกพิมพสีดํา

2 ตลับหมึกพิมพสีฟา

3 ตลับหมึกพิมพสีชมพู

4 ตลับหมึกพิมพสีเหลือง

5 ตลับหมึกพิมพภาพถาย

• ถาแถบสีใดๆ มเีสนริ้วที่ผิดปกติ มีสีออนกวาอีกดานหนึ่ง หรือมเีสน
ริ้วอยางนอยหนึ่งเสนที่มีสีตางออกไป โปรดดูข้ันตอนตอไปน้ี

ภาพ 12-2 แถบสี - มเีสนริว้ทีผ่ดิปกตหิรอืแถบสจีาง (แถบบนสดุ)
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ภาพ 12-3 แถบสี - สทีีผ่สมกนั (แถบสเีหลอืงมเีสนริว้สชีมพู
บานเยน็)

◦ ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึก
◦ ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพที่ทําใหเกิดเสนริ้วถูกนําแถบสีสม

ออกไปแลว
◦ ติดต้ังตลับหมึกกลับเขาไปใหมและตรวจใหแนใจวาตลับหมกึ

ทั้งหมดติดต้ังอยูอยางเรียบรอยแลว
◦ ทําความสะอาดหัวพิมพ แลวจึงพิมพหนาการวิเคราะหน้ีอีกครั้ง
◦ ถาการทําความสะอาดหัวพิมพไมชวยแกปญหาคุณภาพพิมพนี้

ใหเปลี่ยนตลับหมึกที่มแีถบเปนเสนริ้ว

หมายเหตุ หากการเปลี่ยนตลับหมกึไมชวยแกปญหา
คุณภาพพิมพนี้ ใหติดตอศูนยบริการของ HP

• ถาแถบสีใดสีหน่ึงปรากฏเสนริ้วสีขาวสม่ําเสมอ ใหทําตามขั้นตอน
เหลาน้ี:
◦ ตรวจสอบบรรทัด PHA TTOE ที่ดานลางแถบสี หากบรรทัด

กลาวปรากฏเปน 0 ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
◦ ถาบรรทัด PHA TTOE บนหนาการวิเคราะหแสดงคาท่ีตาง

ออกไปหรือการปรับตําแหนงไมสามารถแกไขได ใหทําความ
สะอาดหัวพิมพ

หมายเหตุ ถาการทําความสะอาดหัวพิมพไมชวยแกปญหา
คุณภาพพิมพนี้ ใหติดตอศูนยบริการของ HP

c. ดูท่ีขอความขนาดใหญเหนือรูปแบบการจัดระดับหัวพิมพ ตัวพิมพควร
คมชัดและชัดเจน

ภาพ 12-4 พื้นทีข่อความตัวอยาง - ผลลัพธทีค่าดหวงั
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• ถาตัวพิมพมรีอยยัก ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ และพิมพหนาการ
วิเคราะหนี้อีกคร้ัง

ภาพ 12-5 พื้นทีข่อความตัวอยาง - ขอความทีม่รีอยยกั

• ถาขอความไมเรียบ มตัีวหนังสือสวนปลายขาดไป ใหทําความ
สะอาดหัวพิมพ และพิมพหนาการวิเคราะหนี้อีกครัง้ ถาเหตุการณนี้
เกิดข้ึนหลังจากการติดต้ังตลับหมกึพิมพใหม การดําเนินการซอม
แซมอัตโนมัติจากอุปกรณอาจชวยแกปญหาน้ีไดในเวลาหนึ่งวัน
โดยประมาณ

ภาพ 12-6 พื้นทีข่อความตัวอยาง - การกระจายของผงหมกึทีไ่ม
สม่าํเสมอ

• ถาขอความมรีอยเปอน ใหตรวจสอบวากระดาษมวนงอหรือไม ให
ทําความสะอาดหัวพิมพ และพิมพหนาการวิเคราะหนี้อีกครัง้

ภาพ 12-7 พื้นทีข่อความตัวอยาง - การเกดิริว้หรอืรอยเปอน

d. ดูที่รูปแบบการจัดระดับหัวพิมพเหนือแถบสี เสนตางๆ ควรเปนเสนตรง
และคมชัด

ภาพ 12-8 รปูแบบการจดัระดบัหัวพิมพ - ผลลัพธทีค่าดหวงั

ถาเสนมรีอยยัก ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ และพิมพหนาการวเิคราะห
นี้อีกคร้ัง

ภาพ 12-9 รปูแบบการจดัระดบัหัวพิมพ - เสนทีม่รีอยหยกั
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หมายเหตุ ถาการจัดระดับหัวพิมพของเครื่องพิมพไมชวยแกปญหา
คุณภาพพิมพน้ี ใหติดตอศูนยบริการของ HP

8. ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพหากคุณเห็นเสนริ้ว สีซดีจาง หรือขอความที่
ขาดหายไปบนรายงานคุณภาพการพิมพ

การทาํความสะอาดตลับหมกึพมิพจากซอฟตแวร
a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
b. ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา)
c. ในสวน Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ใหคลิก Printer

Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)
d. คลิกแท็บ Device Services  (บริการเครื่องมอื)
e. คลิก Clean the printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ)
f. ปฏิบติัตามคําแนะนําจนไดคุณภาพผลงานตามที่ทานพอใจ จากนั้นคลิก

Done (เสร็จส้ิน)
การทําความสะอาดมีหลายระดับ และหนาการทดสอบใหมจะพิมพหลัง
จากแตละระดับ แตละข้ันตอนใชเวลาประมาณสองนาที ใชกระดาษหนึ่ง
แผน และใชปริมาณหมกึเพิ่มข้ึน หลังจากทําตามแตละข้ันตอนแลว ให
ตรวจสอบคุณภาพของหนาทดสอบ คุณควรเริ่มตนการทําความสะอาด
ข้ันตอนถัดไปหากหนาทดสอบยังคงมีเสนริ้วหรือสีซดีจาง
หากคุณภาพการพิมพยังดูไมดีหลังจากที่ทําความสะอาดหัวพิมพครบท้ัง
สองข้ันตอนแลว ใหลองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ หากยังพบปญหา
คุณภาพการพิมพหลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหนงแลว กรุณา
ติดตอศูนยบริการของ HP

9. หากรายงานคุณภาพการพิมพมขีอผิดพลาดในการปรับตําแหนง เชน เสน
แนวต้ังเอียง ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

การปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพ
a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
b. กด ตัง้คา
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c. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
d. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Align Printer (ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ)

แลวจึงกด ตกลง
เครื่องพิมพจะพิมพหนาทดสอบ ปรับตําแหนงหัวพิมพ และปรับเทียบคา
ของเครื่องพิมพ

10. ดูที่ขอความขนาดใหญเหนือรูปแบบการจัดระดับหัวพิมพ ตัวพิมพควรคม
ชัดและชัดเจน

ภาพ 12-10 พืน้ทีข่อความตวัอยาง - ผลลพัธทีค่าดหวงั

หากขอความไมเรียบ มีตัวหนังสือสวนปลายขาดไป ท้ังที่เพ่ิงติดต้ังตลับหมกึ
พิมพสีดําใหม การดําเนินการซอมแซมอัตโนมติัจากอปุกรณอาจชวยแก
ปญหานี้ไดในเวลาหน่ึงวันโดยประมาณ

ภาพ 12-11 พืน้ทีข่อความตวัอยาง - การกระจายของผงหมึกทีไ่มสม่าํเสมอ

คุณยังสามารถทําความสะอาดหัวพิมพจากแผงควบคุมเพื่อแกไขปญหาน้ี
อยางไรก็ตาม การดําเนินการนี้จะใชหมกึเพิ่มข้ึน

การทาํความสะอาดหัวพมิพจากแผงควบคมุ
a. กด ตัง้คา

b. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
c. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวั

พมิพ) แลวจึงกด ตกลง
ผลิตภณัฑจะทําความสะอาดหัวพิมพ
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11. หากไมมีขอบกพรองในรายงานคุณภาพการพิมพ แสดงวาไมมีความผิด
ปกติกับตลับหมึกพิมพและระบบหมึกพิมพ ดังนั้น คุณไมจําเปนตองเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพหรือหัวพิมพ ทําซ้ําในขั้นตอนท่ี 1- 4 ของกระบวนการนี้

รายการทีคุ่ณสามารถตรวจสอบเพิ่มเตมิไดแก:
• หากรูปภาพเลอะเลือนหรือไมชัดเจน ใหตรวจสอบความละเอยีดของรปู

ภาพ ใหลองใชภาพที่มีความละเอียดสูงข้ึน ถาพิมพภาพถายหรือภาพ
กราฟกที่มีความละเอียดตํ่าเกินไป ภาพที่ไดอาจไมชัดเจน
ถามีการปรับขนาดของภาพถายหรือภาพกราฟกที่ทําเปนบติแมป งาน
พิมพท่ีไดอาจไมชัดเจนหรือเลอะเลือน

• หากเกิดปญหาแถบแนวนอนผิดเพ้ียนที่ดานลางของภาพถายที่พิมพ ให
พิมพภาพถายดวยการตั้งคาคุณภาพการพิมพสูง เชน Best (ดีที่สุด)
หรือ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) คุณยังสามารถลองหมุนภาพ
ถายท่ี 180 องศาในโปรแกรมซอฟตแวรเพ่ือดูวาวิธีน้ีสามารถชวยได
หรือไม
คุณอาจจําเปนตองเลือกการตั้งคาคุณภาพงานพิมพใหตํ่าลง หากมีสีซมึ
เขาหากัน หรือมฉิะนั้น ใหเลือกการตั้งคาใหสูงข้ึนหากคุณกําลังพิมพ
ภาพถายคุณภาพสูง จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษภาพถาย
เชน HP Advanced Photo Paper ลงในถาดกระดาษ สําหรับขอมลู
เพ่ิมเติมเกีย่วกับการใชโหมดจํานวน dpi สูงสุด โปรดดู “การพิมพโดย
ใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 81

• ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นท่ี
การพิมพของเครื่อง

12. หากขั้นตอนกอนหนาไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองตรวจสอบวาตลับ
หมกึพิมพเปนสาเหตุของปญหาหรือไมแลวเปลี่ยนใหม ตลับหมกึพิมพแตละ
สีควรตรงกับสีบนหนาคุณภาพการพิมพ หากสีนั้นๆ มีความบกพรอง ตลับ
หมึกพิมพที่ตรงกันคือตลับหมึกพิมพที่มีปญหา
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนตลับ
หมึก” ในหนา 123

13. หากขั้นตอนกอนหนาไมสามารถแกไขปญหาได คุณอาจตองเปลี่ยนหัวพิมพ
หรือสงเครื่องพิมพเขารับบริการ
ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support.
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
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การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการพิมพ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการพิมพเหลานี้
• ซองจดหมายพิมพไมถูกตอง
• เคร่ืองพิมพอักขระที่ไมมคีวามหมาย
• หนาในเอกสารเรียงลําดับผิด
• ไมไดพิมพขอบออกมาตามที่คาดไว
• มีหนาวางเปลาออกมาในขณะพิมพ
• ผลิตภณัฑพิมพงานชา

ซองจดหมายพมิพไมถูกตอง
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสปกซองจดหมายใหถูกตอง
• การแกไข 2: ตรวจสอบประเภทของซองจดหมาย
• การแกไข 3: สอดฝาซองไวในซองจดหมายเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด

การแกไข 1: ใสปกซองจดหมายใหถกูตอง

วธิแีกไข: ใสปกซองจดหมายลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหฝาซองอยู
ทางดานซายและหงายขึ้น

ตรวจสอบวาไดนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษกอนใสซองจด
หมาย

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57

สาเหตุ: ใสปกซองจดหมายไมถูกตอง
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบประเภทของซองจดหมาย

วธิแีกไข: โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวม
ถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

สาเหตุ: ใสซองจดหมายผิดประเภท

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: สอดฝาซองไวในซองจดหมายเพือ่หลีกเลีย่งปญหากระดาษติด

วธิแีกไข: เพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด ใหสอดฝาซองเขาไปในซอง

สาเหตุ: ฝาซองอาจติดในลูกกลิ้ง

เครือ่งพมิพอกัขระทีไ่มมคีวามหมาย
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: รีเซ็ตเครื่อง
• การแกไข 2: พิมพเอกสารท่ีไดบนัทึกไวกอนหนานี้

การแกไข 1: รเีซต็เครือ่ง

วธิแีกไข: ปดผลิตภณัฑและคอมพิวเตอรของคุณ 60 วินาที แลวเปดเครื่อง
ทั้งสอง จากนั้นลองพิมพใหมอีกครั้ง

สาเหตุ: หนวยความจําในผลิตภัณฑไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: พิมพเอกสารทีไ่ดบนัทกึไวกอนหนานี้

วธิแีกไข: ลองพิมพเอกสารอื่นจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันเดียวกัน ถา
สามารถพิมพได ใหลองพิมพเอกสารท่ีไมเสียหายซึง่บนัทึกไวกอนหนา
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สาเหตุ: เอกสารเกิดความเสียหาย

หนาในเอกสารเรยีงลาํดับผิด

วธิแีกไข: พิมพเอกสารยอนลําดับ เมือ่เสร็จส้ินการพิมพเอกสาร เอกสารจะ
อยูในลําดับที่ถูกตอง

การพมิพเอกสารหลายหนาโดยพมิพดานหลัง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Advanced (ข้ันสูง)
6. ในสวน Layout Options (ตัวเลือกหนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือก Front

to Back (หนาถึงหลัง) ในตัวเลือก Page Order (ลําดับหนา)

หมายเหตุ ถาคุณต้ังคาใหพิมพเอกสารทั้งสองดาน ตัวเลือก Front
to Back (หนาถึงหลัง) จะไมทํางาน เอกสารของคุณจะถูกพิมพตาม
ลําดับอยางถูกตองโดยอัตโนมัติ

7. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต
ตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ เมือ่คุณพิมพสําเนาหลายสําเนา แตละชุดจะพิมพเสร็จ
กอนที่จะพิมพชุดถัดไป

สาเหตุ: การตั้งคาการพิมพถูกต้ังไวใหพิมพหนาแรกของเอกสารกอน ดวย
วิธีปอนกระดาษผานผลิตภัณฑ ทําใหหนาแรกที่พิมพออกมาหงายดานที่
พิมพข้ึนและอยูลางสุดของปกกระดาษ

ไมไดพิมพขอบออกมาตามทีค่าดไว
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
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ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบระยะขอบเครื่องพิมพ
• การแกไข 2: ตรวจสอบการตั้งคาขนาดกระดาษ
• การแกไข 3: ใสปกกระดาษใหถูกตอง

การแกไข 1: ตรวจสอบระยะขอบเครือ่งพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระยะขอบของเครื่องพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรบัเอกสารไมมากเกินกวาพื้นท่ีการ
พิมพของเครื่อง

การตรวจสอบคาระยะขอบ
1. ดูภาพตัวอยางงานพิมพกอนที่จะสงไปยังเครื่อง

ในแอพพลิเคชันซอฟตแวรสวนใหญ ใหคลิกเมนู File (แฟม) แลวคลิก
Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ)

2. ตรวจสอบระยะขอบ
เครื่องจะใชระยะขอบทีคุ่ณกําหนดไวในแอพพลิเคชันซอฟตแวร จน
กวาคาดังกลาวจะมากกวาระยะขอบขั้นตํ่าท่ีเคร่ืองรองรับได สําหรับ
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาระยะขอบใน
แอพพลิคเคชันซอฟตแวรของคุณ โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอม
กับซอฟตแวร

3. ยกเลิกงานพิมพหากมีระยะขอบไมเพียงพอ แลวปรับระยะขอบใน
ซอฟตแวรแอพพลิชันของคุณ

สาเหตุ: ระยะขอบที่กําหนดไวในแอพพลิเคชันซอฟตแวรไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบการตัง้คาขนาดกระดาษ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาทานไดเลือกการตั้งคาขนาดกระดาษที่ถูกตอง
สําหรับงานของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษขนาดที่ถูกตองใน
ถาดปอนกระดาษ

สาเหตุ: การตั้งคาขนาดกระดาษอาจไมถูกตองสําหรับโปรเจ็กตที่กําลัง
พิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 3: ใสปกกระดาษใหถกูตอง

วธิแีกไข: นําปกกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษเขาไป
ใหม จากนั้นเลือ่นตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดขอบกระดาษ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57

สาเหตุ: ตัวปรับแนวกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

มหีนาวางเปลาออกมาในขณะพมิพ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ลบหนาที่เพ่ิมเขามาหรือบรรทัดทีท่ายเอกสารนั้นออก
• การแกไข 2: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

การแกไข 1: ลบหนาทีเ่พิ่มเขามาหรอืบรรทัดทีท่ายเอกสารนัน้ออก

วธิแีกไข: ใหเปดไฟลเอกสารในซอฟตแวรแอพพลิเคชันและลบหนาที่
เพ่ิมเขามาหรือบรรทัดท่ีทายเอกสารนั้นออก

สาเหตุ: เอกสารท่ีกําลังพิมพมหีนากระดาษเปลาเพิ่มข้ึนมา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: หากผลิตภัณฑมกีระดาษเหลืออยูนอย ใหใสกระดาษเพ่ิมลงใน
ถาดปอนกระดาษ ถามีกระดาษในถาดปอนเปนจํานวนมาก ใหนํากระดาษ
ออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกนั แลวจึงใสกระดาษลง
ในถาดปอนกระดาษอีกคร้ัง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57

สาเหตุ: เครื่องดึงแผนกระดาษมาสองแผน
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ผลิตภณัฑพมิพงานชา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากผลิตภณัฑพิมพงานไดชามาก
• การแกไข 1: ใชการตั้งคาคุณภาพงานพิมพที่ตํ่าลง
• การแกไข 2: การตรวจสอบระดับหมึก
• การแกไข 3: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ใชการตัง้คาคณุภาพงานพิมพทีต่่าํลง

วธิแีกไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ Best (ดีท่ีสุด) และ
Maximum dpi (dpi สูงสุด) ใหคุณภาพที่ดีที่สุดแตชากวา Normal
(ปกติ) หรือ Draft (เอกสารราง) Draft (เอกสารราง) ใหความเร็วในการ
พิมพสูงสุด

การเลอืกความเรว็หรือคุณภาพการพมิพ
1. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเครื่องพิมพท่ีเลือก
4. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก)
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
6. ในรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภทกระดาษ) ใหเลือก

ประเภทของกระดาษที่จะปอน
7. ในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) ใหเลือกการ

ต้ังคาคุณภาพที่เหมาะสมกับงานของคุณ

หมายเหตุ หากตองการทราบวาเครื่องจะพิมพดวยจํานวน dpi เทา
ใด ข้ึนอยูกับการตั้งคาชนิดกระดาษและคุณภาพกระดาษที่คุณเลือก
ใหคลิก Resolution (ความละเอียด)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 81

สาเหตุ: การตั้งคาคุณภาพงานพิมพถูกต้ังไวสูง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: การตรวจสอบระดับหมกึ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับบรรจุหมกึ ผง
หมกึที่มีไมพออาจทําใหหัวพิมพรอนเกินไป เมื่อหัวพิมพรอนเกินไป
เครื่องพิมพจะทํางานชาลงเพื่อปลอยใหเครื่องเย็น

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึ
สํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณ” ในหนา 121

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกอาจมีหมึกไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ติดตอศนูยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: ผลิตภัณฑมปีญหา

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการดหนวยความจาํ
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกับกลองดิจิตอล
• ผลิตภัณฑไมสามารถอานการดหนวยความจําได
• ภาพถายที่อยูในการดหนวยความจําไมสามารถโอนถายไปยังคอมพิวเตอร

ได

การดหนวยความจําไมสามารถใชงานไดกบักลองดจิติอล

วธิแีกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจําในกลองถายรูปอีกครั้งหรือ
ฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอรที่มี Windows โดยเลือกรูป
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แบบ FAT สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบที่มาพรอมกลอง
ถายรูป

สาเหตุ: คุณฟอรแมตการดในคอมพิวเตอรที่ใช Windows XP ตามคา
ดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจําขนาด 8 MB หรือ
นอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวยรูปแบบ FAT32 กลองดิจิตอล
และผลิตภณัฑอื่นๆ จะใชรูปแบบ FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไม
สามารถรองรับการดที่ฟอรแมตเปนรูปแบบ FAT32 ได

ผลติภณัฑไมสามารถอานการดหนวยความจาํได
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสการดหนวยความจําอยางถูกตอง
• การแกไข 2: ใสการดหนวยความจําเขาไปจนสุดในชองที่ถูกตองบน

ผลิตภณัฑ
• การแกไข 3: ดึงการดหนวยความจําที่ใสเพ่ิมออก
• การแกไข 4: ฟอรแมตการดหนวยความจําในกลองดิจิตอลอีกครั้ง

การแกไข 1: ใสการดหนวยความจาํอยางถกูตอง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น และแถบ
สัมผัสหันเขาหาผลิตภัณฑ จากนั้นจึงดันการดไปเขาไปในชองเสยีบที่เหมาะ
สม จนกระทั่งไฟภาพถายติดสวาง

หากใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ผลิตภัณฑจะไมทํางานและไฟเตือนจะ
กะพริบถี่ๆ

หลังจากใสการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟภาพถายจะกะพริบเปนสีเขียว
สักสองสามวินาท ีจากนั้นจึงติดสวางคางไว

สาเหตุ: ใสการดหนวยความจํากลับดานหรอืกลับหัวกลับหาง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ใสการดหนวยความจาํเขาไปจนสดุในชองทีถ่กูตองบนผลติภณัฑ

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดใสการดหนวยความจําเขาไปจนสุดแลวในชอง
เสียบท่ีถูกตองบนผลิตภัณฑ
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หากใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ผลิตภัณฑจะไมทํางานและไฟเตือนจะ
กะพริบถี่ๆ

หลังจากใสการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟภาพถายจะกะพริบเปนสีเขียว
สักสองสามวินาท ีจากนั้นจึงติดสวางคางไว

สาเหตุ: ใสการดหนวยความจําเขาไปไมสุดในชองท่ีถูกตองบนเครื่องพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ดึงการดหนวยความจาํทีใ่สเพิม่ออก

วธิแีกไข: คุณสามารถใสการดหนวยความจําไดครั้งละหนึ่งอันเทานั้น

ถามกีารดหนวยความจําเสียบอยูมากกวาหนึ่งอัน ไฟเตือนจะกะพริบถี่ๆ และ
ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร ดึงการด
หนวยความจําที่เกินมาออกเพื่อแกปญหาน้ี

สาเหตุ: คุณใสการดหนวยความจํามากกวาหน่ึงอัน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ฟอรแมตการดหนวยความจาํในกลองดจิติอลอกีครัง้

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ที่แจงคุณวาภาพในหนวยความจํามขีอผิดพลาด

ถาระบบไฟลที่อยูในการดเกิดความเสียหาย ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ในกลองดิจิตอลอีกครั้ง สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบที่มา
พรอมกลองถายรูป

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายที่เก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มิฉะนั้น ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

สาเหตุ: ระบบไฟลในการดหนวยความจําเสียหาย

ภาพถายทีอ่ยูในการดหนวยความจาํไมสามารถโอนถายไปยงัคอมพวิเตอรได
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
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ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ติดต้ังซอฟตแวรผลิตภณัฑ
• การแกไข 2: เปดผลิตภัณฑ
• การแกไข 3: เปดเครื่องคอมพิวเตอร
• การแกไข 4: ตรวจสอบการเชื่อมตอจากผลิตภัณฑไปยังเครื่องคอมพิวเตอร

ของคุณ

การแกไข 1: ติดตัง้ซอฟตแวรผลติภณัฑ

วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวรผลิตภัณฑที่มาพรอมกับตัวผลิตภณัฑ ถาติดต้ัง
แลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวรผลติภณัฑ
1. ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงาน

โปรแกรมการติดต้ัง
2. เมือ่ไดรับขอความแจง ใหคลิก Install More Software (ติดต้ัง

ซอฟตแวรเพ่ิม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
3. ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ และคําแนะนําในคูมอืเริ่มตนที่นี่ที่มา

พรอมกับเครื่อง

สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวรผลิตภัณฑ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: เปดผลติภณัฑ

วธิแีกไข: เปดการทํางานผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑปดอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: เปดเครือ่งคอมพวิเตอร

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 4: ตรวจสอบการเชื่อมตอจากผลติภณัฑไปยงัเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คณุ

วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอจากผลิตภณัฑไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ ตรวจสอบวาสาย USB เสียบเขากับพอรต USB ดานหลังผลิตภณัฑ
แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอีกดานหนึ่งของสาย USB
เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสาย
เคเบลิอยางถูกตองแลว ใหปดผลิตภัณฑแลวเปดใหมอีกครั้ง หากเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑกับเครื่องคอมพิวเตอรดวยการเชื่อมตอแบบใชสายหรือแบบไร
สาย ใหตรวจสอบใหแนใจวามกีารเชื่อมตอตามลําดับแลว และไดเปด
ผลิตภณัฑแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภัณฑ และการเชื่อมตอกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูที่ขอมูลการติดต้ังที่มาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑไมไดเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการสแกน
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการสแกนดังตอไปนี้
• รูปภาพท่ีสแกนจะวางเปลา
• รูปภาพท่ีสแกนมกีารครอบตัดไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนวางเคาโครงหนาไมถูกตอง
• รูปภาพท่ีสแกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ
• รูปแบบขอความไมถูกตอง
• ขอความไมถูกตองหรือหายไป
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รปูภาพทีส่แกนจะวางเปลา

วธิแีกไข: ใหวางตนฉบบัลงบนกระจกหรือวางในถาดปอนเอกสาร
• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงบนกระจก ใหคว่ําดานท่ีพิมพขอมูลลงที่

มมุขวาดานหนาตามที่แสดงดานลาง การทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพ
ลงบนกระจกโดยใหดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร ใหวางลงโดยหงาย
ดานที่พิมพขอมลูข้ึน ตามที่แสดงในภาพดานลาง วางกระดาษลงในถาด
โดยใหหนาดานบนของเอกสารเขาไปกอน

หมายเหตุ โปรดอยาใสภาพถายลงในถาดปอนเอกสารเพื่อทําสําเนา ถา
ทานจะทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพถายลงบนกระจก

สาเหตุ: ตนฉบบัไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง
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รปูภาพที่สแกนมกีารครอบตดัไมถกูตอง

วธิแีกไข: คุณสมบัติการตัดอัตโนมติัในซอฟตแวรจะเปนการตัดราย
ละเอียดใดๆ ท่ีไมใชสวนประกอบของภาพหลัก ซึ่งบางครั้งการทําเชนน้ีอาจ
ไมใชสิ่งที่คุณตองการ ในกรณีดังกลาว ใหปดการตัดอัตโนมติัในซอฟตแวร
และตัดภาพที่สแกนแลวดวยตนเอง หรือไมตองตัดเลย

สาเหตุ: ซอฟตแวรไดรับการตั้งคาใหตัดรูปภาพจากการสแกนโดย
อัตโนมติั

รปูภาพทีส่แกนวางเคาโครงหนาไมถกูตอง

วธิแีกไข: ปดการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวรเพ่ือคงหนาที่จัดวางไว

สาเหตุ: การตัดอัตโนมัติทําใหเคาโครงหนาเปลี่ยนไป

รปูภาพทีส่แกนแลวจะแสดงเปนเสนประแทนขอความ

วธิแีกไข: ทําสําเนาตนฉบับเปนแบบขาวดําแลวสแกนสําเนานั้น

สาเหตุ: หากคุณใชประเภทของภาพเปน Text (ขอความ) เพ่ือสแกนขอ
ความที่ตองการแกไข เครื่องสแกนอาจไมรองรับขอความส ีประเภทของภาพ
ที่เปน Text (ขอความ) ขาวดําจะสแกนดวยความละเอียด 300 x 300 dpi
หากสแกนตนฉบับที่มภีาพกราฟกหรืออารตเวิรครอบขอความ เครื่องสแกน
อาจไมรูจําขอความ

รปูแบบขอความไมถกูตอง

วธิแีกไข: บางแอพพลิเคชันไมสามารถจัดการกับการจัดรูปแบบขอความ
ที่อยูในภาพได ขอความที่อยูในภาพเปนหนึ่งในการตั้งคาการสแกนเอกสาร
ในซอฟตแวร ซึ่งจะคงเคาโครงที่ซับซอนตางๆ เชน คอลัมนตางๆ ในจด
หมายขาว ดวยการใสขอความลงในภาพตางๆ (บ็อกซ) ในแอพพลิเคชัน
ปลายทาง ในซอฟตแวร ใหเลือกรูปแบบที่ถูกตองเพื่อคงเคาโครงและรูปแบบ
ของเอกสารที่สแกนไว

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมถูกตอง
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ขอความไมถกูตองหรอืหายไป
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ปรับความสวางในซอฟตแวร
• การแกไข 2: ทําความสะอาดกระจกและฝาปด
• การแกไข 3: เลือกภาษา OCR ที่ถูกตอง

การแกไข 1: ปรบัความสวางในซอฟตแวร

วธิแีกไข: ปรับความสวางในซอฟตแวร แลวจึงสแกนตนฉบบัอีกครั้ง

สาเหตุ: การตั้งคาความสวางไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ทาํความสะอาดกระจกและฝาปด

วธิแีกไข: ปดเครื่อง ดึงสายไฟออก แลวจึงใชผานุมเช็ดกระจกและดาน
หลังของฝาปดเอกสาร

สาเหตุ: อาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร ซึ่ง
อาจทําใหคุณภาพการสแกนไมดี

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: เลอืกภาษา OCR ทีถ่กูตอง
วธิแีกไข: เลือกภาษา OCR ที่ถูกตองในซอฟตแวร

หมายเหตุ หากทานกําลังใช HP Photosmart Essential ซอฟตแวร
การสแกนภาพดวยการอานอักขระดวยแสง (Optical Character
Recognition - OCR) อาจไมไดติดต้ังไวบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
ทาน การติดต้ังซอฟตแวร OCR ทานตองใสแผนซอฟตแวรกลับเขาไป
และเลือก OCR ที่อยูภายใตตัวเลือกการติดต้ัง Custom (กําหนดเอง)

สาเหตุ: การตั้งคาสแกนเอกสารไมไดต้ังคาเปนภาษาของโปรแกรมรูจําตัว
อักษร (OCR) ที่ถูกตอง OCR language (ภาษา OCR) ทําใหซอฟตแวร
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รูวิธีแปลตัวอักษรที่เห็นในภาพตนฉบบั หาก OCR language (ภาษา
OCR) ไมตรงกับภาษาในตนฉบับ อาจไมเขาใจขอความที่สแกนได

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทาํสําเนา
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาในการทําสําเนาดังตอไปนี้
• เครื่องไมทํางานเมือ่ฉันพยายามทําสําเนา
• บางสวนของตนฉบับไมปรากฏหรือถูกตัดออกไป
• Fit to Page (พอดีหนา) ไมทํางานอยางท่ีคาดไว
• เอกสารเปนหนาวาง

เครือ่งไมทาํงานเมือ่ฉนัพยายามทาํสาํเนา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: เปดผลิตภณัฑ
• การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวาวางตนฉบับอยางถูกตอง
• การแกไข 3: รอจนกวาผลิตภัณฑทํางานปจจุบนัเสร็จ
• การแกไข 4: ผลิตภัณฑไมรองรับประเภทกระดาษหรือซองจดหมาย
• การแกไข 5: ตรวจสอบวามกีระดาษติดหรือไม

การแกไข 1: เปดผลติภณัฑ

วธิแีกไข: ดูที่ไฟ เปด บนผลิตภัณฑ ถาไฟไมติดสวาง แสดงวาผลิตภัณฑ
ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับผลิตภัณฑและเสียบเขากับ
ปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดการทํางานของผลิตภัณฑ

สาเหตุ: เครื่องปดอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวาวางตนฉบบัอยางถกูตอง

วธิแีกไข: ใหวางตนฉบบัลงบนกระจกหรือวางในถาดปอนเอกสาร
• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงบนกระจก ใหควํ่าดานที่พิมพขอมูลลงที่

มุมขวาดานหนาตามที่แสดงดานลาง การทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพ
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ลงบนกระจกโดยใหดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร ใหวางลงโดยหงาย
ดานที่พิมพขอมลูข้ึน ตามที่แสดงในภาพดานลาง วางกระดาษลงในถาด
โดยใหหนาดานบนของเอกสารเขาไปกอน

หมายเหตุ โปรดอยาใสภาพถายลงในถาดปอนเอกสารเพื่อทําสําเนา ถา
ทานจะทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพถายลงบนกระจก

สาเหตุ: ตนฉบบัไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: รอจนกวาผลติภณัฑทาํงานปจจบุนัเสร็จ

วธิแีกไข: ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ เปด หากยังกะพริบอยู แสดงวา
ผลิตภณัฑกําลังทํางาน
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สาเหตุ: ผลิตภัณฑกําลังทําสําเนาหรือพิมพ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ผลติภณัฑไมรองรบัประเภทกระดาษหรอืซองจดหมาย

วธิแีกไข: หามใชผลิตภณัฑเพ่ือทําสําเนาลงบนซองจดหมายหรือกระดาษ
อื่นๆ ที่ผลิตภณัฑไมรองรับ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑไมรองรับประเภทกระดาษ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ตรวจสอบวามกีระดาษตดิหรอืไม

วธิแีกไข: ดึงกระดาษที่ติดออกและนํากระดาษที่ฉีกขาดซึง่คางอยูใน
ผลิตภณัฑออก

หมายเหตุ ดึงลวดเย็บกระดาษหรือท่ีหนีบกระดาษออกจากเอกสารตน
ฉบับ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑมีกระดาษติดอยู

บางสวนของตนฉบบัไมปรากฏหรอืถูกตดัออกไป

วธิแีกไข: ใหวางตนฉบบัลงบนกระจกหรือวางในถาดปอนเอกสาร
• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงบนกระจก ใหควํ่าดานที่พิมพขอมูลลงที่

มุมขวาดานหนาตามที่แสดงดานลาง การทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพ
ลงบนกระจกโดยใหดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก
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• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร ใหวางลงโดยหงาย
ดานที่พิมพขอมลูข้ึน ตามที่แสดงในภาพดานลาง วางกระดาษลงในถาด
โดยใหหนาดานบนของเอกสารเขาไปกอน

หมายเหตุ โปรดอยาใสภาพถายลงในถาดปอนเอกสารเพื่อทําสําเนา ถา
ทานจะทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพถายลงบนกระจก

สาเหตุ: ตนฉบบัไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง

Fit to Page (พอดหีนา) ไมทาํงานอยางทีค่าดไว
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: สแกน ขยาย จากนั้นพิมพสําเนา
• การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวาไดวางตนฉบบัอยางถูกตองบนกระจก
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• การแกไข 3: เช็ดกระจกและดานหลังของฝาปดเอกสาร

การแกไข 1: สแกน ขยาย จากนัน้พมิพสาํเนา

วธิแีกไข: Fit to Page (พอดีหนา)สามารถขยายตนฉบับไดไมเกิน
เปอรเซน็ตสูงสุดที่กําหนดโดยรุนเครื่องพิมพของคุณ ตัวอยางเชน 200%
อาจเปนเปอรเซน็ตสูงสุดในการขยายที่รุนของคุณกําหนดไว การขยายรูป
ถายติดพาสปอรตดวยขนาด 200% อาจไมสามารถขยายรปูใหพอดีเต็มหนา
ได

ถาคุณตองการขยายตนฉบบัที่มีขนาดเล็ก ใหสแกนภาพตนฉบบันั้นลงใน
คอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน HP แลวจึงพิมพภาพท่ี
ขยายแลวออกมา

สาเหตุ: คุณกําลังพยายามเพิ่มขนาดของตนฉบับทีม่ีขนาดเล็กเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบใหแนใจวาไดวางตนฉบบัอยางถกูตองบนกระจก

วธิแีกไข: วางตนฉบับคว่ําลงที่มุมขวาดานหนาของกระจกตามที่แสดงให
เห็นดานลางน้ี

หมายเหตุ คุณไมสามารถใชถาดปอนเอกสารกับคุณลักษณะ Fit to
Page (พอดีหนา) ได การใชคุณลักษณะ Fit to Page (พอดีหนา) ตน
ฉบับจะตองคว่ําดานท่ีพิมพขอมูลลง ที่มมุขวาดานหนาของกระจก

สาเหตุ: ตนฉบับไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง

การแกไขปญหาเบื้องตนในการทําสําเนา 175

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า



ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: เช็ดกระจกและดานหลงัของฝาปดเอกสาร

วธิแีกไข: ปดผลิตภณัฑ ถอดปล๊ักสายไฟ จากนั้นใชผานุมเช็ดแผนกระจก
และดานหลังของฝาปดเอกสาร

สาเหตุ: อาจมเีศษฝุนติดอยูที่กระจกหรือที่ดานหลังของฝาปดเอกสาร
เครื่องจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปนสวนหนึ่งของรูปภาพ

เอกสารเปนหนาวาง

วธิแีกไข: ใหวางตนฉบบัลงบนกระจกหรือวางในถาดปอนเอกสาร
• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงบนกระจก ใหคว่ําดานท่ีพิมพขอมูลลงที่

มมุขวาดานหนาตามที่แสดงดานลาง การทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพ
ลงบนกระจกโดยใหดานยาวของภาพถายขนานกับขอบดานหนาของ
กระจก

• ถาคุณตองการจะวางตนฉบับลงในถาดปอนเอกสาร ใหวางลงโดยหงาย
ดานที่พิมพขอมลูข้ึน ตามที่แสดงในภาพดานลาง วางกระดาษลงในถาด
โดยใหหนาดานบนของเอกสารเขาไปกอน
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หมายเหตุ โปรดอยาใสภาพถายลงในถาดปอนเอกสารเพื่อทําสําเนา ถา
ทานจะทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพถายลงบนกระจก

สาเหตุ: ตนฉบับไมไดวางบนกระจกหรืออยูในถาดปอนเอกสารอยางถูก
ตอง

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับโทรสาร
ใชสวนนี้เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับโทรสารดังตอไปนี้
• ผลิตภณัฑมปีญหาในการรับและสงโทรสาร
• ผลิตภณัฑไมสามารถสงโทรสารแตรับโทรสารได
• ผลิตภณัฑมปีญหาเมือ่ตองการสงโทรสารดวยตัวเอง
• สงโทรสารไมครบหนา
• โทรสารท่ีสงไปมีคุณภาพต่ํา
• บางสวนของโทรสารที่สงถูกตัดออกไป
• ผูรับไดรับโทรสารที่วางเปลา
• การสงโทรสารชา
• สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับโทรศัพท
• ผลิตภณัฑไมสามารถรับโทรสารแตสงโทรสารได
• ผลิตภณัฑมปีญหาเมือ่ตองการรับโทรสารดวยตัวเอง
• ผลิตภณัฑไมตอบรับสายโทรสารที่เขามา
• ไดรับโทรสารไมครบหนา
• ไดรับโทรสารแตไมพิมพออกมา
• บางสวนของโทรสารที่ไดรับถูกตัดออกไป
• โทรสารท่ีไดรับเปนหนาเปลา
• เครื่องคอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมตอมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว
• ไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพทคงที่ต้ังแตท่ีทําการเช่ือมตอกับผลิตภณัฑ
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• การทดสอบโทรสารลมเหลว
• มปีญหาในการสงและรับโทรสารผานทางอินเตอรเนตโดยใชโทรศัพทระบบ

IP phone
• รายงานบนัทึกการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด

ผลติภณัฑมปีญหาในการรบัและสงโทรสาร
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทร

สารไวถูกตอง
• การแกไข 2: เปดผลิตภัณฑ
• การแกไข 3: ตรวจสอบวาคุณกําลังใชสายโทรศัพทถูกประเภท
• การแกไข 4: ตรวจสอบวาไดเช่ือมตอกับอุปกรณสํานักงานอื่นๆ อยางถูกตอง

แลว
• การแกไข 5: ลองถอดตลับแยกสายออก
• การแกไข 6: ตรวจสอบวาแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังทํางานตามปกติ
• การแกไข 7: ตรวจสอบเสียงรบกวนในสายโทรศัพท
• การแกไข 8: ตรวจสอบวาโทรศัพทที่ตอพวงหรืออุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชสาย

โทรศัพทรวมกันไมมีการใชงาน
• การแกไข 9: ตรวจสอบวาผลิตภัณฑเช่ือมตอกับสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก
• การแกไข 10: หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวาคุณไดติดต้ังตัวกรอง

สัญญาณ DSL แลว
• การแกไข 11: หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวาโมเด็ม DSL ตอสาย

ดินไวถูกตอง
• การแกไข 12: หากคุณใช PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหตรวจ

สอบวาไดใชพอรตท่ีกําหนดไวสําหรับการใชงานโทรสารหรือโทรศัพท
• การแกไข 13: ตรวจสอบและแกไขขอความแสดงขอผิดพลาดตางๆ
• การแกไข 14: ลดความเร็วของโทรสาร
• การแกไข 15: หากคุณกําลังรับสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยใช IP โฟน

ใหสงโทรสารอีกครั้งในภายหลัง
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การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลติภณัฑถกูตัง้คาสําหรบัการรบัสงโทรสาร
ไวถกูตอง

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดต้ังคาผลิตภัณฑไวเรียบรอยแลว
สําหรับการรับสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสายโทรศัพท
เดียวกันกับผลิตภณัฑ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตั้งคา HP
Photosmart เพ่ือใชโทรสาร” ในหนา 19

จากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของผลิตภณัฑและเพื่อ
ตรวจสอบวาไดต้ังคาถูกตองแลว

วธิทีดสอบการตัง้คาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กด ตัง้คา

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)

แลวจึงกด ตกลง
HP Photosmart จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลว
พิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตคุณยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลา
นั้นถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสง
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6. หลังจากที่คุณไดรายงานโทรสารจาก HP Photosmart ใหกด ตกลง
ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง

ผลิตภณัฑจะพิมพรายงานที่มผีลการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ให
ตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทดสอบโทรสารลมเหลว” ในหนา 231
สาเหตุ: ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวไมถูกตอง
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: เปดผลติภณัฑ

วธิแีกไข: ดูที่หนาจอแสดงผลบนผลิตภัณฑ หากจอแสดงผลวางเปลาและ
ไฟ เปด ไมติดสวางแสดงวา ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากบั
ผลิตภณัฑและเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดการทํางาน
ของผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑปดอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบวาคุณกาํลังใชสายโทรศัพทถกูประเภท

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น ซึ่งรวมถึง:
อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, กรีซ,
อินเดีย, อินโดนีเซยี, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหล,ี ละตินอเมริกา, มาเลเซีย,
เม็กซโิก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบีย,
สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซเูอลา และเวียดนาม

สายโทรศัพทแบบ 2 เสนชนิดพิเศษนี้ตางจากสายโทรศัพทแบบ 4 เสนทั่วไป
ที่คุณอาจมอียูแลวในสํานักงาน ตรวจปลายสายและเปรียบเทียบกับสาย
โทรศัพทสองประเภทดังนี้

ตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับผลิตภณัฑเพ่ือ
เช่ือมตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

ปลายดานหนึ่งของสายโทรศัพทแบบ 2 เสนชนิดพิเศษน้ีควรจะตอเขากับ
พอรตที่ช่ือ 1-LINE ที่อยูดานหลังของผลิตภัณฑ และปลายอีกดานตอเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังตามที่แสดงดานลาง
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

หากคุณใชสายโทรศัพทแบบ 4 เสน ใหถอดสายน้ันออก และใชสายโทรศัพท
แบบ 2 เสนที่มีมาใหแทนโดยตอเขากับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของ
ผลิตภณัฑ

หากผลิตภณัฑมาพรอมกับอะแดปเตอรตอสายโทรศัพทแบบ 2 เสน คุณ
สามารถใชอะแดปเตอรดังกลาวกับสายโทรศัพทแบบ 4 เสนได ในกรณีที่สาย
โทรศัพทแบบ 2 เสนที่ใหมาสั้นเกินไป ตออะแดปเตอรตอสายโทรศัพทแบบ
2 เสนกับพอรตท่ีช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของผลิตภณัฑ ตอสายโทรศัพท
แบบ 4 เสนเขากับพอรตที่เปดบนอะแดปเตอรและแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชอะแดปเตอรตอสายโทรศัพทแบบ
2 เสน โปรดดูเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภัณฑ โปรดดูเอกสารประกอบที่
มาพรอมกับผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ใชสายโทรศัพทผิดในการเชื่อมตอกับผลิตภัณฑ หรือเสียบสาย
โทรศัพทเขาในพอรตที่ไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 4: ตรวจสอบวาไดเชือ่มตอกับอปุกรณสาํนกังานอื่นๆ อยางถกูตองแลว

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น ซึ่งรวมถึง:
อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, กรีซ,
อินเดีย, อินโดนีเซยี, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหล,ี ละตินอเมริกา, มาเลเซีย,
เม็กซโิก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบีย,
สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซเูอลา และเวียดนาม

ตรวจสอบวาคุณไดเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง และเชื่อมตออุปกรณและบริการเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่ใชสายโทรศัพท
รวมกับผลิตภณัฑอยางถูกตองแลวเชนกัน

ใชพอรตที่ช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของผลิตภัณฑเพ่ือเช่ือมตอเขากับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตออุปกรณอื่นๆ
เชน เครื่องตอบรับโทรศัพทหรือโทรศัพท ตามที่แสดงไวดานลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

3 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภัณฑ โปรดดูเอกสารประกอบที่
มาพรอมกับผลิตภัณฑ

สาเหตุ: อุปกรณสํานักงานอื่นๆ (เชน เคร่ืองตอบรับโทรศัพทหรือ
โทรศัพท) ไมไดถูกต้ังคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ลองถอดตลบัแยกสายออก

วธิแีกไข: การใชตลับแยกสายโทรศัพทอาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกบั
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) หากคุณกําลังใชตลับแยกสายโทรศัพท ให
ถอดตลับแยกสายออก แลวเช่ือมตอผลิตภัณฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพท
ที่ผนังโดยตรง

สาเหตุ: คุณกําลังใชตลับแยกสายโทรศัพท

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 6: ตรวจสอบวาแจ็คเสยีบสายโทรศัพททีผ่นงัทาํงานตามปกติ

วธิแีกไข: ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับผลิตภัณฑ จากนั้นตรวจสอบเสียง
สัญญาณ หากไมไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอขอรับบริการจาก
บริษทัโทรศัพทในทองถิ่นของคุณ

สาเหตุ: แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังทํางานไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 7: ตรวจสอบเสยีงรบกวนในสายโทรศัพท

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบ
โทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมี
เสียงรบกวนหรือไม ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวน
สายโทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึน
เมื่อพยายามอีกครั้ง ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษทั
โทรศัพทของคุณ

การเปลีย่นการตั้งคา ECM จากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา
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2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) จะปรากฏ
ข้ึน

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Off (ปด) หรือ On (เปด)
5. กด ตกลง

สาเหตุ: การเช่ือมตอสายโทรศัพทมเีสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 8: ตรวจสอบวาโทรศพัททีต่อพวงหรอือปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชสายโทรศัพท
รวมกนัไมมกีารใชงาน

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาโทรศัพทที่ตอพวง (โทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทเสน
เดียวกัน แตไมเช่ือมตอกับผลิตภัณฑ) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมไดมีการใชงาน
อยูหรือยกหูโทรศัพทเอาไว ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชผลิตภัณฑเพ่ือรับ
สงโทรสารไดหากมกีารยกหูโทรศัพทพวง หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือใชอินเทอรเน็ตอยู

สาเหตุ: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับผลิตภัณฑอาจกําลังใช
งานอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 9: ตรวจสอบวาผลติภณัฑเชื่อมตอกบัสายโทรศัพทแบบอะนาลอ็ก

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับสายโทรศัพท
แบบอะนาล็อก มฉิะน้ันจะไมสามารถสงหรอืรับโทรสารได การตรวจสอบวา
สายโทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอโทรศัพท
ระบบอะนาล็อกเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากไมไดยินเสียงสัญญาณ
ปกติ อาจเปนไปไดวามกีารตั้งคาสายดิจิตอลไว เช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับ
สายโทรศัพทแบบอะนาล็อก แลวลองสงหรือรับโทรสาร

หมายเหตุ หากไมแนใจวามสีายโทรศัพทเปนแบบใด
(อะนาล็อกหรือดิจิตอล) ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
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สาเหตุ: ผลิตภัณฑอาจเชื่อมตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังซึ่งต้ังคาไว
สําหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 10: หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวาคุณไดติดตั้งตวักรอง
สญัญาณ DSL แลว

วธิแีกไข: หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวาคุณไดเช่ือมตอตัวกรอง
สัญญาณ DSL แลว มฉิะน้ันจะไมสามารถใชโทรสารได บริการ DSL จะสง
สัญญาณดิจิตอลทางสายโทรศัพทซึ่งอาจรบกวนผลิตภณัฑ ทําใหผลิตภณัฑ
นั้นไมสามารถสงและรับโทรสารได ตัวกรองสัญญาณ DSL จะลบสัญญาณ
ดิจิตอลออก และชวยใหผลิตภณัฑสามารถสื่อสารไดอยางถูกตองผานทาง
สายโทรศัพท

หากตองการตรวจสอบวาไดติดต้ังตัวกรองสัญญาณแลวหรือไม ใหลองฟง
สายโทรศัพทหรือสัญญาณโทรศัพท หากไดยินเสียงรบกวนหรือเสียงดังคงที่
คุณอาจยังไมไดติดต้ังตัวกรองสัญญาณ DSL หรือติดต้ังไวไมถูกตอง โปรด
ขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของทาน หากไดติดต้ังตัวกรอง
สัญญาณ DSL แลว โปรดตรวจสอบวามีการเชื่อมตอไวอยางถูกตอง

สาเหตุ: ผลิตภัณฑใชสายโทรศัพทเดียวกันกับบริการ DSL และไมได
เช่ือมตอกับตัวกรองสัญญาณ DSL
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 11: หากคุณใชบริการ DSL ใหตรวจสอบวาโมเด็ม DSL ตอสายดิน
ไวถกูตอง

วธิแีกไข: หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง อาจทําใหเกิดเสียง
ดังจากสายสัญญาณโทรศัพท สายโทรศัพทท่ีมคุีณภาพเสียงตํ่า (มเีสียงรบ
กวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได คุณสามารถตรวจสอบ
คุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมเีสียงรบกวนหรือไม

หากไดยินเสียงรบกวน ใหปดโมเด็ม DSL

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL โปรดติด
ตอขอรับบริการจากบริษัท DSL ของคุณ
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ถอดปลั๊กไฟทั้งหมดออกอยางนอย 15 นาที แลวเปดโมเด็ม DSL อีกครั้ง
ฟงเสียงสัญญาณโทรศัพทอีกครั้ง

• หากเสียงสัญญาณโทรศัพทชัดเจน (ไมมีเสียงหรือคลื่นไฟฟารบกวน)
ใหลองสงหรือรับโทรสาร

หมายเหตุ คุณอาจไดยินสัญญาณคงท่ีจากสายโทรศัพทอีกใน
อนาคต หากผลิตภัณฑหยุดสง/รับโทรสาร ใหทําซ้ํากระบวนการนี้

• หากสายโทรศัพทยังคงมสีัญญาณรบกวน โปรดติดตอบริษัทโทรศัพท
ของคุณ

สาเหตุ: หากผลิตภณัฑใชสายโทรศัพทรวมกับบริการ DSL และโมเด็ม
DSL อาจจะตอลงดินไมถูกตอง
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 12: หากคุณใช PBX หรอือุปกรณแปลงสญัญาณ ISDN ใหตรวจสอบ
วาไดใชพอรตทีก่ําหนดไวสาํหรบัการใชงานโทรสารหรอืโทรศัพท

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากบัพอรตที่กําหนดไว
สําหรับสงโทรสารและโทรศัพท นอกจากนั้น ใหตรวจสอบวาอะแดปเตอร
เทอรมินอลถูกต้ังคาประเภทสวิตชไวถูกตองสําหรับการใชในประเทศ/
ภมูภิาคของคุณ (ถาเปนไปได)

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหทานต้ังคาคอนฟกพอรต
ของอุปกรณโทรศัพทบางอยางไดเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ทานอาจกําหนด
ใหพอรตหน่ึงเปนโทรศัพทและเคร่ืองโทรสารมาตรฐาน Group 3 และ
อกีพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค หากทานประสบปญหาในการตอ
พอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใช
พอรตที่กําหนดใหเปนพอรตอเนกประสงค ซึ่งอาจระบไุววา "multi-
combi" หรือคําอื่นท่ีคลายกัน

หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาผลิตภณัฑกับระบบโทรศัพท
PBX หรือสาย ISDN โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับผลิตภณัฑ
สาเหตุ: คุณกําลังใชระบบ PBX หรืออะแดปเตอรแปลงสัญญาณ/
เทอรมนิอลระบบ ISDN
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 13: ตรวจสอบและแกไขขอความแสดงขอผดิพลาดตางๆ

วธิแีกไข: ตรวจสอบจอแสดงผลหรอืคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอ
ผิดพลาดซึง่จะใหขอมลูเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอ
ผิดพลาด ผลิตภณัฑจะไมสงหรือรับโทรสารจนกวาจะแกไขขอผิดพลาดน้ัน
แลว

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑไดโดยการคลิก Status
(สถานะ) ใน ศูนยบริการโซลูชันของ HP
สาเหตุ: กระบวนการอื่นทําใหผลิตภัณฑเกิดขอผิดพลาด

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 14: ลดความเรว็ของโทรสาร

วธิแีกไข: ทานอาจตองสงและรับโทรสารดวยอัตราความเร็วที่ชาลง ลองต้ัง
คา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปานกลาง
(14400)) หรือ Slow (9600) (ชา (9600)) ถาคุณใชงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอ
ไปน้ี:
• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การรับสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet

Protocol - FoIP)
• บริการ ISDN

การตัง้ความเรว็โทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) แลวจึงกด
ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลือกการตั้งคาหนึ่งตอไปน้ี แลวจึงกด ตกลง

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (33600) (ดวน (33600)) v.34 (33600 บอด)
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คาความเร็วโทรสาร ความเรว็โทรสาร

Medium (14400) (ปานกลาง (14400)) v.17 (14400 บอด)

Slow (9600) (ชา (9600)) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกต้ังไวเร็วเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 15: หากคณุกาํลงัรับสงโทรสารผานอนิเทอรเนต็โดยใช IP โฟน ใหสง
โทรสารอกีครัง้ในภายหลงั

วธิแีกไข: ลองสงโทรสารอีกครั้งในภายหลัง นอกจากน้ี ตรวจสอบวาผูให
บริการอนิเทอรเน็ตสนับสนุนการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต

หากยังมีปญหาอยู ใหติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ต

สาเหตุ: คุณกําลังสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโดยใช IP โฟน และมีปญหา
ในการสง

ผลติภณัฑไมสามารถสงโทรสารแตรบัโทรสารได
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทร

สารไวถูกตอง
• การแกไข 2: ตรวจสอบหมายเลขโทรสาร
• การแกไข 3: หมนุหมายเลขโทรสารใหชาลง
• การแกไข 4: ตรวจสอบปญหาที่เครื่องรับโทรสาร

การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลติภณัฑถกูตัง้คาสําหรบัการรบัสงโทรสาร
ไวถกูตอง

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเรียบรอยแลว
สําหรับการรับสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสายโทรศัพท
เดียวกันกับผลิตภัณฑ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “การตั้งคา HP
Photosmart เพ่ือใชโทรสาร” ในหนา 19
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จากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของผลิตภณัฑและเพื่อ
ตรวจสอบวาไดต้ังคาถูกตองแลว

วธิทีดสอบการตัง้คาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กด ตัง้คา

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)

แลวจึงกด ตกลง
HP Photosmart จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลว
พิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตคุณยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลา
นั้นถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสง
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6. หลังจากที่คุณไดรายงานโทรสารจาก HP Photosmart ใหกด ตกลง
ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง

ผลิตภณัฑจะพิมพรายงานที่มผีลการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ให
ตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทดสอบโทรสารลมเหลว” ในหนา 231
สาเหตุ: ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: ตรวจสอบหมายเลขโทรสาร

วธิแีกไข: ตรวจสอบดูวาหมายเลขโทรสารที่ทานบันทึกไวถูกตองและมรีูป
แบบที่เหมาะสม ตัวอยางเชน ทานอาจจะตองกดเลข "9" นํากอน ซึ่งข้ึนอยูกับ
ระบบโทรศัพทของทาน

ถาสายโทรศัพทของคุณมีระบบ PBX อยาลืมกดหมายเลขสําหรับโทรออก
กอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

สาเหตุ: หมายเลขที่คุณปอนขณะสงโทรสารมรีูปแบบที่ถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: หมนุหมายเลขโทรสารใหชาลง

วธิแีกไข: ใสเคร่ืองหมายเวนระยะในการกดหมายเลขเพื่อลดความเร็วใน
การโทร ตัวอยางเชน ถาตองตอสายนอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรศัพท คุณ
จะตองใสเครื่องหมายเวนระยะแลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท ถาหมายเลข
โทรศัพทท่ีตองการกดคือ 95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอ
สายนอก คุณจะตองใสเคร่ืองหมายเวนระยะดังนี้: 9-555-5555. หากตอง
การใสเครือ่งหมายเวนระยะในหมายเลขโทรสารที่ตองการ ใหกดปุม
สัญลักษณบนคียแพด (ที่ระบุโดย ดอกจัน) จนกวาเคร่ืองหมายขีดกลาง (-)
จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยใชการโทรดวยปุมบนแผงควบ
คุม เมือ่ทําเชนนั้น ทานจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณ
สามารถกําหนดจังหวะในการโทรออกไดและตอบรับการแจงเตือนเมือ่คุณ
โทรออก

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การสงโทรสาร” ในหนา 107

สาเหตุ: ผลิตภณัฑอาจหมุนหมายเลขเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบปญหาทีเ่ครือ่งรบัโทรสาร

วธิแีกไข: ลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทร
สาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือ
ไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ยัง
สามารถขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่
เกิดข้ึน
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สาเหตุ: เครื่องรับโทรสารมปีญหา

ผลติภณัฑมปีญหาเมือ่ตองการสงโทรสารดวยตวัเอง
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาเครื่องรับโทรสารสามารถรับโทรสารแบบรับดวย

ตนเองได
• การแกไข 2: เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง
• การแกไข 3: เร่ิมสงโทรสารภายใน 3 วินาทีหลังจากไดยินเสียงสัญญาณโทร

สาร
• การแกไข 4: ลดความเร็วของโทรสาร

การแกไข 1: ตรวจสอบวาเครือ่งรับโทรสารสามารถรบัโทรสารแบบรบัดวยตน
เองได

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับผูรับเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารของผูรับสามารถรับ
โทรสารดวยตนเองไดหรือไม

สาเหตุ: เครื่องโทรสารของผูรับอาจไมรองรับการรับสงโทรสารดวยตนเอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: เช่ือมตอโทรศัพทเขากบัพอรตทีถ่กูตอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมกับผลิตภณัฑเทานั้น ซึง่รวมถึง:
อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, กรีซ,
อินเดีย, อินโดนีเซยี, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหลี, ละตินอเมริกา, มาเลเซีย,
เม็กซิโก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบยี,
สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซเูอลา และเวียดนาม

หากตองการสงโทรสารดวยตนเอง จะตองตอโทรศัพทโดยตรงเขากับพอรต
ที่ช่ือ 2-EXT บนผลิตภณัฑ ตามที่แสดงดานลางนี้
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

3 โทรศัพท

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภัณฑกับโทรศัพทของคุณ โปรด
ดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ

สาเหตุ: โทรศัพทท่ีใชเพ่ือสงโทรสารไมไดเช่ือมตอกับผลิตภณัฑโดยตรง
หรือเช่ือมตอไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: เริม่สงโทรสารภายใน 3 วนิาทหีลงัจากไดยนิเสียงสญัญาณโทรสาร

วธิแีกไข: ถาคุณสงโทรสารดวยตัวเอง โปรดตรวจสอบวาคุณไดกด เริม่รบั
สงโทรสาร ภายในสามวินาทีท่ีไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากผูรับ มิฉะนั้น
การสงโทรสารนี้อาจลมเหลว

สาเหตุ: คุณไมไดกด เริม่รบัสงโทรสาร ภายในเวลาสามวนิาทีเมือ่ไดยิน
เสียงสัญญาณโทรสาร

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ลดความเร็วของโทรสาร

วธิแีกไข: ทานอาจตองสงและรับโทรสารดวยอัตราความเร็วท่ีชาลง ลองตั้ง
คา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปานกลาง
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(14400)) หรือ Slow (9600) (ชา (9600)) ถาคุณใชงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอ
ไปน้ี:
• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การรับสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet

Protocol - FoIP)
• บริการ ISDN

การตัง้ความเรว็โทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) แลวจึงกด
ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลือกการตั้งคาหนึ่งตอไปน้ี แลวจึงกด ตกลง

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (33600) (ดวน (33600)) v.34 (33600 บอด)

Medium (14400) (ปานกลาง (14400)) v.17 (14400 บอด)

Slow (9600) (ชา (9600)) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) อาจถูกต้ังคาไวเร็ว
เกินไป

สงโทรสารไมครบหนา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบปญหาที่เคร่ืองรับโทรสาร
• การแกไข 2: ตรวจสอบเสียงรบกวนในสายโทรศัพท
• การแกไข 3: ตรวจสอบวาตัวปอนเอกสารไมไดดึงเอกสารหลายแผน
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การแกไข 1: ตรวจสอบปญหาทีเ่ครือ่งรบัโทรสาร

วธิแีกไข: ลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทร
สาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือ
ไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ยัง
สามารถขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่
เกิดข้ึน

สาเหตุ: เครื่องรับโทรสารมีปญหา

การแกไข 2: ตรวจสอบเสยีงรบกวนในสายโทรศัพท

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบ
โทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามเีสียงดังคงที่หรือมี
เสียงรบกวนหรือไม ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวน
สายโทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึน
เมื่อพยายามอีกคร้ัง ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของคุณ

การเปลี่ยนการตัง้คา ECM จากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) จะปรากฏ
ข้ึน

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Off (ปด) หรือ On (เปด)
5. กด ตกลง

สาเหตุ: การเช่ือมตอสายโทรศัพทมเีสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 3: ตรวจสอบวาตวัปอนเอกสารไมไดดงึเอกสารหลายแผน

วธิแีกไข: สั่งพิมพรายงาน Last Transaction (รายการสุดทาย) เพ่ือ
ตรวจสอบจํานวนหนาที่ถูกสงออกไป ถาเอกสารสองแผนหรือมากกวาติดกัน
และถูกดึงผานถาดปอนตนฉบบัพรอมกัน จํานวนหนาในรายงานจะไมตรง
กับจํานวนหนาจริง ถาจํานวนหนาในรายงานไมตรงกับจํานวนหนาจริง คุณ
อาจตองทําความสะอาดแผนค่ันในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

การพมิพรายงาน Last Transaction (รายการสดุทาย)
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงจนกระทั่ง Print Report (พิมพรายงาน) ถูกไฮไลต แลว
จึงกด ตกลง

3. กดปุมลูกศรลงจนกระทั่ง Last Transaction (รายการสุดทาย)
ถูกไฮไลต แลวจึงกด ตกลง

สาเหตุ: กระดาษสองแผนหรือมากกวาถกูดึงผานถาดตัวปอนเอกสาร
พรอมกัน

โทรสารทีส่งไปมคีณุภาพต่าํ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบเสียงรบกวนในสายโทรศัพท
• การแกไข 2: เพ่ิมความละเอียดของโทรสาร
• การแกไข 3: ตรวจสอบวากระจกสะอาด
• การแกไข 4: ตรวจสอบปญหาที่เคร่ืองรับโทรสาร
• การแกไข 5: ใชการตั้งคา สวางขึ้น/เขมข้ึน เพ่ือเพิ่มความเขมของตนฉบับ

ในขณะสงโทรสาร

การแกไข 1: ตรวจสอบเสยีงรบกวนในสายโทรศัพท

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบ
โทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมี
เสียงรบกวนหรือไม ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวน
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สายโทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึน
เมื่อพยายามอีกคร้ัง ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษัท
โทรศัพทของคุณ

การเปลี่ยนการตัง้คา ECM จากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) จะปรากฏ
ข้ึน

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Off (ปด) หรือ On (เปด)
5. กด ตกลง

สาเหตุ: การเช่ือมตอสายโทรศัพทมเีสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มีคุณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: เพิ่มความละเอยีดของโทรสาร

วธิแีกไข: เพ่ือใหไดโทรสารที่มีคุณภาพสูงสุด ใหเปลีย่นความละเอียดของ
โทรสารเปน Fine (ดี), Very Fine (ดีมาก) (ถาม)ี หรือ Photo (ภาพ
ถาย)

สาเหตุ: การตั้งคาความละเอียดของโทรสารถูกต้ังคาไวใหมีความละเอียด
ตํ่า เชน Standard (มาตรฐาน)

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบวากระจกสะอาด

วธิแีกไข: ถาทานสงโทรสารจากกระจก ใหทําสําเนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
งานพิมพ ถาคุณภาพงานพิมพไมดี ใหทําความสะอาดกระจก
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สาเหตุ: กระจกของผลิตภณัฑอาจสกปรก

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบปญหาทีเ่ครือ่งรบัโทรสาร

วธิแีกไข: ลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทร
สาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือ
ไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ยัง
สามารถขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่
เกิดข้ึน

สาเหตุ: เครื่องรับโทรสารมปีญหา

การแกไข 5: ใชการตัง้คา สวางขึ้น/เขมข้ึน เพือ่เพิ่มความเขมของตนฉบบัใน
ขณะสงโทรสาร

วธิแีกไข: ทําสําเนาเพื่อตรวจดูคุณภาพของงานพิมพ ถางานพิมพสีออน
เกินไป คุณสามารถทําใหโทรสารเขมข้ึนไดดวยการปรับการตั้งคา
Lighter/Darker (สวางข้ึน／เขมข้ึน) เมือ่สงโทรสาร

สาเหตุ: การตั้งคา Lighter/Darker (สวางขึ้น／เขมข้ึน) อาจถูกต้ังคาให
สีออนเกินไป หากคุณกําลังสงโทรสารที่มีสีออน สีซีดจาง หรือเขียนดวยลาย
มือ หรือเอกสารที่มีลายน้ํา (เชน ตราประทับสีแดง) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้ง
คา Lighter/Darker (สวางขึ้น／เขมข้ึน) ใหสงโทรสารที่มสีีเขมกวาตน
ฉบับได

บางสวนของโทรสารที่สงถกูตดัออกไป

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องรับโทรสารสามารถรับขนาด
กระดาษที่คุณใชได หากเครื่องไมสามารถรับได ใหถามผูรับวาเครื่องรับโทร
สารมีการตั้งคาพอดีกับกระดาษซึ่งสามารถใชลดขนาดโทรสารที่เขามาเพื่อ
ใหพอดีกบัขนาดกระดาษมาตรฐาน เชน กระดาษ letter หรือ A4 หรือไม
สาเหตุ: เครื่องโทรสารบางประเภทไมสามารถรับโทรสารที่มีขนาดใหญ
กวากระดาษ letter หรือ A4 ได โทรสารมขีนาดใหญกวากระดาษ letter
หรือ A4

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกบัโทรสาร 197

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า



ผูรบัไดรบัโทรสารทีว่างเปลา

วธิแีกไข: วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

สาเหตุ: ยังไมไดใสตนฉบบัหรือใสตนฉบับไมถูกตอง

การสงโทรสารชา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: สงโทรสารเปนแบบขาวดํา
• การแกไข 2: ลดความละเอียดของโทรสาร
• การแกไข 3: ตรวจสอบเสียงรบกวนในสายโทรศัพท
• การแกไข 4: ตรวจสอบปญหาที่เครื่องรับโทรสาร
• การแกไข 5: เพ่ิมความเร็วของโทรสาร

การแกไข 1: สงโทรสารเปนแบบขาวดาํ

วธิแีกไข: การสงโทรสารสีอาจใชเวลานานกวาการสงโทรสารแบบขาวดํา
ลองสงโทรสารแบบขาวดํา

สาเหตุ: คุณกําลังสงโทรสารสี

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: ลดความละเอยีดของโทรสาร

วธิแีกไข: เพ่ือการสงที่เร็วข้ึน ใหใชความละเอียด Standard
(มาตรฐาน) การต้ังคานี้จะทําใหสงโทรสารไดรวดเร็วทีสุ่ดเทาที่จะเปนไปได
แตโทรสารจะมีคุณภาพต่ําที่สุด ความละเอียดท่ีเปนคาเริ่มตนคือ Fine (ดี)
ซึง่อาจใชเวลาในการสงนานกวาปกติ

สาเหตุ: เอกสารมีรปูภาพหลายรูปหรือมรีายละเอียดมาก

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบเสยีงรบกวนในสายโทรศัพท

วธิแีกไข: คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบ
โทรศัพทเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมี
เสียงรบกวนหรือไม ถาไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากมีสัญญาณรบกวน
สายโทรศัพท โปรดติดตอใหผูสงสงโทรสารนั้นอีกครั้ง คุณภาพอาจจะดีข้ึน
เมื่อพยายามอีกครั้ง ถายังไมสามารถแกไขปญหาได ใหปด Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) และติดตอบริษทั
โทรศัพทของคุณ

การเปลีย่นการตั้งคา ECM จากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารข้ันสูง) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) จะปรากฏ
ข้ึน

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Off (ปด) หรือ On (เปด)
5. กด ตกลง

สาเหตุ: การเชื่อมตอสายโทรศัพทมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทรสารได

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 4: ตรวจสอบปญหาทีเ่ครือ่งรบัโทรสาร

วธิแีกไข: ลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทร
สาร หากไมไดยินสัญญาณโทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือ
ไมไดเช่ือมตอไว หรือบริการวอยซเมลอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ ยัง
สามารถขอใหผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่
เกิดข้ึน

สาเหตุ: เครื่องรับโทรสารมีปญหา

การแกไข 5: เพิ่มความเร็วของโทรสาร

วธิแีกไข: แนใจวาไดต้ังคาตัวเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)
เปน Fast (33600) (ดวน (33600)) หรือ Medium (14400) (ปาน
กลาง (14400))

การตัง้ความเรว็โทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) แลวจึงกด
ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลือกการตั้งคาหนึ่งตอไปน้ี แลวจึงกด ตกลง

คาความเร็วโทรสาร ความเรว็โทรสาร

Fast (33600) (ดวน (33600)) v.34 (33600 บอด)

Medium (14400) (ปานกลาง (14400)) v.17 (14400 บอด)

Slow (9600) (ชา (9600)) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: ตัวเลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ถูกต้ังคาใหมคีวามเร็ว
ในการสงชา

สญัญาณโทรสารถกูบนัทกึไวในเครื่องตอบรบัโทรศพัท
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
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ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาเครื่องตอบรับโทรศัพทเช่ือมตอเขากับพอรตที่ถูก

ตอง
• การแกไข 2: ต้ังคาผลิตภณัฑใหรับโทรสารอัตโนมติั

การแกไข 1: ตรวจสอบวาเครือ่งตอบรับโทรศัพทเชื่อมตอเขากบัพอรตทีถ่กูตอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมกับผลิตภณัฑเทานั้น ซึง่รวมถึง:
อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, กรีซ,
อินเดีย, อินโดนีเซยี, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหลี, ละตินอเมริกา, มาเลเซีย,
เม็กซิโก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบยี,
สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซเูอลา และเวียดนาม

หากคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีใชสายโทรศัพทรวมกันกับโทรสาร คุณ
ตองเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับผลิตภัณฑโดยตรงผานทางพอรต
ที่ช่ือ 2-EXT ตามที่แสดงดานลางน้ี
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 เชื่อมตอพอรต IN ท่ีเครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอพอรต OUT ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับโทรศัพท

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

ตรวจสอบวาผลิตภณัฑถูกต้ังคาใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ และมกีารตั้งคา
จํานวนครั้งของเสียงรอสายอยางถูกตอง จํานวนครั้งของเสียงรอสายสําหรับ
ผลิตภัณฑควรมากกวาจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรบั หาก
คุณต้ังคาเครื่องตอบรับและผลิตภัณฑใหมจีํานวนครัง้ของเสียงเรียกเขาเทา
กัน อปุกรณทั้งสองนี้จะรับสายพรอมกันและเสียงสัญญาณโทรสารจะถูก
บนัทึกไวในเครื่องตอบรับ

ต้ังคาเครื่องตอบรับใหมีจํานวนครั้งของเสียงเรยีกเขานอย และตั้งคาให
ผลิตภัณฑรับสายดวยจํานวนครั้งสูงสุดของเสียงเรียกเขาท่ีรองรับได
(จํานวนเสียงเรยีกเขาสูงสดุจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภิาค) สําหรับ
การตั้งคานี้ เคร่ืองตอบรับจะรับสายและผลิตภณัฑจะตรวจสอบสายนั้น หาก
ผลิตภณัฑตรวจพบวาเปนสัญญาณโทรสาร ผลิตภัณฑจะรับโทรสาร หากเปน
สายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว

หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภณัฑเมือ่คุณมเีครื่องตอบ
รับโทรศัพท โปรดดู “การตั้งคา HP Photosmart เพ่ือใชโทรสาร”
ในหนา 19
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สาเหตุ: เครื่องตอบรับถูกต้ังคาไมเหมาะสมกับผลิตภณัฑ หรือมกีารตั้งคา
จํานวนครั้งของเสียงรอสายไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตั้งคาผลติภณัฑใหรบัโทรสารอตัโนมตัิ

วธิแีกไข: ต้ังคาผลิตภณัฑใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมติัดวยการเปด
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั) หากเคร่ืองปดอยู ผลิตภณัฑจะไมตรวจ
สอบสายเรียกเขาและไมรับโทรสาร ในกรณีนี้ เครื่องตอบรับจะตอบรับสาย
โทรสารและบนัทึกสัญญาณโทรสารไว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาผลิตภัณฑเมื่อมเีครื่องตอบรับติดต้ัง
ไว โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑถูกต้ังคาเปนแบบการรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมาย
ความวาผลิตภณัฑจะไมตอบรบัสายเรียกเขา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามา
ดวยตัวเอง มิฉะนั้นผลิตภณัฑจะไมรับโทรสาร และเครื่องตอบรับจะบนัทึก
เสียงสัญญาณโทรสาร

ผลติภณัฑไมสามารถรบัโทรสารแตสงโทรสารได
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทร

สารไวถูกตอง
• การแกไข 2: ตรวจสอบการตั้งคาระบบตอบรับอัตโนมติั
• การแกไข 3: ต้ังคาผลิตภณัฑเพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง
• การแกไข 4: หากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกัน

กับผลิตภณัฑ ใหตรวจสอบวาซอฟตแวรของโมเด็มไมเปนอุปสรรคตอการ
รับสงโทรสาร

• การแกไข 5: หากคุณมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
ผลิตภณัฑ ใหบันทึกขอความที่สงออกไปลาสุด

• การแกไข 6: หากคุณมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
ผลิตภณัฑ ใหตรวจสอบวาไดเช่ือมตอเขากับพอรตท่ีถูกตอง
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• การแกไข 7: หากคุณใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจสอบวา
การตั้งคา จําแนกสัญญาณสายเรียกเขา สอดคลองกับรูปแบบเสียงเรียกเขา
ของหมายเลขโทรสารของคุณ

• การแกไข 8: หากคุณไมไดใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจ
สอบวาการตั้งคา จําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ถูกต้ังไวเปน เสียงเรียกเขาท้ัง
หมด

• การแกไข 9: ตรวจสอบวาอุปกรณอื่นบนสายโทรศัพทไมไดทําใหสัญญาณ
โทรสารลดระดับลง

• การแกไข 10: ลางหนวยความจําของผลิตภัณฑ
• การแกไข 11: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล

การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลติภณัฑถกูตัง้คาสําหรบัการรบัสงโทรสาร
ไวถกูตอง

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเรียบรอยแลว
สําหรับการรับสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสายโทรศัพท
เดียวกันกับผลิตภัณฑ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “การตั้งคา HP
Photosmart เพ่ือใชโทรสาร” ในหนา 19

จากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของผลิตภณัฑและเพื่อ
ตรวจสอบวาไดต้ังคาถูกตองแลว

วธิทีดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กด ตัง้คา

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)

แลวจึงกด ตกลง
HP Photosmart จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลว
พิมพรายงาน
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5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตคุณยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาท่ีต้ังเหลา
นั้นถูกตอง คาที่วางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสง
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6. หลังจากที่คุณไดรายงานโทรสารจาก HP Photosmart ใหกด ตกลง
ถาจําเปน ใหแกปญหาที่พบ แลวทําการทดสอบอีกครั้ง

ผลิตภณัฑจะพิมพรายงานที่มผีลการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ให
ตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทดสอบโทรสารลมเหลว” ในหนา 231
สาเหตุ: ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบการตั้งคาระบบตอบรบัอตัโนมตัิ

วธิแีกไข: คุณอาจตั้งคาผลิตภัณฑใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติได ซึ่ง
ข้ึนอยูกับการตั้งคาในสํานักงานของคุณ หากตองการทราบวาโหมดการรับ
สายใดที่เหมาะกับการตั้งคาในสํานักงาน โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอม
กับผลิตภณัฑ

ถาคุณตองปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณจําเปนตองกด เริ่มรับ
สงโทรสาร เพ่ือรับโทรสาร

สาเหตุ: Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั) ปดอยู ซึ่งหมายความวา
ผลิตภณัฑจะไมรับสายเรียกเขา คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตน
เอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตั้งคาผลติภณัฑเพ่ือรบัโทรสารดวยตนเอง

วธิแีกไข: ต้ังคาผลิตภัณฑเพ่ือรับโทรสารดวยตนเอง คุณไมสามารถรับ
โทรสารไดอัตโนมัติหากคุณใชบริการวอยซเมลที่หมายเลขโทรศัพทเดียวกัน
กับที่ใชสําหรับสายของโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตนเอง ซึ่งหมาย
ความวาคุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง
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หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาผลิตภัณฑเมื่อมบีริการ
วอยซเมล โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับผลิตภภณัฑ

สาเหตุ: คุณไดสมคัรสมาชิกบริการวอยซเมลดวยหมายเลขโทรศัพทเดียว
กับท่ีใชในการรับสงโทรสาร

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: หากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกนักับ
ผลติภณัฑ ใหตรวจสอบวาซอฟตแวรของโมเด็มไมเปนอปุสรรคตอการรบัสง
โทรสาร

วธิแีกไข: หากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรใชสายโทรศัพทรวมกัน
กับผลิตภัณฑ ใหตรวจสอบวาซอฟตแวรที่มาพรอมกับโมเด็มไมไดต้ังคาไว
ใหรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มที่ต้ังคาเพื่อรับโทรสารโดยอัตโนมัติจะใช
สายโทรศัพทเพ่ือรับโทรสารที่สงเขามาทั้งหมด ซึง่จะทําใหผลิตภัณฑไม
สามารถรับสายโทรสารที่เขามาได

สาเหตุ: คุณมโีมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรที่ใชสายโทรศัพทรวมกัน
กับผลิตภัณฑ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: หากคณุมเีครือ่งตอบรบัโทรศัพททีใ่ชสายโทรศพัทรวมกนักบั
ผลติภณัฑ ใหบนัทกึขอความทีส่งออกไปลาสุด

วธิแีกไข: ถอดสายเครื่องตอบรับโทรศัพทออก แลวลองรับโทรสาร หาก
สามารถรับโทรสารไดเมื่อไมมเีครื่องตอบรับ แสดงวาเคร่ืองตอบรับ
โทรศัพทอาจเปนสาเหตุของปญหา เสียบเครื่องตอบรับเขาไปใหม และ
บนัทึกขอความที่สงออกอีกคร้ัง
• บนัทึกขอความที่ใชเวลาประมาณ 10 วินาที
• พูดชาๆ ดวยเสียงเบาๆ เมือ่บันทึกขอความ
• ท้ิงระยะตอนทายขอความใหเงียบอยางนอย 5 วินาที
• ไมควรใหมีเสียงรบกวนใดๆ ในขณะบันทึกชวงที่เงียบเสียงนี้
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สาเหตุ: หากคุณมเีครื่องตอบรับโทรศัพทที่ใชสายโทรศัพทรวมกันกับ
ผลิตภณัฑ คุณอาจประสบกับปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปน้ี:
• ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาที่ผลิตภัณฑจะตรวจพบ

สัญญาณโทรสารได และเครื่องสงโทรสารอาจยุติการเชื่อมตอ
• เครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณอาจมีชวงเงียบเสียงไมนานพอที่จะให

เครื่องพิมพตรวจจับสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป
ปญหานี้มกัจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 6: หากคณุมเีครือ่งตอบรบัโทรศพัททีใ่ชสายโทรศัพทรวมกนักบั
ผลติภณัฑ ใหตรวจสอบวาไดเชื่อมตอเขากบัพอรตทีถ่กูตอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภมูิภาคที่
ไดรับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมกับผลิตภณัฑเทานั้น ซึง่รวมถึง:
อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, กรีซ,
อินเดีย, อินโดนีเซยี, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหลี, ละตินอเมริกา, มาเลเซีย,
เม็กซิโก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบยี,
สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซเูอลา และเวียดนาม

หากคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพทท่ีใชสายโทรศัพทรวมกันกับโทรสาร คุณ
ตองเชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทเขากับผลิตภัณฑโดยตรงผานทางพอรต
ที่ช่ือ 2-EXT ตามที่แสดงดานลางน้ี นอกจากน้ี คุณยังตองตั้งคาจํานวนครั้ง
ของเสียงเรียกเขาท่ีถูกตองสําหรับท้ังเคร่ืองตอบรับโทรศัพทและผลิตภณัฑ
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1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 เชื่อมตอพอรต IN ท่ีเครื่องตอบรับ
3 เชื่อมตอพอรต OUT ท่ีเครื่องตอบรับ
4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับโทรศัพท

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

ตรวจสอบวาผลิตภณัฑถูกต้ังคาใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ และมกีารตั้งคา
จํานวนครั้งของเสียงรอสายอยางถูกตอง จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขา
สําหรับผลิตภัณฑควรมากกวาจํานวนครัง้ของเสียงเรียกเขาสําหรับเครื่อง
ตอบรับโทรศัพท ต้ังคาเครื่องตอบรับโทรศัพทใหมจีํานวนครั้งของเสียงเรียก
เขานอยๆ และต้ังคาผลิตภณัฑใหตอบรับดวยจํานวนครั้งสูงสุดของเสียงเรียก
เขาที่ผลิตภัณฑของคุณสามารถรองรับได (จํานวนเสยีงเรียกเขาสงูสุดจะ
แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภิาค) สําหรับการตั้งคาน้ี เครื่องตอบรับจะรับ
สายและผลติภณัฑจะตรวจสอบสายนั้น หากผลิตภัณฑตรวจพบวาเปน
สัญญาณโทรสาร ผลิตภัณฑจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เคร่ืองตอบ
รับจะบนัทึกขอความไว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาผลิตภัณฑ โปรดดู “การตั้งคา HP
Photosmart เพ่ือใชโทรสาร” ในหนา 19

สาเหตุ: เครื่องตอบรับโทรศัพทไมไดรับการตั้งคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภณัฑ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 7: หากคุณใชบรกิารจาํแนกสญัญาณสายเรยีกเขา ใหตรวจสอบวาการ
ตัง้คา จาํแนกสญัญาณสายเรยีกเขา สอดคลองกบัรปูแบบเสยีงเรยีกเขาของหมาย
เลขโทรสารของคณุ

วธิแีกไข: หากคุณใชรูปแบบเสยีงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร
(โดยใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขาจากบริษทัโทรศัพทของคุณ) ให
ตรวจสอบวาการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ที่
ผลิตภณัฑนั้นถูกต้ังไวสอดคลองกัน ตัวอยางเชน หากบริษทัโทรศัพทกําหนด
เสียงเรียกเขาเปนแบบคู ใหตรวจสอบวาไดเลือก Double Rings (เสียง
เรียกเขาสองครั้ง) เปนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ ผลิตภณัฑไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน รูปแบบ
เสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากคุณมปีญหาเกี่ยวกับรูปแบบ
เสียงเรียกเขาประเภทนี้ โปรดติดตอบริษทัโทรศัพทของคุณใหกําหนดรูป
แบบเสียงเรียกเขาที่ไมใชแบบสลับ

หากคุณไมไดใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจสอบวาการตั้ง
คา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ที่ผลิตภณัฑถูกต้ังไวเปน All
Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ: คุณใชรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดย
ใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขาจากบริษทัโทรศัพทของคุณ) และการ
ต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ที่ผลิตภัณฑถูกต้ังไวไม
สอดคลองกัน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 8: หากคณุไมไดใชบรกิารจาํแนกสญัญาณสายเรยีกเขา ใหตรวจสอบ
วาการตั้งคา จาํแนกสัญญาณสายเรยีกเขา ถกูตัง้ไวเปน เสยีงเรยีกเขาทัง้หมด

วธิแีกไข: หากคุณไมไดใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจ
สอบวาการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ที่ผลิตภัณฑถูก
ต้ังไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ: การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ไมไดต้ัง
เปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) (และคุณไมไดใชบริการจําแนก
สัญญาณสายเรียกเขา)

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 9: ตรวจสอบวาอปุกรณอืน่บนสายโทรศพัทไมไดทาํใหสญัญาณโทร
สารลดระดบัลง

วธิแีกไข: หากผลิตภัณฑใชสายโทรศัพทรวมกันกับอุปกรณโทรศัพทชนิด
อื่น เชน เครื่องตอบรับโทรศัพท โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร หรือกลอง
สวิตชแบบหลายพอรต ระดับของสัญญาณโทรสารอาจลดลง ระดับสัญญาณ
อาจลดลงไดหากมีการใชตลับแยกสายหรือตอสายเคเบิลพิเศษเพื่อขยาย
ความยาวของโทรศัพท สัญญาณโทรสารที่ลดลงอาจทําใหเกิดปญหาระหวาง
การรับโทรสาร
• หากคุณใชตลับแยกสายหรือใชสายเคเบลิตอความยาว ใหลองถอด

อุปกรณเหลาน้ันออก แลวเช่ือมตอกับผลิตภัณฑกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนังโดยตรง

• ในการตรวจสอบวาอุปกรณอ่ืนกอใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดการเชื่อม
ตออุปกรณทุกอยาง ยกเวนผลิตภัณฑ ออกจากสายโทรศัพท จากนั้นให
ลองรับโทรสาร หากสามารถรับโทรสารไดสําเร็จโดยไมมีอุปกรณอื่น
แสดงวาอุปกรณอื่นอยางนอยหนึ่งช้ินเปนสาเหตุของปญหา ลองเพิ่ม
อุปกรณกลับเขาไปทีละหนึ่งอยาง และแตละคร้ังใหลองรับโทรสาร จน
กระทั่งระบุไดวาอุปกรณตัวใดเปนตนเหตุของปญหา

สาเหตุ: ระดับสัญญาณโทรสารอาจไมแรงพอ ซึ่งสามารถทําใหเกิดปญหา
ในการรับโทรสารได

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 10: ลางหนวยความจาํของผลติภณัฑ

วธิแีกไข: หาก Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) เปด
ใชงานและมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนที่ผลิตภณัฑ แสดงวาหนวยความจําอาจเต็ม
ไปดวยโทรสารที่ยังไมไดพิมพ และผลิตภัณฑจะไมรับสายเรียกเขา หากยังมี
ขอผิดพลาดที่ทําใหผลิตภณัฑไมสามารถพิมพโทรสารได ใหตรวจดูขอมูล
เกี่ยวกับขอผิดพลาดนี้ที่จอแสดงผล ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• ผลิตภัณฑเปดอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
• ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวถูกตอง โปรดดูขอมลูเพิ่ม

เติมไดจากเอกสารประกอบ
• มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ไมมีกระดาษติด
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• แครตลับหมกึพิมพไมหยุดกลางคันหรือติดขัด ปดผลิตภัณฑ นําวัตถุ
ใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปดผลิตภัณฑอีกคร้ัง

• ฝาครอบตลับหมกึพิมพปดอยู หากไมไดปดไว ใหปดฝาครอบตลับหมกึ
พิมพ ดังที่แสดงไวดานลาง:

แกปญหาใดๆ ท่ีพบ ผลิตภณัฑจะเร่ิมพิมพโทรสารที่ยังไมไดพิมพออกมา
จากหนวยความจําโดยอัตโนมติั ในการลางหนวยความจํา คุณยังสามารถลบ
โทรสารที่จัดเก็บไวในหนวยความจําไดดวยการปดผลิตภัณฑ

สาเหตุ: หนวยความจําในผลิตภัณฑเต็ม

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 11: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดบนจอแสดงผล

วธิแีกไข: หากยังมีขอผิดพลาดที่ทําใหผลิตภณัฑไมสามารถพิมพโทรสาร
ได ใหตรวจดูขอมูลเกี่ยวกับขอผิดพลาดนี้ที่จอแสดงผล ตรวจสอบสิ่งตอไป
นี้:
• ผลิตภณัฑเปดอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
• ผลิตภณัฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวถูกตอง โปรดดูขอมูลเพ่ิม

เติมไดจากเอกสารประกอบ
• มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ไมมกีระดาษติด
• แครตลับหมกึพิมพไมหยุดกลางคันหรือติดขัด ปดผลิตภัณฑ นําวัตถุ

ใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปดผลิตภัณฑอีกคร้ัง

• ฝาครอบตลับหมกึพิมพปดอยู หากไมไดปดไว ใหปดฝาครอบตลับหมกึ
พิมพ ดังที่แสดงไวดานลาง:
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หมายเหตุ หากเครื่องพิมพปรากฏขอความใหปรับตําแหนง อาจตองกด
ปุมที่ติดกับ ตกลง เพ่ือลบขอความนั้นและกลับสูการรับสงโทรสาร

หลังจากแกปญหาที่พบแลว ผลิตภณัฑจะสามารถเริ่มรับสายโทรสารที่เรียก
เขาได

สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทําใหผลิตภัณฑไมสามารถรับโทรสารได และ
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกต้ังคาไวเปน Off
(ปด)

ผลติภณัฑมปีญหาเมือ่ตองการรบัโทรสารดวยตวัเอง
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ลดความเร็วของโทรสาร
• การแกไข 2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล

การแกไข 1: ลดความเร็วของโทรสาร

วธิแีกไข: ทานอาจตองสงและรับโทรสารดวยอัตราความเร็วท่ีชาลง ลองตั้ง
คา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) เปน Medium (14400) (ปานกลาง
(14400)) หรือ Slow (9600) (ชา (9600)) ถาคุณใชงานส่ิงหนึ่งสิ่งใดตอ
ไปนี้:
• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
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• การรับสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet
Protocol - FoIP)

• บริการ ISDN

การตัง้ความเรว็โทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) แลวจึงกด
ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลือกการตั้งคาหนึ่งตอไปน้ี แลวจึงกด ตกลง

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (33600) (ดวน (33600)) v.34 (33600 บอด)

Medium (14400) (ปานกลาง (14400)) v.17 (14400 บอด)

Slow (9600) (ชา (9600)) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: การตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) อาจถูกต้ังคาไวเร็ว
เกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล

วธิแีกไข: หากยังมีขอผิดพลาดที่ทําใหผลิตภณัฑไมสามารถพิมพโทรสาร
ได ใหตรวจดูขอมูลเกี่ยวกับขอผิดพลาดนี้ที่จอแสดงผล ตรวจสอบสิ่งตอไป
นี้:
• ผลิตภณัฑเปดอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
• ผลิตภณัฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวถูกตอง โปรดดูขอมูลเพ่ิม

เติมไดจากเอกสารประกอบ
• มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ไมมกีระดาษติด
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• แครตลับหมึกพิมพไมหยุดกลางคันหรือติดขัด ปดผลิตภัณฑ นําวัตถุ
ใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปดผลิตภณัฑอีกครั้ง

• ฝาครอบตลับหมกึพิมพปดอยู หากไมไดปดไว ใหปดฝาครอบตลับหมกึ
พิมพ ดังที่แสดงไวดานลาง:

หมายเหตุ หากเครื่องพิมพปรากฏขอความใหปรับตําแหนง อาจตองกด
ปุมที่ติดกับ ตกลง เพ่ือลบขอความนั้นและกลับสูการรับสงโทรสาร

หลังจากแกปญหาที่พบแลว ผลิตภณัฑจะสามารถเริ่มรับสายโทรสารที่เรียก
เขาได

สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทําใหผลิตภัณฑไมสามารถรับโทรสารได และ
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกต้ังคาไวเปน Off
(ปด)

ผลิตภณัฑไมตอบรบัสายโทรสารทีเ่ขามา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: เปดผลิตภัณฑ
• การแกไข 2: ตรวจสอบการตั้งคาระบบตอบรับอัตโนมัติ
• การแกไข 3: หากคุณใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจสอบวา

การตั้งคา จําแนกสัญญาณสายเรียกเขา สอดคลองกับรูปแบบเสียงเรียกเขา
ของหมายเลขโทรสารของคุณ
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• การแกไข 4: หากคุณไมไดใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจ
สอบวาการตั้งคา จําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ถูกต้ังไวเปน เสียงเรียกเขาทั้ง
หมด

• การแกไข 5: ลางหนวยความจําของผลิตภัณฑ
• การแกไข 6: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล

การแกไข 1: เปดผลติภณัฑ

วธิแีกไข: ดูที่หนาจอแสดงผลบนผลิตภัณฑ หากจอแสดงผลวางเปลาและ
ไฟ เปด ไมติดสวางแสดงวา ปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับ
ผลิตภณัฑและเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม เปด เพ่ือเปดการทํางาน
ของผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑปดอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวธีิแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบการตั้งคาระบบตอบรบัอตัโนมตัิ

วธิแีกไข: คุณอาจตั้งคาผลิตภัณฑใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติได ซึ่ง
ข้ึนอยูกับการตั้งคาในสํานักงานของคุณ หากตองการทราบวาโหมดการรับ
สายใดที่เหมาะกับการตั้งคาในสํานักงาน โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอม
กับผลิตภณัฑ

ถาคุณตองปด Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณจําเปนตองกด เริ่มรับ
สงโทรสาร เพ่ือรับโทรสาร

สาเหตุ: Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั) ปดอยู ซึ่งหมายความวา
ผลิตภณัฑจะไมรับสายเรียกเขา คุณตองอยูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตน
เอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: หากคุณใชบรกิารจาํแนกสญัญาณสายเรยีกเขา ใหตรวจสอบวาการ
ตัง้คา จาํแนกสญัญาณสายเรยีกเขา สอดคลองกบัรปูแบบเสยีงเรยีกเขาของหมาย
เลขโทรสารของคณุ

วธิแีกไข: หากคุณใชรูปแบบเสยีงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร
(โดยใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขาจากบริษทัโทรศัพทของคุณ) ให
ตรวจสอบวาการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ที่
ผลิตภณัฑนั้นถูกต้ังไวสอดคลองกัน ตัวอยางเชน หากบริษทัโทรศัพทกําหนด
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เสียงเรียกเขาเปนแบบคู ใหตรวจสอบวาไดเลือก Double Rings (เสียง
เรียกเขาสองครั้ง) เปนการต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)

หมายเหตุ ผลิตภัณฑไมสามารถรับรูรูปแบบเสียงเรียกเขา เชน รูปแบบ
เสียงเรียกเขาสลับกันแบบสั้นและยาว หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับรูปแบบ
เสียงเรียกเขาประเภทนี ้โปรดติดตอบริษทัโทรศัพทของคุณใหกําหนดรูป
แบบเสียงเรียกเขาที่ไมใชแบบสลับ

หากคุณไมไดใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจสอบวาการตั้ง
คา Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ) ที่ผลิตภัณฑถูกต้ังไวเปน All
Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด)

สาเหตุ: คุณใชรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดย
ใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขาจากบริษัทโทรศัพทของคุณ) และการ
ต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ที่ผลิตภณัฑถูกต้ังไวไม
สอดคลองกัน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: หากคณุไมไดใชบรกิารจําแนกสญัญาณสายเรยีกเขา ใหตรวจสอบ
วาการตัง้คา จาํแนกสญัญาณสายเรยีกเขา ถกูตัง้ไวเปน เสียงเรยีกเขาทั้งหมด

วธิแีกไข: หากคุณไมไดใชบริการจําแนกสัญญาณสายเรียกเขา ใหตรวจ
สอบวาการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ที่ผลิตภณัฑถูก
ต้ังไวเปน All Rings (เสียงเรียกเขาท้ังหมด)

สาเหตุ: การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ) ไมไดต้ัง
เปน All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) (และคุณไมไดใชบริการจําแนก
สัญญาณสายเรียกเขา)

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ลางหนวยความจาํของผลิตภณัฑ

วธิแีกไข: หาก Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) เปด
ใชงานและมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนที่ผลิตภณัฑ แสดงวาหนวยความจําอาจเต็ม
ไปดวยโทรสารที่ยังไมไดพิมพ และผลิตภัณฑจะไมรับสายเรียกเขา หากยังมี
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ขอผิดพลาดที่ทําใหผลิตภัณฑไมสามารถพิมพโทรสารได ใหตรวจดูขอมลู
เกี่ยวกับขอผิดพลาดน้ีที่จอแสดงผล ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
• ผลิตภณัฑเปดอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
• ผลิตภณัฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวถูกตอง โปรดดูขอมูลเพ่ิม

เติมไดจากเอกสารประกอบ
• มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ไมมกีระดาษติด
• แครตลับหมกึพิมพไมหยุดกลางคันหรือติดขัด ปดผลิตภัณฑ นําวัตถุ

ใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปดผลิตภัณฑอีกคร้ัง

• ฝาครอบตลับหมกึพิมพปดอยู หากไมไดปดไว ใหปดฝาครอบตลับหมกึ
พิมพ ดังที่แสดงไวดานลาง:

แกปญหาใดๆ ท่ีพบ ผลิตภณัฑจะเร่ิมพิมพโทรสารที่ยังไมไดพิมพออกมา
จากหนวยความจําโดยอัตโนมติั ในการลางหนวยความจํา คุณยังสามารถลบ
โทรสารที่จัดเก็บไวในหนวยความจําไดดวยการปดผลิตภัณฑ

สาเหตุ: หนวยความจําในผลิตภัณฑเต็ม

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 6: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล

วธิแีกไข: หากยังมีขอผิดพลาดท่ีทําใหผลิตภัณฑไมสามารถพิมพโทรสาร
ได ใหตรวจดูขอมลูเกี่ยวกับขอผิดพลาดนี้ท่ีจอแสดงผล ตรวจสอบสิ่งตอไป
น้ี:
• ผลิตภัณฑเปดอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
• ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวถูกตอง โปรดดูขอมลูเพิ่ม

เติมไดจากเอกสารประกอบ
• มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ไมมีกระดาษติด
• แครตลับหมึกพิมพไมหยุดกลางคันหรือติดขัด ปดผลิตภัณฑ นําวัตถุ

ใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปดผลิตภณัฑอีกครั้ง

• ฝาครอบตลับหมกึพิมพปดอยู หากไมไดปดไว ใหปดฝาครอบตลับหมกึ
พิมพ ดังที่แสดงไวดานลาง:

หมายเหตุ หากเครื่องพิมพปรากฏขอความใหปรับตําแหนง อาจตองกด
ปุมที่ติดกับ ตกลง เพ่ือลบขอความนั้นและกลับสูการรับสงโทรสาร

หลังจากแกปญหาที่พบแลว ผลิตภณัฑจะสามารถเริ่มรับสายโทรสารที่เรียก
เขาได

สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทําใหผลิตภัณฑไมสามารถรับโทรสารได และ
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกต้ังคาไวเปน Off
(ปด)

ไดรบัโทรสารไมครบหนา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
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ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
• การแกไข 2: ตรวจสอบปญหาที่เคร่ืองสงโทรสาร

การแกไข 1: ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: แนใจวาใสกระดาษถูกตองแลว

หากคุณเปดใชงาน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง)
ผลิตภัณฑอาจเก็บบนัทึกโทรสารไวในหนวยความจําขณะที่ไดรับโทรสาร
หลังจากที่ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอยางถูกตองแลว ผลิตภัณฑจะเริ่ม
พิมพโทรสารท่ียงัไมไดพิมพออกมาจากหนวยความจําโดยอัตโนมัติ โดย
เรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ หากคุณไมไดเปดใชงาน Backup Fax
Reception (การรับโทรสารสํารอง) หรือหากไมไดเก็บบนัทึกโทรสารไว
ในหนวยความจําดวยเหตุผลบางประการ (เชน หากผลิตภณัฑไมมีหนวย
ความจําเหลืออยู) คุณจะตองติดตอผูสงและขอใหสงโทรสารนั้นใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
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สาเหตุ: ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบปญหาทีเ่ครือ่งสงโทรสาร

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับผูสงเพื่อจะไดทราบวาหนาที่สงมจีํานวนเทาใด
เครื่องสงโทรสารอาจไมปอนหนาเอกสารตนฉบบั

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารมีปญหา

ไดรบัโทรสารแตไมพมิพออกมา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: นํากระดาษที่ติดออก และตรวจสอบวามกีระดาษอยูในถาด

ปอนกระดาษ
• การแกไข 2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล
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การแกไข 1: นาํกระดาษทีต่ดิออก และตรวจสอบวามกีระดาษอยูในถาดปอน
กระดาษ

วธิแีกไข: ผลิตภัณฑอาจมกีระดาษติดอยูหรือกระดาษหมด หากคุณเปดใช
งาน Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ผลิตภณัฑอาจ
เก็บบันทึกโทรสารไวในหนวยความจําขณะที่ไดรับโทรสาร หลังจากแกไข
ปญหากระดาษติดหรือใสกระดาษในถาดปอนกระดาษอยางถูกตองแลว
ผลิตภัณฑจะเริ่มพิมพโทรสารที่ยังไมไดพิมพออกมาจากหนวยความจําโดย
อัตโนมติั โดยเรียงตามลําดับเวลาที่ไดรับ หากคุณไมไดเปดใชงาน
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) หรือหากไมไดบนัทึก
โทรสารไวในหนวยความจําดวยเหตุผลบางประการ (เชน หากผลิตภณัฑไม
มหีนวยความจําเหลืออยู) ขอใหผูสงสงโทรสารนั้นใหม
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สาเหตุ: ผลิตภัณฑมกีระดาษติดอยูหรือกระดาษหมด

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผล

วธิแีกไข: หากยังมีขอผิดพลาดท่ีทําใหผลิตภัณฑไมสามารถพิมพโทรสาร
ได ใหตรวจดูขอมลูเกี่ยวกับขอผิดพลาดนี้ท่ีจอแสดงผล ตรวจสอบสิ่งตอไป
น้ี:
• ผลิตภัณฑเปดอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง
• ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวถูกตอง โปรดดูขอมลูเพิ่ม

เติมไดจากเอกสารประกอบ
• มกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
• ไมมีกระดาษติด
• แครตลับหมึกพิมพไมหยุดกลางคันหรือติดขัด ปดผลิตภัณฑ นําวัตถุ

ใดๆ ที่กีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก (รวมถึงวัสดุหีบหอใดๆ) แลวจึง
เปดผลิตภณัฑอีกครั้ง

• ฝาครอบตลับหมกึพิมพปดอยู หากไมไดปดไว ใหปดฝาครอบตลับหมกึ
พิมพ ดังที่แสดงไวดานลาง:
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หมายเหตุ หากเครื่องพิมพปรากฏขอความใหปรับตําแหนง อาจตองกด
ปุมที่ติดกับ ตกลง เพ่ือลบขอความนั้นและกลับสูการรับสงโทรสาร

หลังจากแกปญหาที่พบแลว ผลิตภณัฑจะสามารถเริ่มรับสายโทรสารที่เรียก
เขาได

สาเหตุ: การเกิดขอผิดพลาดทําใหผลิตภณัฑไมสามารถรับโทรสารได และ
Backup Fax Reception (การรับโทรสารสํารอง) ถูกต้ังคาไวเปน Off
(ปด)

บางสวนของโทรสารทีไ่ดรบัถกูตดัออกไป
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบปญหาที่เคร่ืองสงโทรสาร
• การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ

การแกไข 1: ตรวจสอบปญหาทีเ่ครือ่งสงโทรสาร

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับผูสงเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารมีปญหาหรือไม

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารมีปญหา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ

วธิแีกไข: แนใจวาใสกระดาษถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57

สาเหตุ: ตัวปรับความกวางกระดาษอยูในตําแหนงที่ไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

โทรสารทีไ่ดรบัเปนหนาเปลา

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับผูสงเพื่อดูวาเครื่องสงโทรสารมีปญหาหรือไม

สาเหตุ: เครื่องสงโทรสารมีปญหา

เครือ่งคอมพิวเตอรทีเ่ชื่อมตอมพีอรตโทรศัพทเพยีงพอรตเดียว

วธิแีกไข: วิธีแกปญหาที่เปนไปไดน้ี ใชไดเฉพาะกับประเทศ/ภูมิภาคที่ได
รับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองที่มาพรอมกับ HP Photosmart ไดแก:
อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลัมเบีย, กรีซ,
อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหลี, ละตินอเมริกา, มาเลเซีย,
เม็กซโิก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร,
สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซูเอลา และเวียดนาม

หากคอมพิวเตอรมพีอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณจะตองซื้อตลับแยก
สายแบบขนาน (หรือตลับแยกสาย) ดังภาพดานลาง (ตลับแยกสายแบบ
ขนานมพีอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่
ดานหลัง อยาใชตลับแยกสายโทรศัพทสองสาย ตลับแยกแบบอนุกรม หรือ
ตลับแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและ
หนึ่งปล๊ักท่ีดานหลัง)

ภาพ 12-12 ตวัอยางของตวัแยกคูขนาน

บท 12
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การตัง้คาผลติภณัฑทีม่สีายสนทนา/รบัสงโทรสารใชรวมกนักบัโมเดม็ dial-
up ของคอมพิวเตอร
1. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ปลดสายดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับ
พอรตที่ช่ือ 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของผลิตภณัฑ

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ หากคุณไมไดใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจาก
แจ็คเสียบโทรศัพทบนผนังเขากับผลิตภัณฑ คุณอาจไมสามารถใช
โทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจ
มอียูในบานหรือสํานักงานของคุณอยูแลว

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่ช่ือ 2-EXT ที่อยูดานหลังของผลิตภณัฑ
4. ใชสายโทรศัพทอีกเสนหนึ่ง เช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด

ปายวา 2-EXT ที่ดานหลังของผลิตภณัฑ เช่ือมตอปลายอีกขางหนึ่งของ
สายโทรศัพทเขากับตลับแยกสายแบบขนานที่อยูบนดานท่ีมพีอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กําแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของคุณต้ังไวใหรับโทรสารเขาเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็มของคุณ ผลิตภัณฑจะไมสามารถรับโทรสารได
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7. (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะ
อีกพอรตที่อยูบนตัวแยกแบบขนาน

ภาพ 12-13 ภาพดานหลงัของผลติภณัฑ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทเช่ือมตอกับพอรต 2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑท่ีเชื่อมตอกับพอรต
1-LINE

บท 12
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8. คุณจะตองกําหนดวา จะใหผลิตภณัฑตอบรับสายแบบอัตโนมติัหรือตอง
การรับสายเอง โดย:
• หากคุณต้ังคาผลิตภัณฑใหตอบรับสาย อตัโนมตัิ เครื่องจะรับสาย

เรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีนี้ผลิตภัณฑจะไมสามารถ
แยกระหวางสายสนทนาหรือสายโทรสารได หากคุณสงสัยวาเปน
สายสนทนา คุณตองรับสายกอนที่ผลิตภณัฑจะตอบรับสาย หากตอง
การตั้งคาผลิตภัณฑใหรับสายอัตโนมติั ใหเปดการตั้งคา Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมติั)

• หากคุณต้ังคาผลิตภัณฑใหเปนการรับสาย ดวยตนเอง คุณตองอยูรับ
สายโทรสารที่เขามาเอง เพราะผลิตภัณฑไมสามารถรับโทรสารได
หากตองการตั้งคาผลิตภัณฑใหเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปด
การตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)

9. ทําการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ผลิตภัณฑจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณ
โทรสารจากเครื่องท่ีสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง

การตัง้คาผลติภณัฑทีม่สีายสนทนา/รบัสงโทรสารใชรวมกนักบัโมเดม็ dial-
up ของคอมพิวเตอร และเครือ่งตอบรบั
1. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ปลดสายดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับ
พอรตที่ช่ือ 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของผลิตภณัฑ

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ หากคุณไมไดใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจาก
แจ็คเสียบโทรศัพทบนผนังเขากับผลิตภัณฑ คุณอาจไมสามารถใช
โทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจ
มอียูในบานหรือสํานักงานของคุณอยูแลว

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่ช่ือ 2-EXT ที่อยูดานหลังของผลิตภณัฑ
4. ใชสายโทรศัพทอีกเสนหนึ่ง เช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด

ปายวา 2-EXT ที่ดานหลังของผลิตภณัฑ เช่ือมตอปลายอีกขางหนึ่งของ
สายโทรศัพทเขากับตลับแยกสายแบบขนานที่อยูบนดานท่ีมพีอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กําแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต
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6. เช่ือมตอเครื่องตอบรับกับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะอีกพอรตในตัว
แยกแบบขนาน

หมายเหตุ หากคุณไมเช่ือมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทของคุณดวย
วิธีน้ี เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารอาจถูกบนัทึกไวใน
เครื่องตอบรับโทรศัพท และคุณอาจไมสามารถรับโทรสารดวย
ผลิตภัณฑน้ีได

7. (เปนทางเลือก) หากเคร่ืองตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก
ทานควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"

ภาพ 12-14 ภาพดานหลงัของผลติภณัฑ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทเช่ือมตอกับพอรต 2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 เครื่องตอบรับ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑท่ีเชื่อมตอกับพอรต
1-LINE

บท 12
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8. หากซอฟตแวรโมเด็มของคุณต้ังไวใหรับโทรสารเขาเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยอัตโนมติั ใหปดการตั้งคานั้นเสีย

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรโมเด็มของคุณ ผลิตภัณฑจะไมสามารถรับโทรสารได

9. เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
10. เปลี่ยนจํานวนครั้งของเสียงเรยีกเขาที่ผลิตภัณฑเปนจํานวนครั้งสูงสดุ

ของเสียงเรียกเขาท่ีผลิตภัณฑของคุณสามารถรองรับได (จํานวนเสียง
เรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภมูิภาค)

11. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสาม
ครั้ง

12. ทําการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังข้ึน เครื่องตอบรับโทรศัพทจะรับสายหลังจากเสียงเรียกเขา
ดังข้ึนตามจํานวนที่กําหนดจากนั้นจะสงเสียงคําทักทายที่บนัทึกไว ผลิตภัณฑ
จะตรวจสอบการโทรเขาในระหวางน้ี โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร ถา
ตรวจพบวาเปนสัญญาณโทรสารเขา ผลิตภัณฑจะสงสัญญาณรับโทรสารและ
ทําการรับโทรสาร ถาไมมสีัญญาณโทรสาร ผลิตภณัฑจะหยุดการตรวจสอบ
สาย และเคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอความเสียงไว

การตัง้คาผลติภณัฑทีม่สีายสนทนา/รบัสงโทรสารใชรวมกนักบัโมเดม็ dial-
up ของคอมพิวเตอร และบรกิารวอยซเมล
1. หาสายโทรศัพทที่เช่ือมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

(โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ปลดสายดังกลาวออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับ
พอรตที่ช่ือ 2-EXT ท่ีอยูดานหลังของผลิตภณัฑ

2. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ ใหตอปลาย
ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ หากคุณไมไดใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอจาก
แจ็คเสียบโทรศัพทบนผนังเขากับผลิตภัณฑ คุณอาจไมสามารถใช
โทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจ
มอียูในบานหรือสํานักงานของคุณอยูแลว

3. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรตที่ช่ือ 2-EXT ที่อยูดานหลังของผลิตภณัฑ
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4. ใชสายโทรศัพทอีกเสนหนึ่ง เช่ือมตอปลายขางหนึ่งเขากับพอรตที่ติด
ปายวา 2-EXT ที่ดานหลังของผลิตภณัฑ เช่ือมตอปลายอีกขางหนึ่งของ
สายโทรศัพทเขากับตลับแยกสายแบบขนานที่อยูบนดานที่มพีอรต
โทรศัพทพอรตเดียว

5. ถอดปลั๊กโมเด็มคอมพิวเตอรออกจากชองเสียบโทรศัพทที่กําแพง และ
เช่ือมตอปลั๊กเขากับตัวแยกแบบขนานที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

6. หากซอฟตแวรโมเด็มของคุณต้ังไวใหรับโทรสารเขาเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยอตัโนมัติ ใหปดการตั้งคาน้ันเสีย

หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคารับโทรสารอัตโนมติัใน
ซอฟตแวรโมเด็มของคุณ ผลิตภัณฑจะไมสามารถรับโทรสารได

7. (เปนทางเลือก) เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตโทรศัพทแบบสาธารณะ
อีกพอรตที่อยูบนตัวแยกแบบขนาน

ภาพ 12-15 ภาพดานหลงัของผลติภณัฑ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทเช่ือมตอกับพอรต 2-EXT
3 ตัวแยกแบบขนาน

4 โทรศัพท (เปนทางเลือก)

5 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

6 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑท่ีเชื่อมตอกับพอรต
1-LINE
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8. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั)
9. ทําการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่ผลิตภัณฑจะรับสายและไดยินเสียงสัญญาณ
โทรสารจากเครื่องท่ีสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตนเอง

ไดยนิเสยีงสญัญาณโทรศพัทคงทีต่ัง้แตทีท่าํการเชือ่มตอกบัผลติภณัฑ
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทร

สารไวถูกตอง
• การแกไข 2: ลองถอดตลับแยกสายออก
• การแกไข 3: ลองใชเตารับอื่น

การแกไข 1: ตรวจสอบใหแนใจวาผลติภณัฑถกูตัง้คาสําหรบัการรบัสงโทรสาร
ไวถกูตอง

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดต้ังคาผลิตภัณฑไวเรียบรอยแลว
สําหรับการรับสงโทรสาร โดยยึดตามอุปกรณและบริการที่ใชสายโทรศัพท
เดียวกันกับผลิตภณัฑ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตั้งคา HP
Photosmart เพ่ือใชโทรสาร” ในหนา 19

จากนั้น ลองทดสอบสงโทรสารเพื่อตรวจสอบสถานะของผลิตภณัฑและเพื่อ
ตรวจสอบวาไดต้ังคาถูกตองแลว

วธิทีดสอบการตัง้คาโทรสารจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
2. กด ตัง้คา

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
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4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)
แลวจึงกด ตกลง
HP Photosmart จะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลแลว
พิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบเรียบรอยดี แตคุณยังประสบปญหาในการสงโทร

สาร ใหตรวจสอบการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อดูวาคาที่ต้ังเหลา
น้ันถูกตอง คาท่ีวางไวหรือไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาในการสง
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมลูที่จะใชแก
ปญหาที่เกิดข้ึน

6. หลังจากท่ีคุณไดรายงานโทรสารจาก HP Photosmart ใหกด ตกลง
ถาจําเปน ใหแกปญหาท่ีพบ แลวทําการทดสอบอีกคร้ัง

ผลิตภณัฑจะพิมพรายงานที่มผีลการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ให
ตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การทดสอบโทรสารลมเหลว” ในหนา 231
สาเหตุ: ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ลองถอดตลบัแยกสายออก

วธิแีกไข: การใชตลับแยกสายโทรศัพทอาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) หากคุณกําลังใชตลับแยกสายโทรศัพท ให
ถอดตลับแยกสายออก แลวเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพท
ที่ผนังโดยตรง

สาเหตุ: คุณกําลังใชตลับแยกสายโทรศัพท

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ลองใชเตารับอืน่

วธิแีกไข: ลองเชื่อมตอกับเตารับอื่น
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สาเหตุ: คุณไมไดใชเตารับท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ

การทดสอบโทรสารลมเหลว
หากคุณพยายามจะทดสอบโทรสารจากคอมพิวเตอรของคุณ และการทดสอบโทร
สารนั้นลมเหลว แสดงวาผลิตภณัฑอาจทํางานอยางอื่นอยู หรือมขีอผิดพลาดเกิด
ข้ึนซึง่ทําใหไมสามารถทดสอบโทรสารได

สิง่ทีค่วรตรวจสอบ
• การติดต้ังผลิตภณัฑอยางถูกตอง การเชื่อมตอเขากับสายไฟ และการเชื่อม

ตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง
ผลิตภณัฑนี้ โปรดดูคูมอืการติดต้ังที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ

• ผลิตภณัฑเปดอยู หากไมไดเปดอยู ใหกดปุม เปด เพ่ือเปดผลิตภัณฑ
• มีการติดต้ังตลับหมึกพิมพอยางถูกตอง แครตลับหมึกพิมพไมติดขัด และฝา

ครอบตลับหมึกพิมพปดอยู
• ขณะน้ีผลิตภณัฑไมวางเนื่องจากทํางานอื่น เชน ปรับตําแหนงเครื่องพิมพ

ตรวจสอบหนาจอ หากผลิตภณัฑกําลังทํางานอยู ใหรอจนกวาจะทํางาน
ปจจุบนัเสร็จกอน แลวจึงทดสอบโทรสารอีกครั้ง

• ฝาดานหลังจะตออยูกับดานหลังของผลิตภัณฑ
• ไมมขีอความแสดงขอผิดพลาดบนหนาจอ หากมขีอความแสดงขอผิดพลาด

ใหดําเนินการแกปญหา แลวทดสอบโทรสารอีกครั้ง

หากคุณทดสอบโทรสารและผลิตภัณฑรายงานวาการทดสอบลมเหลว ใหอาน
ขอมูลตอไปนี้อยางละเอียดเพื่อหาวิธีแกปญหาการติดต้ังโทรสารของคุณ การทด
สอบสวนตางๆ ของโทรสารอาจลมเหลวเนื่องจากเหตุผลตางๆ
• "การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "การทดสอบตอสายโทรสารเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่

ผนัง" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตอสายโทรศัพทเขากับพอรตของโทรสารอยางถูกตอง" ลม

เหลว
• การทดสอบ "การใชสายโทรศัพทที่ถูกตองสําหรับเครื่องโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "สภาพสายรับสงโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณโทรศัพทระบบกดปุม" ลมเหลว
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"การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ปดผลิตภณัฑโดยกดปุม เปด บนแผงควบคุม แลวถอดปลั๊กไฟออกจาก

ดานหลังของผลิตภัณฑ หลังจากผานไปสองสามวินาท ีใหเสียบปลั๊กไฟ
กลับเขาท่ีเดิม แลวเปดเครื่อง รันการทดสอบอีกครั้ง หากการทดสอบยัง
ลมเหลวอีก ใหอานขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตนในหัวขอนี้

หมายเหตุ วันที่และเวลาอาจถูกลบไปตามระยะเวลาที่ถอดปลัก๊
ผลิตภัณฑ คุณจะตองตั้งวันที่และเวลาใหมเมื่อเสียบปลั๊กไฟกลับเขา
ไป

• ทดลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดง
วาไมมีปญหา

• หากคุณรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ัง
โทรสาร) ใหตรวจสอบวาผลิตภณัฑไมไดทํางานอื่นอยู เชน การทํา
สําเนา ตรวจดูขอความบนจอแสดงผลที่ระบุวาผลิตภัณฑกําลังทํางาน
หากไมวาง ใหรอจนกวาเครื่องจะวาง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนท่ี
จะรันการทดสอบ

หลังจากแกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารได และพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax
Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยังไมสามารถใชงานได และ
เกิดปญหาในการรับสงโทรสาร ใหติดตอฝายบริการลูกคาของ HP ไปที่
www.hp.com/support เมือ่เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลว
คลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการสนับสนุนทางเทคนิค

การทดสอบ "การทดสอบตอสายโทรสารเขากบัแจค็เสยีบสายโทรศัพททีผ่นงั" ลม
เหลว

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ

ผลิตภัณฑเพ่ือใหแนใจวาไดตอสายโทรศัพทแนนดีแลว
• ตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับผลิตภณัฑ หากคุณไม

ไดใชสายโทรศัพทที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
ผลิตภัณฑ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจากเสียบสายโทรศัพทท่ี
ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ ใหรันการทดสอบโทรสารใหมอีกครั้ง

• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
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ผลิตภณัฑ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
นั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลัง
ของผลิตภณัฑ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งคาผลิตภัณฑสําหรับ
โทรสาร โปรดดูที่เอกสารประกอบ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทร
สารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อมตอ
ผลิตภณัฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังซึง่
ใชสําหรับผลิตภัณฑ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณ ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษทัตรวจสอบสายสัญญาณ
ให

• ทดลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดง
วาไมมปีญหา

หลังจากแกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารได และพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
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การทดสอบ "การตอสายโทรศัพทเขากบัพอรตของโทรสารอยางถกูตอง" ลม
เหลว

วธิแีกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง

การเสยีบสายโทรศพัทเขากบัพอรตทีถ่กูตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับผลิตภณัฑ ใหตอปลาย

ดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดาน
เขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึ่งอยูทางดานหลังของผลิตภณัฑ

หมายเหตุ หากทานใชพอรต 2-EXT เพ่ือเช่ือมตอกับแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง ทานจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได พอรต 2-
EXT จะถูกนํามาใชเพ่ือตออุปกรณอ่ืนเทานั้น เชนเครื่องตอบรับ
หรือโทรศัพท

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

2. หลังจากท่ีคุณเช่ือมตอสายโทรศัพทเขากับพอรต 1-LINE แลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพ่ือใหแนใจวาสามารถรับสงโทรสาร
ได และผลิตภัณฑพรอมท่ีจะรับสงโทรสาร

3. ทดลองสงหรือรับโทรสาร

การทดสอบ "การใชสายโทรศพัททีถ่กูตองสาํหรบัเครือ่งโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับผลิตภณัฑเพ่ือ

เช่ือมตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ปลายขางหนึ่งของสาย
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โทรศัพทควรตอเขากับพอรตที่ช่ือ 1-LINE ที่ดานหลังของผลิตภัณฑ
และปลายอีกดานตอกับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังตามที่แสดงดาน
ลาง

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 สายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
ผลิตภัณฑเพ่ือใหแนใจวาไดตอสายโทรศัพทแนนดีแลว

การทดสอบ "สภาพสายรบัสงโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอผลิตภัณฑเขากับสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก มิ

ฉะน้ันจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได การตรวจสอบวาสายโทรศัพท
เปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอโทรศัพทระบบ
อะนาลอ็กเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากไมไดยินเสียงสัญญาณ
ปกติ อาจเปนไปไดวามีการตั้งคาสายดิจิตอลไว เช่ือมตอผลิตภณัฑเขา
กับสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก แลวลองสงหรือรบัโทรสาร

• ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
ผลิตภัณฑเพ่ือใหแนใจวาไดตอสายโทรศัพทแนนดีแลว

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกบัโทรสาร 235

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า



• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับ
ผลิตภัณฑ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จาก
น้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลัง
ของผลิตภัณฑ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภณัฑ โปรด
ดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับผลติภัณฑ

• อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทรวมกันกับผลิตภัณฑอาจทําใหการทด
สอบลมเหลว ในการตรวจสอบวาอุปกรณอืน่กอใหเกิดปญหาหรือไม ให
ถอดการเชื่อมตออุปกรณทุกอยาง ยกเวนผลิตภณัฑ ออกจากสาย
โทรศัพท จากนั้นใหรันการทดสอบอีกครั้ง
◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)

ผานการทดสอบโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น แสดงวาช้ินสวนหนึ่ง
หรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตออุปกรณ
เหลาน้ันกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งคุณ
ทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ไม
ทํางานโดยไมมอีุปกรณอื่นตออยู ใหเช่ือมตอผลิตภัณฑเขากับสาย
โทรศัพทที่ใชงาน และคนหาขอมูลการแกไขปญหาในสวนนี้

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทร
สารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

หลังจากแกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารได และพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Fax Line
Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ยังไมสามารถทํางานได และ
คุณมีปญหาในการรับสงโทรสาร โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทและใหบริษทั
มาตรวจเช็คสายโทรศัพท

หมายเหตุ หากไมแนใจวามสีายโทรศัพทเปนแบบใด
(อะนาล็อกหรือดิจิตอล) ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
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การทดสอบ "การตรวจหาสญัญาณโทรศพัทระบบกดปุม" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• อุปกรณอื่นซึง่ใชสายโทรศัพทรวมกันกับผลิตภัณฑอาจทําใหการทด

สอบลมเหลว ในการตรวจสอบวาอุปกรณอืน่กอใหเกิดปญหาหรือไม ให
ถอดการเชื่อมตออุปกรณทุกอยาง ยกเวนผลิตภัณฑ ออกจากสาย
โทรศัพท จากนั้นใหรันการทดสอบอีกคร้ัง หาก Dial Tone
Detection Test (ทดสอบการตรวจหาเสียงการโทร) ผานการทดสอบ
โดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น แสดงวาช้ินสวนหนึ่งหรือหลายชิ้นของ
อุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ลองตออุปกรณเหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้ง
และทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งคุณทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอให
เกิดปญหา

• ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายไฟเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังซึง่
ใชสําหรับผลิตภัณฑ แลวตรวจสอบเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณ ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษทัตรวจสอบสายสัญญาณ
ให

• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ
ผลิตภณัฑ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จาก
นั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรตที่มีปาย 1-LINE ซึง่อยูทางดานหลัง
ของผลิตภณัฑ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภณัฑ โปรด
ดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ

1 แจ็คเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับผลิตภัณฑ
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• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสงโทร
สารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่เสียบอยูกับ
แจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑเขากับแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณโทรศัพทแบบมาตรฐาน เชน
ระบบ PBX บางระบบ ซึง่อาจทําใหการทดสอบลมเหลวได ซึง่จะทําให
เกิดปญหาในการสง/รับโทรสาร ลองสง/รับโทรสารทดสอบ

• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภูมภิาคไวอยางถูกตองตรงกับ
ประเทศ/ภมูิภาคของคุณ หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภมูิภาค หรือหากตั้ง
คาไมถูกตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและ
รับโทรสาร

• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก มิ
ฉะนั้นจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารได การตรวจสอบวาสายโทรศัพท
เปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอโทรศัพทระบบ
อะนาล็อกเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากไมไดยินเสียงสัญญาณ
ปกติ อาจเปนไปไดวามกีารตั้งคาสายดิจิตอลไว เช่ือมตอผลิตภัณฑเขา
กับสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก แลวลองสงหรือรับโทรสาร

หมายเหตุ หากไมแนใจวามสีายโทรศัพทเปนแบบใด
(อะนาล็อกหรือดิจิตอล) ใหตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ

หลังจากแกปญหาไดแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครั้งเพื่อตรวจสอบวา
สามารถสงโทรสารได และพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร หาก Dial Tone
Detection Test (ทดสอบการตรวจหาเสียงการโทร) ยังไมสามารถทํางาน
ได ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษัทตรวจเช็คสายโทรศัพท

มปีญหาในการสงและรบัโทรสารผานทางอนิเตอรเนตโดยใชโทรศพัทระบบ IP
phone

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: เปลี่ยนความเร็วของโทรสาร
• การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดเช่ือมตอสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตองบน

ผลิตภณัฑ
• การแกไข 3: ตรวจสอบวาบริษัทโทรศัพทรองรับการรับสงโทรสารผาน

อินเทอรเน็ต
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การแกไข 1: เปลีย่นความเรว็ของโทรสาร

วธิแีกไข: หากทานประสบปญหาในการสงและรับโทรสารขณะใชบริการ
โทรสารผานอินเทอรเน็ต ใหใชความเร็วโทรสารที่ชาลง ซึง่สามารถทําได
โดยเปล่ียนการตั้งคา Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จาก Fast
(33600) (ดวน (33600)) (ดีฟอลต) เปน Medium (14400) (ปานกลาง
(14400)) หรือ Slow (9600) (ชา (9600))

การตัง้ความเรว็โทรสารจากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) แลวจึงกด
ตกลง

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อเลือกการตั้งคาหนึ่งตอไปน้ี แลวจึงกด ตกลง

คาความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (33600) (ดวน (33600)) v.34 (33600 บอด)

Medium (14400) (ปานกลาง (14400)) v.17 (14400 บอด)

Slow (9600) (ชา (9600)) v.29 (9600 บอด)

สาเหตุ: บริการการใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over
Internet Protocol - FoIP) อาจทํางานไมถูกตองเมื่อผลิตภณัฑกําลังสง
และรับโทรสารดวยความเร็วสูง (33600 bps)
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสายโทรศัพทเขากบัพอรตทีถ่กูตองบน
ผลติภณัฑ

วธิแีกไข: สามารถสงและรับโทรสารไดโดยการเชื่อมตอสายโทรศัพทเขา
กับพอรตที่ช่ือ 1-LINE บนผลิตภัณฑ ซึง่หมายความวาการเชื่อมตอของคุณ
กับอินเทอรเน็ตตองเกิดข้ึนผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึง่จะมีแจ็คเสียบสาย
โทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสําหรับการเชื่อมตอโทรสาร) หรือผานบริษัท
โทรศัพท

สาเหตุ: ผลิตภัณฑถูกต้ังคาสําหรับการรับสงโทรสารไวไมถูกตอง
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ตรวจสอบวาบรษิทัโทรศพัทรองรบัการรบัสงโทรสารผาน
อนิเทอรเนต็

วธิแีกไข: ตรวจสอบกับบริษัทผูใหบริการโทรศัพทของทานเพื่อใหแนใจ
วาบริการเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการสงและรับโทรสาร หากบริการ
เครือขายอินเตอรเน็ตไมรองรับการสงและรับโทรสาร คุณจะไมสามารถสง
และรับโทรสารผานทางอินเทอรเน็ตได

สาเหตุ: บริษทัโทรศัพทของคุณไมรองรับการรับสงโทรสารผาน
อินเทอรเน็ต

รายงานบนัทกึการรับสงโทรสารแสดงขอผิดพลาด

วธิแีกไข: ดูตารางตอไปนี้สําหรับขอมลูเกี่ยวกับรหัสขอผิดพลาดตางๆ ใน
รายงาน Fax Log (ไฟลบนัทึกการสงโทรสาร) ขอมูลนี้ชวยใหคุณสามารถ
แกไขปญหาใดๆ ท่ีพบได เมือ่ใชคุณลักษณะโทรสารของผลิตภัณฑในเบื้อง
ตน นอกจากน้ี ขอมูลในตารางยังระบอุีกวารหัสใดเปนรหัสเฉพาะของ
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ถาเกิดขอ
ผิดพลาดเดียวกันซ้ําๆ ใหลองปด ECM

รหสัขอผดิพลาด คาํนยิามขอผดิพลาด

(223 Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด))

224

หนาเอกสารที่ไดรับหน่ึงหนาหรือมากกวาอาจจะอาน
ไมได

225-231 มีการใชงานรวมกนัไมไดระหวางคุณลักษณะและ
เคร่ืองสงโทรสาร

232-234

(235-236 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

237

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

238

(239-241 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

เคร่ืองสงโทรสารมีการสื่อสารที่ไมปกติ

242 เคร่ืองสงโทรสารพยายามรับโทรสารแทนที่จะสง

243-244

(245-246 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

เคร่ืองสงโทรสารหยดุทํางานกอนเวลา

บท 12
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รหสัขอผดิพลาด คาํนิยามขอผดิพลาด

247-248

(249-251 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเคร่ืองสงโทรสาร

252 สายโทรศัพทมีสภาพแยเกินกวาจะรับโทรสารได

253 เคร่ืองสงโทรสารพยายามใชความกวางของหนา
กระดาษทีไ่มถกูสนับสนุน

281

(282 Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด))

283-284

(285 Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด))

286

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

290 มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเคร่ืองสงโทรสาร

291 ไมสามารถบันทึกโทรสารทีไ่ดรับ

314-320 มีการใชงานรวมกนัไมไดระหวางคณุลักษณะและ
เคร่ืองรับโทรสาร

321 มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเคร่ืองรับโทรสาร

322-324 สายโทรศัพทมีสภาพแยเกินกวาจะสงโทรสารได

(325-328 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

329-331

เคร่ืองรับโทรสารระบุวาหนาเอกสารหนึ่งหนาหรือ
มากกวาอาจอานไมได

332-337

(338-342 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

343

เคร่ืองรับโทรสารมีการส่ือสารทีไ่มปกติ

344-348

(349-353 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

354-355

ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

356-361

(362-366 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

เคร่ืองสงโทรสารหยุดทํางานกอนเวลา

367-372

(373-377 Error Correction Mode (โหมดแกไข
ขอผิดพลาด))

378-380

มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเคร่ืองรับโทรสาร

381 ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

382 เคร่ืองรับโทรสารหยุดรับหนาเอกสาร

(ทําตอ)
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รหสัขอผดิพลาด คาํนยิามขอผดิพลาด

383 ไมมีการเชื่อมตอโทรศัพท

390-391 มีขอผิดพลาดในการสื่อสารกับเคร่ืองรับโทรสาร

การเปลี่ยนการตัง้คา ECM จากแผงควบคุม
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทร
สารขั้นสูง) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Advanced Fax Setup (การตั้งคาโทรสารขั้นสูง) จะปรากฏขึ้น

3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Error Correction Mode (โหมดแกไขขอ
ผิดพลาด) แลวจึงกด ตกลง
เมนู Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) จะปรากฏ
ข้ึน

4. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Off (ปด) หรือ On (เปด)
5. กด ตกลง

สาเหตุ: ถามีปญหาหรือพบขอผิดพลาดในระหวางการสงหรือรับโทรสาร
เครื่องจะพิมพรายงาน Fax Log (ไฟลบนัทึกการสงโทรสาร) ออกมา

ขอผดิพลาด
สวนนี้ประกอบดวยขอความเกี่ยวกับผลิตภัณฑของคุณโดยแยกเปนหมวดหมูดัง
นี้
• ขอความบนเครื่อง
• ขอความเกี่ยวไฟล
• ขอความทั่วไปเกี่ยวกับผูใช
• ขอความเกี่ยวกับกระดาษ
• ขอความเกี่ยวกับระบบไฟและการเชื่อมตอ
• ขอความเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ

ขอความบนเครือ่ง
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ

บท 12
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• การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกัน
• หนวยความจําเต็ม
• ปญหาถาดกระดาษภาพถาย
• ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่
• ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได
• ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart

การแกไขของเฟรมแวรไมตรงกนั

วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: หมายเลขการแกไขของเฟรมแวรในผลิตภณัฑไมตรงกับหมาย
เลขการแกไขของซอฟตแวร

หนวยความจาํเต็ม

วธิแีกไข: ลองทําสําเนาทีละนอยกวาเดิม

สาเหตุ: เอกสารที่คุณกําลังทําสําเนามขีนาดเกินกวาหนวยความจําของ
ผลิตภณัฑ

ปญหาถาดกระดาษภาพถาย

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสกระดาษเพิ่มลงในถาดภาพถาย
• การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษในถาดภาพถายอยางถูกตองแลว
• การแกไข 3: นํากระดาษสวนเกินออกจากถาดภาพถาย
• การแกไข 4: ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษทั้งปกไมไดติดกัน
• การแกไข 5: ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษภาพถายไมมวนงอ
• การแกไข 6: ปอนกระดาษครั้งละแผน
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การแกไข 1: ใสกระดาษเพิ่มลงในถาดภาพถาย

วธิแีกไข: ถาถาดกระดาษภาพถายไมมกีระดาษหรือมีกระดาษเหลืออยู
นอย ใหใสกระดาษเพิ่มลงในถาดถามีกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย ให
นํากระดาษออก เคาะต้ังกระดาษนั้นกับพื้นเรียบใหขอบเสมอกัน แลวจึงใส
กระดาษกลับลงในถาดอีกครั้งปฏบิติัตามขอความที่ปรากฏบนจอภาพ หรือ
บนหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือพิมพงานตอ

อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไปตรวจสอบใหแนใจวา
กระดาษภาพถายทัง้ต้ังอยูภายในถาดกระดาษภาพถาย และไมสูงกวาดาน
บนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

สาเหตุ: กระดาษในถาดกระดาษภาพถายไมเพียงพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษในถาดภาพถายอยางถกูตองแลว

วธิแีกไข: ตองแนใจวาไดใสกระดาษภาพถายลงในถาดถูกตองแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 57

สาเหตุ: กระดาษปอนเขาสูเครื่องอยางไมถูกตองเน่ืองจากใสกระดาษไม
ถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: นาํกระดาษสวนเกนิออกจากถาดภาพถาย

วธิแีกไข: อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไปตรวจสอบ
ใหแนใจวากระดาษภาพถายทั้งต้ังอยูภายในถาดกระดาษภาพถาย และไมสูง
กวาดานบนสุดของตัวปรับความกวางของกระดาษ

สาเหตุ: มีกระดาษอยูในถาดกระดาษภาพถายมากเกินไป

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษทัง้ปกไมไดติดกัน

วธิแีกไข: นํากระดาษออกจากถาดกระดาษภาพถาย และสับกระดาษไปมา
เพ่ือไมใหติดกันใสกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย แลวลองพิมพอีกครั้ง

สาเหตุ: กระดาษติดกันหลายแผน

บท 12
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษภาพถายไมมวนงอ

วธิแีกไข: ในกรณีที่กระดาษภาพถายมวนงอ ใหใสกระดาษในถุงพลาสติก
และคอยๆ ดัดไปดานตรงขามจนกระดาษเรียบตรงถาปญหายังคงอยู ให
เปลี่ยนไปใชกระดาษภาพถายท่ีไมมวนงอ

สาเหตุ: กระดาษภาพถายมวนงอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 6: ปอนกระดาษครัง้ละแผน

วธิแีกไข: ลองใสกระดาษภาพถายครั้งละแผนลงในถาดกระดาษภาพถาย

สาเหตุ: กระดาษอาจปอนเขาสูเครื่องอยางไมถูกตองหากคุณใชเครื่องใน
สภาพแวดลอมท่ีมคีวามช้ืนสูงหรือตํ่าเกินไป

ไมสามารถใสถาดกระดาษภาพถายใหเขาที่

วธิแีกไข: นําถาดกระดาษออก และใสกลับเขาที ่ดันถาดกระดาษออกเขา
ไปจนสุด ตรวจสอบใหแนใจวา ถาดกระดาษออกถูกดันลงจนสุดและเรียบ
เสมอกัน

สาเหตุ: ถาดกระดาษออกอาจยังไมถูกดันเขาไปจนสุด

ไมสามารถดึงถาดกระดาษภาพถายออกมาได

วธิแีกไข: ดันถาดรับกระดาษใหลงจนสุด

สาเหตุ: ถาดกระดาษออกอาจยังไมถูกดันลงจนสุด

ไมพบซอฟตแวร HP Photosmart
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
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• การแกไข 2: เปดผลิตภัณฑ
• การแกไข 3: เปดเครื่องคอมพิวเตอร
• การแกไข 4: ตรวจสอบการเชื่อมตอจากผลิตภัณฑไปยังเครื่องคอมพิวเตอร

ของคุณ

การแกไข 1: ติดตัง้ซอฟตแวร HP Photosmart
วธิแีกไข: ติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ ถา
ติดต้ังแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

วธิกีารติดตั้งซอฟตแวร HP Photosmart
1. ใสแผนซดีีรอมลงในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร แลวจึงเริ่มใชงาน

โปรแกรมการติดต้ัง
2. เมือ่ไดรับขอความแจง ใหคลิก Install More Software (ติดต้ัง

ซอฟตแวรเพ่ิมเติม) เพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
3. ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอ และคําแนะนําในคูมอืเริ่มตนที่นี่ที่มา

พรอมกับเครื่อง

สาเหตุ: ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart
ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: เปดผลติภณัฑ

วธิแีกไข: เปดการทํางานผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑปดอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: เปดเครือ่งคอมพวิเตอร

วธิแีกไข: เปดเครื่องคอมพิวเตอร

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรปดอยู

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 4: ตรวจสอบการเชื่อมตอจากผลติภณัฑไปยงัเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คณุ

วธิแีกไข: ตรวจสอบการเชื่อมตอจากผลิตภณัฑไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ ตรวจสอบวาสาย USB เสียบเขากับพอรต USB ดานหลังผลิตภณัฑ
แลวอยางแนนหนา ตรวจสอบใหแนใจวาปลายอีกดานหนึ่งของสาย USB
เสียบอยูกับพอรต USB ของเครื่องคอมพิวเตอรแลว หลังจากเชื่อมตอสาย
เคเบลิอยางถูกตองแลว ใหปดผลิตภัณฑแลวเปดใหมอีกครั้ง หากเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑกับเครื่องคอมพิวเตอรดวยการเชื่อมตอแบบใชสายหรือแบบไร
สาย ใหตรวจสอบใหแนใจวามกีารเชื่อมตอตามลําดับแลว และไดเปด
ผลิตภณัฑแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ังผลิตภัณฑ และการเชื่อมตอกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ โปรดดูที่ขอมูลการติดต้ังที่มาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ผลิตภัณฑไมไดเช่ือมตอเขากับคอมพิวเตอรอยางถูกตอง

ขอความเกี่ยวไฟล
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับไฟล
• เกิดขอผิดพลาดขณะอานหรือเขียนไฟล
• ไฟลท่ีอานไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
• ไมพบภาพถาย
• ไมพบไฟล
• ช่ือไฟลไมถูกตอง
• ประเภทไฟลที่ผลิตภัณฑรองรับ
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• ไฟลเสียหาย

เกดิขอผดิพลาดขณะอานหรอืเขียนไฟล

วธิแีกไข: ตรวจดูวาทานมีโฟลเดอรและชื่อไฟลที่ถูกตอง

สาเหตุ: ซอฟตแวรผลิตภัณฑไมสามารถเปดหรือบนัทึกไฟลได

ไฟลทีอ่านไมได ไมสามารถอานไฟล NN ได
วธิแีกไข: ใสการดหนวยความจําเขาในผลติภณัฑอีกครั้ง หากไมไดผล ให
ถายภาพใหมดวยกลองดิจิตอล หากไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว
ใหลองพิมพไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร สําเนาอาจไมเสียหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสยีบอยูหรือในอุปกรณจัด
เก็บขอมูลท่ีตออยูไดรับความเสียหาย

ไมพบภาพถาย

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสการดหนวยความจําอีกครั้ง
• การแกไข 2: พิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร

การแกไข 1: ใสการดหนวยความจาํอกีครั้ง

วธิแีกไข: ใสการดหนวยความจําอีกครั้ง หากไมไดผล ใหถายภาพใหม
ดวยกลองดิจิตอล หากไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร สําเนาอาจไมเสียหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสยีบอยูหรือในอุปกรณจัด
เก็บขอมูลท่ีตออยูไดรับความเสียหาย

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: พิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: ถายภาพดวยกลองดิจิตอลของคุณ หรือถากอนหนานี้คุณได
บันทึกภาพถายลงบนคอมพิวเตอรแลว คุณจะสามารถพิมพภาพถายน้ันได
โดยใชซอฟตแวรผลิตภณัฑ

สาเหตุ: ไมพบภาพถายในการดหนวยความจํา

ไมพบไฟล

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกครั้ง

สาเหตุ: หนวยความจําในคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอสําหรับสรางไฟลตัว
อยางการพิมพ

ชือ่ไฟลไมถกูตอง

วธิแีกไข: แนใจวาใชสัญลักษณที่ถูกตองในชื่อไฟล

สาเหตุ: ช่ือไฟลที่คุณใสไมถูกตอง

ประเภทไฟลทีผ่ลติภณัฑรองรบั

ซอฟตแวรผลิตภณัฑรองรับเฉพาะภาพในรูปแบบไฟล JPG และ TIF เทานั้น

ไฟลเสยีหาย

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสการดหนวยความจําเขาในผลติภัณฑอีกครั้ง
• การแกไข 2: ฟอรแมตการดหนวยความจําในกลองดิจิตอลอีกคร้ัง

การแกไข 1: ใสการดหนวยความจําเขาในผลติภณัฑอกีครัง้

วธิแีกไข: ใสการดหนวยความจําอีกครั้ง หากไมไดผล ใหถายภาพใหม
ดวยกลองดิจิตอล หากไดถายโอนไฟลไปยังคอมพิวเตอรแลว ใหลองพิมพ
ไฟลดังกลาวโดยใชซอฟตแวร สําเนาอาจไมเสียหาย

สาเหตุ: ไฟลบางไฟลในการดหนวยความจําที่เสยีบอยูหรือในอุปกรณจัด
เก็บขอมูลที่ตออยูไดรับความเสียหาย
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ฟอรแมตการดหนวยความจําในกลองดิจติอลอีกครัง้

วธิแีกไข: ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาด
ทีแ่จงทานวาภาพในหนวยความจํามขีอผิดพลาด

ถาระบบไฟลทีอ่ยูในการดมขีอผิดพลาด ใหฟอรแมตการดหนวยความจํา
ใหมในกลองดิจิตัล

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

สาเหตุ: ระบบไฟลในการดหนวยความจําเสียหาย

ขอความทัว่ไปเกี่ยวกับผูใช
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกบัผูใชโดยทั่วไป
• ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจํา
• ไมสามารถครอบตัด
• ไมมีพ้ืนท่ีวางบนดิสก
• ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด
• ใชการดไดคร้ังละหนึ่งอันเทาน้ัน
• เสียบการดไมถูกตอง
• การดชํารุดเสียหาย
• เสียบการดไมเขาตําแหนง

ขอผิดพลาดเกีย่วกับการดหนวยความจาํ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงการดเดียว
• การแกไข 2: ดึงการดหนวยความจําออกแลวใสใหมใหถูกตอง
• การแกไข 3: ดันการดหนวยความจําเขาไปจนสุด
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การแกไข 1: ดึงการดหนวยความจาํออกใหเหลอืเพียงการดเดยีว

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั ผลิตภัณฑจะ
อานการดหนวยความจําท่ีเหลืออยู และแสดงภาพถายภาพแรกที่เก็บไวใน
การดหนวยความจํา

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอนัหรือมากกวาใสอยูในผลิตภัณฑใน
เวลาเดียวกัน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ดึงการดหนวยความจาํออกแลวใสใหมใหถกูตอง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกแลวใสใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด memory card หงายขึ้น และควรอานไดเมือ่คุณเสียบการดลงในชอง
เสียบ

สาเหตุ: คุณใสการดหนวยความจํา memory card กลับดานหรือกลับหัว
กลับหาง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ดันการดหนวยความจาํเขาไปจนสดุ

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวใสเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําจนสุด

สาเหตุ: คุณใสการดหนวยความจําเขาไปไมสุด

ไมสามารถครอบตัด

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ปดบางแอพพลิเคชันหรือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
• การแกไข 2: ลางถังขยะรีไซเคิลบนเดสกท็อปของคุณ

การแกไข 1: ปดบางแอพพลเิคชันหรอืรสีตารทเครื่องคอมพิวเตอร

วธิแีกไข: ปดแอพพลิเคชันท่ีไมจําเปนทั้งหมด รวมทั้งแอพพลิเคชันที่ทํา
งานเปนพ้ืนหลัง เชน สกรีนเซฟเวอรและโปรแกรมตรวจสอบไวรัสดวย
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(หากทานปดโปรแกรมตรวจสอบไวรัส อยาลืมกลับมาเปดการใชงานใหม
เมื่อทานแกไขปญหาไดแลว) การรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรจะชวยลาง
หนวยความจําได ทานอาจตองซื้อ RAM เพ่ิม โปรดดูเอกสารอางอิงที่มากับ
คอมพิวเตอรของทาน

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรมีหนวยความจําไมพอ

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ลางถงัขยะรไีซเคลิบนเดสกทอ็ปของคุณ

วธิแีกไข: ลางถังขยะรีไซเคิลบนเดสกทอปของทาน ทานอาจตองลบไฟล
ออกจากฮารดไดรฟ เชน ลบไฟลช่ัวคราวออก

สาเหตุ: สําหรับการสแกน ตองมเีน้ือทีใ่นฮารดดิสกอยางนอย 50 MB

ไมมพีืน้ทีว่างบนดิสก

วธิแีกไข: ปดโปรแกรมบางโปรแกรมแลวลองใหทํางานอีกคร้ัง

สาเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอรมีหนวยความจําไมพอ

ขอผิดพลาดในการเขาใชงานการด

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงการดเดียว
• การแกไข 2: ดึงการดหนวยความจําออกแลวใสใหมใหถูกตอง
• การแกไข 3: ดันการดหนวยความจําเขาไปจนสุด

การแกไข 1: ดึงการดหนวยความจาํออกใหเหลอืเพยีงการดเดยีว

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกใหเหลือเพียงหนึ่งอนั ผลิตภัณฑจะ
อานการดหนวยความจําที่เหลืออยู และแสดงภาพถายภาพแรกที่เก็บไวใน
การดหนวยความจํา

สาเหตุ: มีการดหนวยความจําสองอันหรือมากกวาใสอยูในผลิตภณัฑใน
เวลาเดียวกัน
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ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ดึงการดหนวยความจาํออกแลวใสใหมใหถกูตอง

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออกแลวใสใหมใหถูกตอง ฉลากของ
การด memory card หงายขึ้น และควรอานไดเมือ่คุณเสียบการดลงในชอง
เสียบ

สาเหตุ: คุณใสการดหนวยความจํา memory card กลับดานหรือกลับหัว
กลับหาง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ดันการดหนวยความจาํเขาไปจนสดุ

วธิแีกไข: ดึงการดหนวยความจําออก แลวใสเขาไปในชองเสียบการด
หนวยความจําจนสุด

สาเหตุ: คุณใสการดหนวยความจําเขาไปไมสุด

ใชการดไดครัง้ละหนึง่อนัเทานัน้

วธิแีกไข: คุณสามารถใสการดหนวยความจําไดครั้งละหนึ่งอันเทานั้น

ถามกีารดหนวยความจําเสียบอยูมากกวาหนึ่งอัน ไฟเตือนจะกะพริบถี่ๆ และ
ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร ดึงการด
หนวยความจําที่เกินมาออกเพื่อแกปญหาน้ี

สาเหตุ: มกีารดหนวยความจําสองอนัหรือมากกวาใสอยูในผลิตภัณฑใน
เวลาเดียวกัน

เสยีบการดไมถกูตอง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น และแถบ
สัมผัสหันเขาหาผลิตภณัฑ จากนั้นจึงดันการดไปเขาไปในชองเสียบที่เหมาะ
สม จนกระทั่งไฟภาพถายติดสวาง

หากใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ผลิตภัณฑจะไมทํางานและไฟเตือนจะ
กะพริบถี่ๆ

หลังจากใสการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟภาพถายจะกะพริบเปนสีเขียว
สักสองสามวินาท ีจากนั้นจึงติดสวางคางไว
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สาเหตุ: คุณใสการดหนวยความจํา memory card กลับดานหรือกลับหัว
กลับหาง

การดชํารดุเสยีหาย

วธิแีกไข: ฟอรแมตการดหนวยความจําใหมในกลอง หรือฟอรแมตการด
หนวยความจําในคอมพิวเตอร Windows XP โดยการเลือกรูปแบบ FAT
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบที่มาพรอมกลองถายรูป

ขอควรระวงั การฟอรแมตการดหนวยความจําใหมจะลบภาพถายท่ีเก็บ
ไวในการด ถาทานถายโอนภาพถายจากการดหนวยความจําไปยัง
คอมพิวเตอรกอนหนาแลว ใหพยายามสั่งพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร
มฉิะน้ัน ทานตองถายภาพที่อาจถูกลบไปใหม

สาเหตุ: คุณฟอรแมตการดในคอมพิวเตอรที่ใช Windows XP ตามคา
ดีฟอลต Windows XP จะฟอรแมตการดหนวยความจําขนาด 8 MB หรือ
นอยกวา และขนาด 64 MB หรือมากกวาดวยรูปแบบ FAT32 กลองดิจิตอล
และอุปกรณอื่นๆ จะใชรูปแบบ FAT (FAT16 หรือ FAT12) และไม
สามารถรองรับการดที่ฟอรแมตเปนรูปแบบ FAT32

เสยีบการดไมเขาตาํแหนง

วธิแีกไข: หันการดหนวยความจําโดยใหดานที่มีฉลากหงายขึ้น และแถบ
สัมผัสหันเขาหาผลิตภัณฑ จากนั้นจึงดันการดไปเขาไปในชองเสยีบที่เหมาะ
สม จนกระทั่งไฟภาพถายติดสวาง

หากใสการดหนวยความจําไมถูกตอง ผลิตภัณฑจะไมทํางานและไฟเตือนจะ
กะพริบถี่ๆ

หลังจากใสการดหนวยความจําถูกตองแลว ไฟภาพถายจะกะพริบเปนสีเขียว
สักสองสามวินาท ีจากนั้นจึงติดสวางคางไว

สาเหตุ: คุณใสการดหนวยความจําเขาไปไมสุด

ขอความเกี่ยวกบักระดาษ
ขอมลูตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ
• หมึกพิมพกําลังแหง
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หมกึพิมพกาํลงัแหง

วธิแีกไข: หากตองการพิมพสองดาน เอกสารที่พิมพแลวนั้นตองแหงกอน
จึงจะพิมพลงที่ดานหลังได โปรดรอจนกวาผลิตภณัฑจะดึงกระดาษที่พิมพ
แลวเพื่อพิมพลงที่ดานหลัง

สาเหตุ: แผนใสและสื่ออื่นๆ ตองการเวลารอใหหมกึแหงนานกวาปกติ

ขอความเกีย่วกับระบบไฟและการเชือ่มตอ
ขอมูลตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปดเปดเคร่ือง
และการเชื่อมตอ
• ปดเครื่องไมถูกตอง

ปดเครือ่งไมถกูตอง

วธิแีกไข: กดปุม เปด เพ่ือเปดและปดผลิตภัณฑ

สาเหตุ: มกีารปดผลิตภัณฑไมถูกตองในครั้งสุดทายที่ใช หากปดผลิตภัณฑ
โดยปดสวิตชที่ปลั๊กพวงหรือปดสวิตชที่ผนัง ผลิตภัณฑอาจไดรับความเสีย
หาย

ขอความเกี่ยวกับตลบับรรจหุมกึและหวัพมิพ
ตอไปนี้คือรายการขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับหัวพิมพและตลับบรรจุ
หมกึ:
• ตลับหมกึอยูผิดชอง
• ขอผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องพิมพ
• ตลับบรรจุหมกึไมเขากัน
• หัวพิมพไมสามารถใชรวมกันได
• การเตือนหมึก
• ปญหาตลับบรรจุหมึก
• การเตือนความจุหมึกพิมพที่บริการ
• ระบบหมึกพิมพไมทํางาน
• ตรวจสอบตลับบรรจุหมึก
• ติดต้ังหัวพิมพและตลับหมึกพิมพ
• ตลับหมกึพิมพที่ไมใชของ HP
• หมกึพิมพของแท HP ถูกใชงาน

ขอผดิพลาด 255

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า



• ตลับหมึก HP ของแทที่ใชแลว
• ไมพบหัวพิมพหรือหัวพิมพเสียหาย
• หัวพิมพมีปญหา
• ปญหาเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องพิมพ
• ตลับบรรจุหมกึหายไป หรือติดต้ังไมถูกตอง หรือไมไดเปนรุนท่ีใชกับ

ผลิตภณัฑน้ี

ตลบัหมกึอยูผดิชอง

วธิแีกไข: นําตลับบรรจุหมกึที่ระบุออกแลวใสกลับเขาไปในชองท่ีถูกตอง
โดยใหสีของตลับหมึกตรงกับไอคอนของชองใสแตละชอง

การพิมพไมสามารถดําเนินการไดหากไมไดใสตลับบรรจุหมึกแตละตลับลง
ในชองที่ถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ใสตลับบรรจุหมึกที่ระบผิุดชอง

ขอผิดพลาดทัว่ไปเกีย่วกบัเครือ่งพิมพ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: รีเซ็ตเครื่อง
• การแกไข 2: ติดตอศูนยบริการของ HP
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การแกไข 1: รเีซต็เครือ่ง

วธิแีกไข: ปดเคร่ือง แลวถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขาที ่แลวจึงกด
ปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง

สาเหตุ: เครื่องมขีอผิดพลาด

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ติดตอศนูยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: จดรหัสขอผิดพลาดที่อยูในขอความ จากนั้นใหติดตอศูนย
บริการของ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: ผลิตภัณฑมปีญหา

ตลบับรรจุหมกึไมเขากนั

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพใชรวมกันไดหรือไม
• การแกไข 2: ติดตอศูนยบริการของ HP
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การแกไข 1: ตรวจสอบวาตลบัหมกึพิมพใชรวมกันไดหรือไม

วธิแีกไข: ตรวจสอบวากําลังใชตลับหมกึพิมพที่ถูกตองสําหรับผลิตภัณฑ
ของคุณ
• ในการตั้งคาและใช HP Photosmart เปนครั้งแรก ควรตรวจสอบให

แนใจวาไดติดต้ังตลับหมึกพิมพที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ตลับหมึก
พิมพเหลาน้ีจะมีคําวา "SETUP" (ติดต้ัง) หลังหมายเลขตลับหมกึพิมพที่
ปรากฏอยูบนปายฉลาก ตลับหมกึพิมพเหลานี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อ
การใชเครื่องพิมพคร้ังแรก
อยางไรก็ตาม ตลับหมึกพิมพสําหรับเปลี่ยนจะไมมคํีาวา "SETUP" (ติด
ต้ัง)

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชตลับหมึกพิมพที่เขากันไดกับ HP
Photosmart สําหรับรายการตลับหมกึพิมพที่ใชรวมกันได โปรดดู
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคุณอยานําตลับบรรจุหมกึออก จนกวาตลับ
หมึกสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง

โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหเปนตลับที่ถูกตองสําหรับ HP Photosmart
หากปรากฏวาคุณใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองแลว ใหดําเนินการแกไขในขั้น
ตอไป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ” ในหนา 122
• “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบไุมไดออกแบบมาเพื่อใชกับผลิตภัณฑนี้ตาม
ที่ไดต้ังคาไวในปจจุบัน

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ติดตอศูนยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับผลิตภณัฑนี้
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หวัพิมพไมสามารถใชรวมกนัได

วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: หัวพิมพไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับผลิตภณัฑนี้ หรือหัวพิมพเสีย
หาย

การเตือนหมกึ

วธิแีกไข: เมื่อคุณไดรับขอความเตือนหมกึ คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับ
หมกึพิมพที่ระบุ อยางไรก็ดี ปริมาณผงหมึกอาจต่ํามากพอจนเปนสาเหตุให
คุณภาพงานพิมพไมไดมาตรฐาน ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผล
เพ่ือดําเนินการตอ

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคุณอยานําตลับบรรจุหมึกออก จนกวาตลับ
หมกึสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง

ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพที่ผานการเติมหมกึหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับ
หมกึพิมพท่ีเคยใชในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมกึอาจไมแมนยํา หรือ
ไมปรากฏขึ้น

คําเตือนระดับหมกึพิมพและไฟแสดงเปนการระบโุดยประมาณเพื่อวัตถุ
ประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนหมึก โปรด
พิจารณาในการเตรียมตลับบรรจุหมกึชุดสํารองไวใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวา
คุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบุมหีมกึไมเพียงพอสําหรับการพิมพอยางถูก
ตอง

ปญหาตลบับรรจหุมกึ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
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ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ติดต้ังตลับบรรจุหมกึใหถูกตอง
• การแกไข 2: ปดสลักตลับบรรจุหมกึ
• การแกไข 3: ทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟา
• การแกไข 4: เปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
• การแกไข 5: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ติดตัง้ตลบับรรจหุมกึใหถกูตอง

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึทุกตลับถูกตองแลว โปรดดู
ข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือแกปญหาขอพิดพลาดนี้

ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดตั้งตลบับรรจหุมกึไวถกูตองแลว
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภัณฑแลว
2. เปดฝาฝาครอบตลับบรรจุหมึกโดยการดันสวนหนาดานขวาของ

ผลิตภัณฑข้ึน จนกระทั่งฝาครอบล็อคเขาตําแหนง

หมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูตรงกลางของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ รอจนกระทั่งตลบัหมกึพิมพหยดุเคลื่อนที่กอนที่จะดําเนิน
การตอไป

3. ตรวจสอบใหแนใจวาใสตลับบรรจุหมึกลงในชองที่ถูกตองแลว
ใสตลับบรรจุหมึกลงในชองที่มรีูปรางของไอคอนและสีที่ตรงกัน
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4. ไลนิ้วไปตามสวนบนของตลับบรรจุหมึกทีละตลับเพื่อดูวาตลับหมึกใดยัง
ไมล็อคเขาตําแหนง

5. กดตลับหมึกลงเฉพาะตลับที่ยังขยับไปมาได
ตลับบรรจุหมกึควรล็อคเขาตําแหนง

6. ถาตลับบรรจุหมกึยังขยับไดอยู และคุณสามารถกดลงใหเขาตําแหนงได
ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
จะหายไปหรือไม
• ถาขอความหายไป หยุดการแกไขปญหาที่ข้ันตอนน้ี ขอผิดพลาดได

รับการแกไขแลว
• หากขอความยังปรากฏอยู ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
• หากไมมีตลับบรรจุหมึกตลับใดขยับไดอีก ใหดําเนินการตามขั้น

ตอนตอไป
7. หาตําแหนงตลับบรรจุหมกึท่ีระบใุนขอความแสดงขอผิดพลาด จากนั้น

กดแท็บบนตลับบรรจุหมกึเพื่อปลดล็อคตลับหมึกออกจากชอง
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8. กดตลับบรรจุหมึกกลับลงไปใหเขาตําแหนง
เมือ่ตลับบรรจุหมึกเขาล็อคในตําแหนงถูกตองแลว ควรมีเสียง
คลิกที่แท็บ หากไมไดยินเสียงคลิกจากตลับบรรจุหมึก อาจตองปรับ
แท็บใหเขาท่ีอีกครั้ง

9. นําตลับบรรจุหมกึออกจากชอง
10. คอยๆ เอนแท็บใหหางออกจากตลับบรรจุหมึก

ขอควรระวงั ระวังอยาเอนแท็บออกหางเกินกวา 1.27 ซม. โดย
ประมาณ

11. ติดต้ังตลับบรรจุหมึกใหม
ตอนน้ีตลับบรรจุหมึกควรลอ็คเขาตําแหนง

12. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
หายไปหรือยัง

13. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบติุดต้ังไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: ปดสลกัตลบับรรจหุมกึ

วธิแีกไข: ยกหูสลักและเลื่อนลงอยางระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาสลักที่ยึด
หัวพิมพน้ันปดแนนสนิทดีแลว หากปลอยใหหูสลักยังยกคางอยูอาจทําให
ตลับบรรจุหมึกอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองและเกิดปญหาในการพิมพได สลัก
ตองอยูดานลางเพื่อใหการติดต้ังตลับบรรจหุมึกเปนไปอยางถูกตอง

สาเหตุ: ปดสลักตลับหมึกพิมพไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ทาํความสะอาดแถบหนาสมัผัสไฟฟา

วธิแีกไข: ทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟาของตลับหมึก

การทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟา
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมึกโดยการยกที่จับสีน้ําเงนิที่มีอยูทั้งสองดานของ

ผลิตภณัฑข้ึน จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาท่ี
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หมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูตรงกลางของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ รอจนกระทั่งตลบัหมกึพิมพหยดุเคลื่อนที่กอนที่จะดําเนิน
การตอไป

3. หาตําแหนงตลับบรรจุหมกึที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาด จากนั้น
กดแท็บบนตลับบรรจุหมึกเพื่อปลดล็อคตลับหมึกออกจากชอง

4. จับดานขางของตลบับรรจุหมกึโดยใหหงายดานลางขึ้น แลวหาตําแหนง
ของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบนตลับบรรจุหมึก
แถบหนาสัมผัสไฟฟาคือสวนที่เปนสีเ่หลี่ยมเล็กๆ สี่อันทําดวยทองแดง
หรือโลหะสีทองที่ดานลางของตลับบรรจุหมึก

1 ชองหมึก

2 แถบหนาสัมผัสไฟฟา

5. เช็ดแถบหนาสัมผัสดวยกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมขีน
6. หาตําแหนงแถบหนาสัมผัสในหัวพิมพที่ดานในของผลิตภัณฑ

แถบหนาสัมผัสมีลักษณะคลายๆ หมุดสีทองแดงหรือสีทองท่ีอยูรวมกัน
เปนกลุม ซึง่จะตรงกับแถบหนาสัมผัสบนตลับบรรจุหมึกพอดี
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7. ใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส
8. ติดต้ังตลับบรรจุหมกึใหม

9. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
หายไปหรือยัง

10. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

หากยังคงไดรับขอความน้ีหลังจากทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึแลว
แสดงวาตลับหมึกอาจเสียหาย

ตรวจสอบวาตลับหมกึยังอยูภายใตเงือ่นไขการรับประกันและยังไมสิ้นสุด
การรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซื้อตลับบรรจุหมึกใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

HP เพ่ือขอรับบริการหรือเปลี่ยนตลับหมึกใหม
ไปที่: www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาค แลวคลิกที่ Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ขอมลูการรับประกันตลับหมกึ” ในหนา 125
• “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ตองทําความสะอาดแถบหนาสัมผัส

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 4: เปลีย่นตลบับรรจหุมกึ

วธิแีกไข: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ระบุ

ถาตลับหมึกของคุณยังอยูในระยะเวลารับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคา
ของ HP เพ่ือขอรับบริการหรือเปลี่ยนตลับหมกึใหม
ไปที่: www.hp.com/support.
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
“ขอมลูการรับประกันตลับหมกึ” ในหนา 125

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกที่ระบเุสียหาย

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ติดตอศูนยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่: www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: ผลิตภัณฑมปีญหา

การเตอืนความจหุมกึพิมพทีบ่รกิาร

วธิแีกไข: หากคุณจะเคลื่อนยายหรือขนสงผลิตภณัฑหลงัจากไดรับขอ
ความนี้ โปรดตรวจสอบวาไดวางผลิตภัณฑต้ังตรงและหามเอียงไปขางใด
ขางหนึ่งเพื่อปองกันไมใหหมกึหก

การพิมพสามารถดําเนินการตอไปได แตการทํางานของระบบอาจเปลี่ยนไป

สาเหตุ: ผลิตภัณฑใกลถึงระดับสูงสุดของความจุหมกึพิมพที่บริการ

ระบบหมกึพิมพไมทาํงาน

วธิแีกไข: ปดผลิตภณัฑ แลวถอดปลั๊กสายไฟออก จากนั้นใหรอ 10 วินาที
แลวเสียบปลั๊กสายไฟกลับเขาท่ีเดิม และเปดผลิตภัณฑ
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หากยังคงไดรับขอความนี้ ใหจดรหัสขอผิดพลาดทีใ่หไวในขอความบนจอ
แสดงผลของผลิตภณัฑ แลวติดตอศูนยบริการของ HP ไปที่:
www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: ชุดหัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว และผลิตภัณฑไมสามารถ
พิมพงานตอไปได

ตรวจสอบตลบับรรจหุมกึ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ติดต้ังตลับบรรจุหมึกทั้งหาตลับ
• การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกถูกตองแลว
• การแกไข 3: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ติดตั้งตลบับรรจหุมกึทัง้หาตลบั

วธิแีกไข: ติดต้ังตลับบรรจุหมึกทั้งหาตลับ

หากไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึครบทั้งหาตลับแลว ใหดําเนินการแกไขข้ันตอ
ไป

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ไมไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดตดิตัง้ตลับบรรจหุมกึถกูตองแลว

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึทุกตลับถูกตองแลว โปรดดู
ข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือแกปญหาขอพิดพลาดนี้

ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดตั้งตลบับรรจหุมกึไวถกูตองแลว
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภัณฑแลว
2. เปดฝาฝาครอบตลับบรรจุหมึกโดยการดันสวนหนาดานขวาของ

ผลิตภัณฑข้ึน จนกระทั่งฝาครอบล็อคเขาตําแหนง

หมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูตรงกลางของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ รอจนกระทั่งตลบัหมกึพิมพหยดุเคลื่อนที่กอนที่จะดําเนิน
การตอไป

3. ตรวจสอบใหแนใจวาใสตลับบรรจุหมึกลงในชองที่ถูกตองแลว
ใสตลับบรรจุหมึกลงในชองที่มรีูปรางของไอคอนและสีที่ตรงกัน
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4. ไลนิ้วไปตามสวนบนของตลับบรรจุหมึกทีละตลับเพื่อดูวาตลับหมึกใดยัง
ไมล็อคเขาตําแหนง

5. กดตลับหมึกลงเฉพาะตลับที่ยังขยับไปมาได
ตลับบรรจุหมกึควรล็อคเขาตําแหนง

6. ถาตลับบรรจุหมกึยังขยับไดอยู และคุณสามารถกดลงใหเขาตําแหนงได
ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
จะหายไปหรือไม
• ถาขอความหายไป หยุดการแกไขปญหาที่ข้ันตอนน้ี ขอผิดพลาดได

รับการแกไขแลว
• หากขอความยังปรากฏอยู ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
• หากไมมีตลับบรรจุหมึกตลับใดขยับไดอีก ใหดําเนินการตามขั้น

ตอนตอไป
7. หาตําแหนงตลับบรรจุหมกึท่ีระบใุนขอความแสดงขอผิดพลาด จากนั้น

กดแท็บบนตลับบรรจุหมกึเพื่อปลดล็อคตลับหมึกออกจากชอง

8. กดตลับบรรจุหมึกกลับลงไปใหเขาตําแหนง
เมื่อตลับบรรจุหมึกเขาล็อคในตําแหนงถูกตองแลว ควรมีเสียง
คลิกที่แท็บ หากไมไดยินเสียงคลิกจากตลับบรรจุหมึก อาจตองปรับ
แท็บใหเขาที่อีกครั้ง

9. นําตลับบรรจุหมึกออกจากชอง
10. คอยๆ เอนแท็บใหหางออกจากตลับบรรจุหมึก

ขอควรระวงั ระวังอยาเอนแท็บออกหางเกินกวา 1.27 ซม. โดย
ประมาณ
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11. ติดต้ังตลับบรรจุหมึกใหม
ตอนน้ีตลับบรรจุหมึกควรลอ็คเขาตําแหนง

12. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
หายไปหรือยัง

13. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกติดต้ังไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ติดตอศูนยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกมปีญหา

ตดิตัง้หัวพิมพและตลับหมกึพิมพ

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
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ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ติดต้ังหัวพิมพและตลับหมกึพิมพ
• การแกไข 2: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ติดตั้งหวัพิมพและตลับหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาไดติดต้ังหัวพิมพและตลับหมึกแลว

การตดิตัง้หัวพมิพอีกครัง้
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

3. นําตลับบรรจุหมึกทุกๆ ตลับออกไดดวยการดันแท็บที่อยูบนตลับบรรจุ
หมึก แลวดึงตลับออกจากชอง วางตลับบรรจุหมึกลงบนกระดาษหนึ่ง
แผนโดยใหรูหมกึหงายขึ้น
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4. ยกหูสลักบนตลับหมกึพิมพข้ึนจนสุด

5. นําหัวพิมพออกโดยยกหัวพิมพข้ึนตรงๆ

6. ตรวจสอบใหแนใจวาไดยกหูสลักข้ึนแลว จากน้ันจึงใสหัวพิมพกลับเขาที่
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7. ดันหูสลักลงอยางระมดัระวัง

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดดันหูสลักลงกอนท่ีจะใสตลับ
บรรจุหมกึกลับเขาที่ หากปลอยใหหูสลักยังยกคางอยูอาจทําใหตลับ
บรรจุหมกึอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองและเกิดปญหาในการพิมพได
สลักตองอยูดานลางเพื่อใหการติดต้ังตลับบรรจุหมึกเปนไปอยางถูก
ตอง

8. สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมอืนกัน แลวเลื่อนตลับบรรจุหมกึเขาใน
ชองที่วางจนกระทั่งล็อคเขาท่ีและอยูในตําแหนงที่มัน่คง

9. เปดฝาปดชองใสตลับบรรจุหมึก

สาเหตุ: หัวพิมพหรือตลับบรรจุหมึกติดต้ังไมถูกตองหรือไมไดติดต้ัง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ติดตอศนูยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
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สาเหตุ: มีปญหาในการติดต้ังหัวพิมพหรือตลับบรรจุหมกึ

ตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
วธิแีกไข: โปรดปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ
หรือเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึที่ระบุ

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคุณอยานําตลับบรรจุหมกึออก จนกวาตลับ
หมึกสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง

HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมึก HP ของแท ตลับบรรจุหมกึ HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึง่ทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
เครื่องพิมพอันเปนผลจากการใชวัสดุส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซือ้ตลับหมกึพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปที่

www.hp.com/go/anticounterfeit

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ผลิตภัณฑไดตรวจพบหมกึพิมพที่ไมใชของ HP

หมกึพมิพของแท HP ถกูใชงาน
วธิแีกไข: โปรดปฏิบติัตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ
หรือเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึที่ระบุ

ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพของงานพิมพปจจุบัน หากไมเปนที่นาพอใจ ลอง
ลางหัวพิมพเพ่ือตรวจสอบวาคุณภาพงานพิมพดีข้ึนหรือไม

ขอมูลเกี่ยวกับระดับหมกึพิมพจะไมมใีห

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคุณอยานําตลับบรรจุหมกึออก จนกวาตลับ
หมึกสํารองพรอมสําหรับติดต้ัง
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HP ขอแนะนําใหใชตลับบรรจุหมกึ HP ของแท ตลับบรรจุหมึก HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทํา
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเน่ือง

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
เครื่องพิมพอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: หมึกพิมพ HP ของแทในตลับบรรจุหมึกที่ระบหุมดแลว

ตลบัหมกึ HP ของแททีใ่ชแลว
วธิแีกไข: ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพของงานพิมพปจจุบัน หากไมเปนท่ี
นาพอใจ ลองลางหัวพิมพเพ่ือตรวจสอบวาคุณภาพงานพิมพดีข้ึนหรือไม

การทาํความสะอาดหัวพมิพจากแผงควบคมุ
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวั

พมิพ) แลวจึงกด ตกลง
ผลิตภณัฑจะทําความสะอาดหัวพิมพ

4. กดปุมใดๆ เพ่ือกลับสูเมนู Tools (เครือ่งมอื)

ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลหรือหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือดําเนิน
การตอ
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หมายเหตุ HP ขอแนะนําวาอยาทิ้งตลับบรรจุหมึกไวภายนอก
เครื่องพิมพเปนเวลานาน หากติดต้ังตลับหมกึที่ใชแลว ใหตรวจสอบ
คุณภาพงานพิมพ หากไมเปนที่นาพอใจ ใหดําเนินการตามขั้นตอนทํา
ความสะอาดจากกลองเครื่องมือ

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึก HP ของแทใชแลวจากผลิตภณัฑอื่น

ไมพบหัวพมิพหรอืหัวพิมพเสยีหาย

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ติดต้ังหัวพิมพและตลับหมึกใหมอีกครั้ง
• การแกไข 2: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ติดตัง้หัวพมิพและตลบัหมกึใหมอกีครัง้

วธิแีกไข: ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาไดติดต้ังหัวพิมพและตลับหมึกแลว

การตดิตัง้หัวพิมพอกีครัง้
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภัณฑแลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

3. นําตลับบรรจุหมกึออกทั้งหมด แลววางบนกระดาษโดยใหรูหมึกหงาย
ข้ึน
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4. ยกหูสลักบนตลับหมกึพิมพข้ึนจนสุด

5. นําหัวพิมพออกโดยยกหัวพิมพข้ึนตรงๆ

ขอผดิพลาด 277

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า



6. ทําความสะอาดหัวพิมพ
สวนของหัวพิมพที่จําเปนตองทําความสะอาดแบงออกเปนสามสวน:
ดานที่ทําดวยพลาสติกบริเวณทั้งสองดานของหัวพนหมึก ขอบระหวาง
หัวพนหมึกกับแถบหนาสัมผัสไฟฟา และบริเวณแถบหนาสัมผัสไฟฟา

1 ดานท่ีทําดวยพลาสติกท่ีอยูบนแตละดานของหัวพนหมึก

2 ขอบระหวางหัวพนหมึกกับแถบหนาสัมผสั

3 แถบหนาสัมผัสไฟฟา

ขอควรระวงั สัมผัสบริเวณหัวพนหมึกและแถบหนาสัมผัสไฟฟา
โดยใชวัสดุสําหรับทําความสะอาด เทานัน้ หามใชนิ้วถู

การทาํความสะอาดหวัพมิพ
a. ใชผาสะอาดที่ไมมขุียชุบน้ําใหหมาด เช็ดบริเวณแถบหนาสัมผัสไฟ

ฟาจากดานลางขึ้นดานบน หามสัมผัสบริเวณขอบของหัวพนหมึก
และแถบหนาสัมผัสไฟฟา ทําความสะอาดจนกระทั่งไมมหีมึกเหลือ
อยูในผา

b. ใชผาสะอาดที่ไมมขุีย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดขจัดหมึกที่คางอยูและฝุน
ละอองออกจากขอบระหวางหัวพนหมึกและแถบหนาสัมผัส
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c. ใชผาสะอาดที่ไมมีขุย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดดานที่ทําดวยพลาสติกบน
ขอบทั้งสองดานของหัวพนหมึก เช็ดออกจากหัวพนหมึก

d. ใชผาแหงที่ไมมขุียเช็ดพ้ืนที่ที่ทําสะอาดกอนหนาน้ีใหแหงกอนท่ีจะ
ดําเนินการข้ันตอนตอไป

7. ทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟาภายในผลิตภณัฑ

การทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟาในผลติภณัฑ
a. ชุบผาสะอาดท่ีไมมขุียดวยนํ้าบรรจุขวดหรือนํ้ากลั่น
b. ใชผาสะอาดเช็ดจากบนลงลางเพื่อทําความสะอาดแถบหนาสัมผัส

ไฟฟาในผลิตภณัฑ ใชผาสะอาดใหมไดมากตามความจําเปน ทํา
ความสะอาดจนกระทั่งไมมีหมึกเหลืออยูในผา
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c. ใชผาแหงที่ไมมขุียเช็ดพ้ืนที่ใหแหงกอนที่จะดําเนินการขั้นตอนตอ
ไป

8. ตรวจสอบใหแนใจวาไดยกหูสลักข้ึนแลว จากน้ันจึงใสหัวพิมพกลับเขาที่

9. ดันหูสลักลงอยางระมดัระวัง

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดดันหูสลักลงกอนที่จะใสตลับ
บรรจุหมึกกลับเขาที่ หากปลอยใหหูสลักยังยกคางอยูอาจทําใหตลับ
บรรจุหมึกอยูในตําแหนงท่ีไมถูกตองและเกิดปญหาในการพิมพได
สลักตองอยูดานลางเพื่อใหการติดต้ังตลับบรรจุหมึกเปนไปอยางถูก
ตอง

10. สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมอืนกัน แลวเลื่อนตลับบรรจุหมึกเขาใน
ชองท่ีวางจนกระทั่งล็อคเขาที่และอยูในตําแหนงที่มั่นคง
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11. เปดฝาปดชองใสตลับบรรจุหมึก

สาเหตุ: หัวพิมพหรือตลับบรรจุหมึกติดต้ังไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ติดตอศนูยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: มปีญหาในการติดต้ังหัวพิมพหรือตลับบรรจุหมึก

หวัพิมพมปีญหา

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงท่ีสุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
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• การแกไข 1: ติดต้ังหัวพิมพใหมอีกครั้ง
• การแกไข 2: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ติดตัง้หัวพมิพใหมอกีครัง้

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังหัวพิมพแลว และฝาครอบตลับ
บรรจุหมกึปดอยู

ติดต้ังหัวพิมพใหมอีกคร้ัง

การตดิตัง้หัวพิมพอกีครัง้
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภัณฑแลว
2. เปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

3. นําตลับบรรจุหมกึออกทั้งหมด แลววางบนกระดาษโดยใหรูหมึกหงาย
ข้ึน

4. ยกหูสลักบนตลับหมกึพิมพข้ึนจนสุด
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5. นําหัวพิมพออกโดยยกหัวพิมพข้ึนตรงๆ

6. ทําความสะอาดหัวพิมพ
สวนของหัวพิมพที่จําเปนตองทําความสะอาดแบงออกเปนสามสวน:
ดานท่ีทําดวยพลาสติกบริเวณทั้งสองดานของหัวพนหมึก ขอบระหวาง
หัวพนหมึกกับแถบหนาสัมผัสไฟฟา และบริเวณแถบหนาสัมผัสไฟฟา

1 ดานท่ีทําดวยพลาสติกท่ีอยูบนแตละดานของหัวพนหมึก

2 ขอบระหวางหัวพนหมึกกับแถบหนาสัมผัส

3 แถบหนาสัมผัสไฟฟา
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ขอควรระวงั สัมผัสบริเวณหัวพนหมึกและแถบหนาสัมผัสไฟฟา
โดยใชวัสดุสําหรับทําความสะอาด เทานัน้ หามใชนิ้วถู

การทาํความสะอาดหวัพมิพ
a. ใชผาสะอาดที่ไมมขุียชุบน้ําใหหมาด เช็ดบริเวณแถบหนาสัมผัสไฟ

ฟาจากดานลางขึ้นดานบน หามสัมผัสบริเวณขอบของหัวพนหมึก
และแถบหนาสัมผัสไฟฟา ทําความสะอาดจนกระทั่งไมมหีมึกเหลือ
อยูในผา

b. ใชผาสะอาดที่ไมมขุีย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดขจัดหมึกที่คางอยูและฝุน
ละอองออกจากขอบระหวางหัวพนหมึกและแถบหนาสัมผัส

c. ใชผาสะอาดที่ไมมขุีย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดดานท่ีทําดวยพลาสติกบน
ขอบท้ังสองดานของหัวพนหมึก เช็ดออกจากหัวพนหมกึ
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d. ใชผาแหงที่ไมมขุียเช็ดพ้ืนที่ที่ทําสะอาดกอนหนาน้ีใหแหงกอนท่ีจะ
ดําเนินการข้ันตอนตอไป

7. ทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟาภายในผลิตภณัฑ

การทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟาในผลติภณัฑ
a. ชุบผาสะอาดท่ีไมมขุียดวยนํ้าบรรจุขวดหรือนํ้ากลั่น
b. ใชผาสะอาดเช็ดจากบนลงลางเพื่อทําความสะอาดแถบหนาสัมผัส

ไฟฟาในผลิตภณัฑ ใชผาสะอาดใหมไดมากตามความจําเปน ทํา
ความสะอาดจนกระทั่งไมมีหมึกเหลืออยูในผา

c. ใชผาแหงที่ไมมขุียเช็ดพ้ืนที่ใหแหงกอนท่ีจะดําเนินการขั้นตอนตอ
ไป

8. ตรวจสอบใหแนใจวาไดยกหูสลกัข้ึนแลว จากนั้นจึงใสหัวพิมพกลับเขาที่
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9. ดันหูสลักลงอยางระมดัระวัง

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดดันหูสลักลงกอนที่จะใสตลับ
บรรจุหมึกกลับเขาที่ หากปลอยใหหูสลักยังยกคางอยูอาจทําใหตลับ
บรรจุหมึกอยูในตําแหนงท่ีไมถูกตองและเกิดปญหาในการพิมพได
สลักตองอยูดานลางเพื่อใหการติดต้ังตลับบรรจุหมึกเปนไปอยางถูก
ตอง

10. สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมอืนกัน แลวเลื่อนตลับบรรจุหมึกเขาใน
ชองท่ีวางจนกระทั่งล็อคเขาที่และอยูในตําแหนงที่มั่นคง

11. เปดฝาปดชองใสตลับบรรจุหมึก
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สาเหตุ: หัวพิมพมีปญหา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ติดตอศนูยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: หัวพิมพมีปญหา

ปญหาเกีย่วกบัการเตรยีมเครือ่งพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพของงานพิมพปจจุบัน หากไมเปนท่ี
นาพอใจ ซึ่งอาจเปนไปไดวา นาฬิกาภายในทํางานผิดพลาด และผลิตภณัฑ
ไมสามารถดําเนินการกับหัวพิมพไดตามกําหนด ลองทําความสะอาดหัว
พิมพเพ่ือตรวจดูวาคุณภาพงานพิมพดีข้ึนหรือไม

การทาํความสะอาดหัวพมิพจากแผงควบคมุ
1. กด ตัง้คา

2. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Tools (เครือ่งมอื) แลวจึงกด ตกลง
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3. กดปุมลูกศรลงเพื่อไฮไลต Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวั
พิมพ) แลวจึงกด ตกลง
ผลิตภัณฑจะทําความสะอาดหัวพิมพ

4. กดปุมใดๆ เพ่ือกลับสูเมนู Tools (เครือ่งมอื)

สาเหตุ: ปดผลิตภัณฑไมถูกตอง

ตลบับรรจหุมกึหายไป หรอืตดิตัง้ไมถูกตอง หรอืไมไดเปนรุนทีใ่ชกบัผลติภณัฑ
นี้

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเร่ิมตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไข
ปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ที่เหลืออยูจน
กวาจะแกไขปญหาได
• การแกไข 1: ใสตลับบรรจุหมกึทุกตลับ
• การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึทุกตลับถูกตองหรือไม
• การแกไข 3: ทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับบรรจุหมึก
• การแกไข 4: ติดตอศูนยบริการของ HP

การแกไข 1: ใสตลบับรรจหุมกึทกุตลบั

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึครบถวนแลว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวาสูญหาย

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบวาไดตดิตัง้ตลับบรรจหุมกึทกุตลบัถกูตองหรอืไม

วธิแีกไข: ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึทุกตลับถูกตองแลว โปรดดู
ข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือแกปญหาขอพิดพลาดนี้

ตรวจสอบใหแนใจวามกีารติดตั้งตลบับรรจหุมกึไวถกูตองแลว
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภัณฑแลว
2. เปดฝาฝาครอบตลับบรรจุหมึกโดยการดันสวนหนาดานขวาของ

ผลิตภัณฑข้ึน จนกระทั่งฝาครอบล็อคเขาตําแหนง
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หมึกพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ รอจนกระทั่งตลบัหมกึพิมพหยุดเคลื่อนที่กอนท่ีจะดําเนิน
การตอไป

3. ตรวจสอบใหแนใจวาใสตลับบรรจุหมกึลงในชองที่ถูกตองแลว
ใสตลับบรรจุหมกึลงในชองที่มีรูปรางของไอคอนและสีที่ตรงกัน

4. ไลนิ้วไปตามสวนบนของตลับบรรจุหมึกทีละตลับเพื่อดูวาตลับหมึกใดยัง
ไมล็อคเขาตําแหนง

5. กดตลับหมึกลงเฉพาะตลับที่ยังขยับไปมาได
ตลับบรรจุหมกึควรล็อคเขาตําแหนง
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6. ถาตลับบรรจุหมกึยังขยับไดอยู และคุณสามารถกดลงใหเขาตําแหนงได
ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
จะหายไปหรือไม
• ถาขอความหายไป หยุดการแกไขปญหาท่ีข้ันตอนน้ี ขอผิดพลาดได

รับการแกไขแลว
• หากขอความยังปรากฏอยู ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
• หากไมมตีลับบรรจุหมึกตลับใดขยับไดอีก ใหดําเนินการตามขั้น

ตอนตอไป
7. หาตําแหนงตลับบรรจุหมกึที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาด จากนั้น

กดแท็บบนตลับบรรจุหมึกเพื่อปลดล็อคตลับหมึกออกจากชอง

8. กดตลับบรรจุหมึกกลับลงไปใหเขาตําแหนง
เมือ่ตลับบรรจุหมึกเขาล็อคในตําแหนงถูกตองแลว ควรมีเสียง
คลิกที่แท็บ หากไมไดยินเสียงคลิกจากตลับบรรจุหมึก อาจตองปรับ
แท็บใหเขาท่ีอีกครั้ง

9. นําตลับบรรจุหมกึออกจากชอง
10. คอยๆ เอนแท็บใหหางออกจากตลับบรรจุหมึก

ขอควรระวงั ระวังอยาเอนแท็บออกหางเกินกวา 1.27 ซม. โดย
ประมาณ
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11. ติดต้ังตลับบรรจุหมกึใหม
ตอนนี้ตลับบรรจุหมกึควรล็อคเขาตําแหนง

12. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
หายไปหรือยัง

13. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

“การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: ไมไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกหนึ่งตลับหรือมากกวา

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: ทาํความสะอาดหนาสัมผัสตลบับรรจหุมกึ

วธิแีกไข: ทําความสะอาดแถบหนาสัมผัสไฟฟาของตลับหมึก

การทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟา
1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมึกโดยการยกที่จับสีน้ําเงนิที่มีอยูทั้งสองดานของ

ผลิตภณัฑข้ึน จนกระทั่งล็อกฝาครอบเขาท่ี
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หมึกพิมพจะเล่ือนไปอยูตรงกลางของผลิตภัณฑ

หมายเหตุ รอจนกระทั่งตลบัหมกึพิมพหยดุเคลื่อนที่กอนที่จะดําเนิน
การตอไป

3. หาตําแหนงตลับบรรจุหมกึที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาด จากนั้น
กดแท็บบนตลับบรรจุหมึกเพื่อปลดล็อคตลับหมึกออกจากชอง

4. จับดานขางของตลบับรรจุหมกึโดยใหหงายดานลางขึ้น แลวหาตําแหนง
ของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบนตลับบรรจุหมึก
แถบหนาสัมผัสไฟฟาคือสวนที่เปนสีเ่หลี่ยมเล็กๆ สี่อันทําดวยทองแดง
หรือโลหะสีทองที่ดานลางของตลับบรรจุหมึก
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1 ชองหมึก

2 แถบหนาสัมผัสไฟฟา

5. เช็ดแถบหนาสัมผัสดวยกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขน
6. หาตําแหนงแถบหนาสัมผัสในหัวพิมพที่ดานในของผลิตภณัฑ

แถบหนาสัมผัสมีลักษณะคลายๆ หมดุสีทองแดงหรือสีทองที่อยูรวมกัน
เปนกลุม ซึง่จะตรงกับแถบหนาสัมผัสบนตลับบรรจุหมกึพอดี

7. ใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส
8. ติดต้ังตลับบรรจุหมกึใหม

9. ปดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาด
หายไปหรือยัง

10. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

หากยังคงไดรับขอความน้ีหลังจากทําความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึแลว
แสดงวาตลับหมึกอาจเสียหาย
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ตรวจสอบวาตลับหมกึยังอยูภายใตเงื่อนไขการรับประกันและยังไมสิ้นสดุ
การรับประกันหรือไม

• หากถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันแลว ใหซือ้ตลับบรรจุหมึกใหม
• หากยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ

HP เพ่ือขอรับบริการหรือเปลี่ยนตลับหมกึใหม
ไปที่: www.hp.com/support
เมือ่เครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาค แลวคลิกที่ Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

• “ขอมลูการรับประกันตลับหมึก” ในหนา 125
• “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหนา 123

สาเหตุ: หนาสัมผัสตลับบรรจุหมกึที่ระบุเสียหาย

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ติดตอศูนยบรกิารของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปที่ www.hp.com/support
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติด
ตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: ตลับบรรจุหมึกไมไดออกแบบมาเพื่อใชกับผลิตภณัฑนี้
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13 การหยดุงานปจจบุนั
การหยดุงานพิมพจากผลติภณัฑ
▲ กด ยกเลกิ บนแผงควบคุม หากเครื่องยังไมหยุดพิมพงาน ใหกด ยกเลกิ อีก

ครั้ง
ซึง่อาจจะใชเวลาสักครูในการยกเลิกงานพิมพ
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14 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั HP Photosmart มีอยูใน
สวนน้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเหตุ
• ขอมูลชิปของตลับหมึก
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย
• คําประกาศวาดวยกฏขอบังคับดานการโทรคมนาคม
• Japan safety statement

หมายเหตุ
การแจ้งเตือนโดยบริษัท Hewlett-Packard 
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในเอกสารน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
สงวนสิทธิ์ท้ังหมด ห้ามทำซ้ำ, แก้ไขปรับปรุง หรือแปลวัสดุเหล่าน้ีโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Hewlett-Packard 
ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เฉพาะการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP 
ท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารการรับประกันท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวเท่าน้ัน หากไม่มีการระบุไว้ในท่ีน้ี 
ให้ถือว่าจะต้องดำเนินการขอรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือบทความ หรือการตกหล่นที่มีอยู่ในท่ีน้ี
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Microsoft, Windows, Windows XP, และ Windows Vista เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนแห่งสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation
Windows 7 เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ 
Intel และ Pentium เป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ 

ขอมลูชปิของตลบัหมกึ
ตลับหมึก HP ท่ีใชกับผลิตภัณฑน้ีประกอบดวยชปิหนวยความจําท่ีชวยการทํางานของ
ผลิตภัณฑ นอกจากน้ี ชิปหนวยความจําน้ียงัทําหนาท่ีรวบรวมชุดขอมูลอยางจํากัดเกี่ยว
กับการใชงานผลิตภัณฑ ซึ่งครอบคลุมขอมูลดังตอไปน้ี วันท่ีติดต้ังตลับหมึกเปนคร้ัง
แรก วันท่ีใชงานตลับหมึกครั้งลาสุด จํานวนหนาท่ีพิมพโดยใชตลบัหมึกน้ี ขอบเขตการ
ใชงานหมึกตอหนา โหมดการพิมพท่ีใช ขอผิดพลาดในการพิมพท่ีอาจเกิดข้ึน และรุน
ผลิตภัณฑ โดย ขอมูลน้ีจะชวยให HP สามารถออกแบบผลิตภัณฑในอนาคตใหตอบ
สนองตอความตองการทางการพิมพของลูกคาได
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากชิปหนวยความจําของตลับหมึกจะไมมีขอมูลท่ีใชเพ่ือระบุตัว
ลกูคาหรือผูใชงานตลับหมึกหรือผลิตภัณฑ
HP จะจัดเก็บตัวอยางของชิปหนวยความจําจากตลับหมึกท่ีสงคืนกลับมายงัโครงการสง
คืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑโดยไมเสียคาใชจายของ HP (โปรแกรม HP Planet
Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/).
ชิปหนวยความจําท่ีไดจากการเก็บตวัอยางน้ีจะถูกนําไปอานและศึกษาเพื่อปรับปรงุ
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ผลิตภัณฑในอนาคตของ HP พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซเคิลผลิต
ภัณฑน้ีอาจตองเขาถึงขอมูลน้ีดวยเชนกัน
บุคคลท่ีสามใดๆ ท่ีเปนเจาของตลับหมึกอาจตองเขาใชงานขอมูลท่ีไมมีการระบุช่ือน้ีใน
ชิปหนวยความจํา ถาคุณไมตองการใหมีการเขาถึงขอมูลน้ี คุณสามารถปรับใหชิปน้ีทํา
งานไมได อยางไรก็ตาม หลังจากปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะไมสามารถใชงาน
ตลับหมึกน้ันในผลิตภัณฑของ HP
ถาคุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับการแจงขอมูลโดยไมระบุช่ือน้ี คุณสามารถทําใหขอมูลน้ีเขาใช
งานไมไดโดยการปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวมขอมูลการใชงาน
ของผลิตภัณฑได

การปดฟงกชนัขอมลูการใชงาน
1. กด ต้ังคา

2. กดปุมลูกศรลงจนกระทั่ง Preferences (ลกัษณะที่ตองการ) ปรากฏขึ้น แลวจึง
กด ตกลง

3. กดปุมลูกศรลงจนกระทั่ง Cartridge Chip Info (ขอมลูชปิของตลบัหมกึ) ปรากฏ
ข้ึน แลวจึงกด ตกลง

หมายเหตุ หากตองการเปดใชงานฟงกชันขอมูลการใชงานอีกครั้ง ใหคืนคาดี
ฟอลตท่ีกําหนดจากโรงงาน

หมายเหตุ คุณสามารถใชตลับหมึกตอไปไดในผลิตภัณฑของ HP ถาคุณปดการทํา
งานของชิปหนวยความจําในการรวบรวมขอมูลการใชงานของผลิตภัณฑ

ลกัษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Photosmart มีอยูในหัวขอน้ี สําหรับขอ
กําหนดเฉพาะที่สมบูรณของผลิตภัณฑ โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภัณฑท่ี
www.hp.com/support.

ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
ขอกําหนดเกี่ยวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรลีีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไป
ท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ชวงอุณหภูมิการใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ชวงอุณหภูมิขณะทํางานที่สามารถใชได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน; จุดนํ้าคางสูงสุด 28 ºC
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• ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเกบ็รักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40
ºF ถึง 140 ºF)

• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP
Photosmart อาจมีขอผิดพลาดบาง

• HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร เพ่ือลด
สญัญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้ําหนกักระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรบักระดาษ
ออก†

ถาดกระดาษภาพ
ถาย*

ถาดปอนเอกสาร

กระดาษธรรมดา 20 ถึง 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 125 แผน
(กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ สูงสุด 50 แผน

กระดาษ Legal 20 ถึง 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 100 แผน
(กระดาษ 20
ปอนด)

10 (กระดาษ 20
ปอนด)

ไมระบุ สูงสุด 50 แผน

การด นํ้าหนักสูงสุดคือ
110 ปอนด (200
แกรม)

สูงสุด 20 แผน 25 สูงสุด 20 แผน ไมระบุ

ซองจดหมาย 20 ถึง 24 ปอนด
(75 ถึง 90 แกรม)

สูงสุด 15 แผน 15 ไมระบุ ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ ไมระบุ

ปาย ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 5 x 7
น้ิว (13 x 18 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 20 แผน 20 สูงสุด 20 แผน ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 4 x 6
น้ิว (10 x 15 ซม.)

145 ปอนด

(236 แกรม)

สูงสุด 20 แผน 20 สูงสุด 20 แผน ไมระบุ

กระดาษภาพถายพา
โนรามา ขนาด 4 x 12
น้ิว (10 x 30 ซม.)

ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 8.5 x
11 น้ิว (216 x 279
มม.)

ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ ไมระบุ

* ความจุสงูสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกทีคุ่ณใชมีผลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหคุณหมั่นนํา
กระดาษออกจากถาดรับกระดาษ โหมดคุณภาพพิมพ FAST DRAFT (รางแบบคราวๆ) ตองการใหดึงถาดรับ

กระดาษออกมาจนสุด และหมุนถาดสวนปลายสุดขึ้น หากไมหมุนถาดสวนปลายสุดขึ้น กระดาษทัง้ในขนาด letter
และขนาด legal อาจตกลงมาทบักระดาษแผนแรก

*
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หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ี
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

ขอกาํหนดเฉพาะเกีย่วกบักระดาษสําหรบัอุปกรณเสรมิในการพมิพสองดาน

ประเภท ขนาด น้าํหนัก

กระดาษ Letter: 8.5 x 11 นิ้ว
Executive: 7.25 x 10.5 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

A5: 148 x 210 มม.

60 ถงึ 90 กรัม/เมตร2 (16 ถงึ 24
ปอนด)

กระดาษโบรชัวร Letter: 8.5 x 11 นิ้ว
A4: 210 x 297 มม.

ไมเกนิ 180 กรัม/เมตร2 (48 ปอนด)

การดและภาพถาย 4 x 6 น้ิว
5 x 8 น้ิว
10 x 15 ซม.

A6 : 105 x 148.5 มม.

Hagaki 100 x 148 มม.

ไมเกนิ 200 กรัม/เมตร2 (ดัชนี 110
ปอนด)

การปรบัตาํแหนง
.006 มม./มม. กระดาษธรรมดา (ดานท่ี 2)

หมายเหตุ ประเภทของวัสดุพิมพจะ แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค

ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาด พาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพองิคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI

ขอมลูจาํเพาะของการสแกน
• รวม Image Editor
• ซอฟตแวร OCR แบบสมบูรณจะแปลงขอความสแกนเปนขอความที่แกไขไดโดย

อัตโนมัติ (ถามีการติดต้ัง)
• อินเทอรเฟสของซอฟตแวรท่ีสนับสนุนมาตรฐาน Twain
• ความละเอียด: สูงถึง 4800 x 4800 ppi แบบออพติคอล (ข้ึนอยูกับรุน); เพ่ิมได

ถึง 19200 ppi (ดวยซอฟตแวร)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูท่ีซอฟตแวรของ
สแกนเนอร

• สี: 48 บิต grayscale 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.
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ลกัษณะเฉพาะในการทําสําเนา
• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกนัไปตามรุน
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูกบัความซับซอนของเอกสารและรุน
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนาขยายอยูระหวาง 200-400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนายออยูระหวาง 25-50% (ข้ึนอยูกับรุน)

ลกัษณะเฉพาะของโทรสาร
• สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
• โทรดวนสูงสุดได 110 หมายเลข (ข้ึนอยูกับรุน)
• หนวยความจําสูงสุด 120 หนา (แตกตางกันไปในแตละรุน ข้ึนอยูกับ ITU-T Test

Image #1 ท่ีระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือมีความ
ละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจํามากขึน้

• การสงและรับโทรสารดวยตนเอง
• โทรซ้ําอัตโนมัติกรณีสายไมวางไดมากถึงหาครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• โทรซ้ําอัตโนมัติกรณีไมรับสายไดหน่ึงครั้ง (ข้ึนอยูกับรุน)
• รายงานการยนืยันและผลการใชงาน
• โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
• การสงดวยความเร็ว 33.6 กิโลบิตตอวินาที
• 3 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ท่ี

ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาท่ีมีความซับซอนมากหรือความละเอียดสูงจะใช
เวลาและหนวยความจํามากขึ้น

• ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสาร/เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

 ภาพถาย (dpi) ละเอยีดมาก (dpi) ละเอยีด (dpi) มาตรฐาน (dpi)

ขาวดํา 200 x 200 (สีเทา 8 บิต) 300 x 300 200 x 200 200 x 100

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

ความละเอยีดในการพมิพ
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวร
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดด ู“การเรียกดูความละเอียดของการพิมพ”
ในหนา 82

จาํนวนการพิมพของตลบับรรจหุมกึ
โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับ
จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ
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โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอย
ท่ีสุดในขณะที่ยงัรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วัสดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน ช้ิน
สวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชไฟฟา
• Disposal of waste equipment by users in private households in the

European Union
• สารเคมี
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

เคลด็ลับในการรกัษาสิง่แวดลอม
HP มุงม่ันชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวย
การจัดทําเคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางน้ีเพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการ
ประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิดจากวิธกีารพิมพท่ีคุณเลือก นอกเหนือไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะในผลิตภัณฑน้ีแลว โปรดไปยงัเว็บไซต HP Eco Solutions สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับแผนริเร่ิมดานสิ่งแวดลอมของ HP
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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คณุสมบตักิารรกัษาสิ่งแวดลอมในผลติภณัฑของคณุ
• การพมิพสองดาน: ใช Paper-saving Printing (การพิมพแบบประหยดั

กระดาษ) เพ่ือพิมพเอกสารสองดานโดยใหมีงานหลายหนาอยูบนกระดาษแผน
เดียวเพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “การใช
ช็อตคัตการพิมพ” ในหนา 83

• การพมิพเวบ็อจัฉรยิะของ: อินเทอรเฟส HP Smart Web Printing (การพิมพเว็บ
อัจฉริยะของ HP) ประกอบดวยหนาตาง Clip Book (คลิปบุค) และ Edit
Clips (แกไขคลิป) ท่ีซ่ึงคุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ หรือพิมพคลิปท่ีคุณหามา
ไดจากเว็บ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “พิมพหนาเว็บ” ในหนา 80

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ
ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑน้ี ใหดูท่ี “การใชไฟฟา” ในหนา 304.

• วสัดทุี่รไีซเคลิได: หากตองการขอมูลเกี่ยวกบัการรีไซเคลิผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยม
ชม:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมูลเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ท่ี
www.hp.com/go/msds

โครงการรไีซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวม
ถึงพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษา
ทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรไีซเคิลวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/ภูมิภาค ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 303
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การใชไฟฟา
อุปกรณพิมพและอุปกรณทําสําเนาภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ENERGY
STAR® มีคุณสมบัติตรงตามขอมูลจําเพาะสําหรับอุปกรณทําสําเนาภาพ ENERGY
STAR ขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental
Protection Agency) เครื่องหมายดังตอไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มี
คุณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR

ขอมูลเพ่ิมเตมิสําหรับรุนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มีคุณสมบัติตรงตาม ENERGY
STAR จะปรากฏอยูในรายการที่: www.hp.com/go/energystar
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Disposal of waste equipment by users in private households in
the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че�продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите 
оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране 
на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че�да не застрашава човешкото 
здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за 
събиране на отпадъци или с�магазина, от който сте закупили продукта
Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi 
responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a�echipamentelor electronice.  
Colectarea şi reciclarea separată a�echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care 
protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu 
serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.
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สารเคมี
HP ยดึม่ันในการใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคาเสมอ ท้ังน้ีเพ่ือ
ใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบียบของสภาและคณะมนตรียโุรปหมาย
เลข 1907/2006 (REACH - Regulation EC No 1907/2006 of the European
Parliament and the Council) สามารถอานรายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑ
น้ีไดท่ี: www.hp.com/go/reach

Battery disposal in the Netherlands

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide 
batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. 
Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de 
geldende regels worden afgevoerd.   

Battery disposal in Taiwan

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material.
Special handling may apply. For more information, go to the following
Web site:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

บท 14
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EU battery directive

European Union Battery Directive
This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the 
product.  Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne
Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a 
été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un 
technicien qualifié.

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die 
Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker 
durchgeführt werden.

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori
Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e 
la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un 
tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea
Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto 
y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de 
mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi
Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby 
vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

EU's batteridirektiv
Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i 
hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is 
deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een 
gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv
Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. 
Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi
Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen 
koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού 
χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης 
αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája
A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy 
van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva
Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta 
dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva
Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti 
visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów
Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która 
podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia
Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e 
é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico 
qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami
Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná 
tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih
V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli 
popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

EU:s batteridirektiv
Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens 
hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз
Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за 
продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран 
техник.

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii
Acest produs conţine o baterie care este utilizată pentru a menţine integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului şi care este 
proiectată să funcţioneze pe întreaga durată de viaţă a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de 
un tehnician de service calificat.
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ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวย
งานท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany
• HP Photosmart Premium Fax C410 series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ SDGOB-0826 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตาม
ขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Photosmart Premium Fax C410 series
อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CQ521A และอื่นๆ)
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FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord
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Notice to users in Korea

B
B

Notice to users in Germany

Sehanzeige-Arbeitsplätze

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV 
vorgesehen.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19
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HP Photosmart Premium Fax C410 series declaration of
conformity
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คาํประกาศขอบงัคบัระบบไรสาย
สวนน้ีจะกลาวถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขอบังคับของผลิตภัณฑไรสาย:
• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• European Union regulatory notice
• Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner 
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This 
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In 
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure 
limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) 
during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção 
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN 
d'Industrie Canada.
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European Union regulatory notice
European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:  
• Low Voltage Directive 2006/95/EC  
• EMC Directive 2004/108/EC
CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC 
adapter provided by HP. 
If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential 
requirements of the following EU Directive:
• R&TTE Directive 1999/5/EC
Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards 
(European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this 
product or product family. This compliance is indicated by the following conformity 
marking placed on the product.

The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following 
EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
Products with 2.4-GHz wireless LAN devices
France
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This 
product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 
1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. 
For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.
Italy
License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for 
Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze).

Notice to users in Taiwan
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คาํประกาศวาดวยกฏขอบงัคบัดานการโทรคมนาคม
เครื่อง HP Photosmart มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดดานการโทรคมนาคมจาก
หนวยงานที่ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
• Notice to users of the Canadian telephone network
• Notice to users in the European Economic Area
• Notice to users of the German telephone network
• Australia wired fax statement
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Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC 
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the 
number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call 
your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, 
please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair 
information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the 
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not 
malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commis-
sion, public service commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers:
• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
 Note   The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable 

to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a 
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software.
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Notice to users of the Canadian telephone network

Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique 
canadien/Notice to users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été 
effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications 
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie 
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées 
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique 
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution 
est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque    Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui 
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une 
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à 
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note   The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be 
connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist 
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.
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Notice to users in the European Economic Area

Notice to users in the European Economic Area

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product 
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product 
support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network 
(PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des 
HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann 
als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelass-
enen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line 
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.
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Japan safety statement

For safety use  i
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Japan safety statement 319
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ดชันี
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