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1 ขอมลูเบือ้งตนของเครือ่งพมิพ

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

● คณุลักษณะทางส่ิงแวดลอม

● คณุสมบัติการเขาใชงาน

● มุมมองผลิตภัณฑ
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การเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ

รุนพืน้ฐาน รุนเครอืขาย

● ความเรว็: พมิพไดสูงสุด 16 หนาตอนาท ี(ppm) สําหรับขนาด A4 หรือ 17
ppm สําหรับขนาด Letter ขาวดําและ 4 ppm สี

● ถาด: กระดาษ 75 g/m2 150 แผน

● ถาดกระดาษออก: กระดาษ 75 g/m2 150 แผน

● การเชือ่มตอ: พอรต Hi-Speed USB 2.0

● การพมิพสองหนา (พมิพสองดาน): การพิมพสองดานดวยตนเอง (โดยใช
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ)

● ตลบัหมกึพมิพทดลองใช: มาพรอมกับเคร่ืองพมิพ

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175 และ:

● การเชือ่มตอ: เครือขายไรสาย 802.11b/g/n และระบบเครือขายในตวั
เพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย 10Base-T/100Base-TX
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คณุลกัษณะทางสิง่แวดลอม

การรีไซเคิล ลดปริมาณขยะโดยใชกระดาษรีไซเคิล

นาํตลับหมึกพมิพกลับมาใชใหมโดยใชกระบวนการสงคืน HP

การประหยัดพลังงาน ประหยดัพลังงานดวยโหมดพักเคร่ืองและโหมดพลังงานต่าํ

เทคโนโลย ีHP Instant-on ชวยใหพมิพหนาแรกไดเร็วขึ้นเมื่อเคร่ืองพิมพออกจากโหมดพักเคร่ืองหรือโหมดพลังงานต่ํา
เพื่อใหงานพิมพเสร็จเร็วขึ้น

การพมิพสองดานดวยตนเอง ประหยดักระดาษดวยการตัง้คาการพมิพสองดานดวยตนเอง

พมิพหลายหนาในหนาเดยีว ประหยดักระดาษโดยการพมิพเอกสารสองหนาขึ้นไปแบบติดกันบนกระดาษแผนเดียว เขาถงึคณุสมบัตนิีผ้านไดรเวอร
เคร่ืองพมิพ
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คณุสมบตักิารเขาใชงาน
เคร่ืองพิมพมีคุณสมบัติมากมายที่จะชวยเหลือผูใชที่มีปญหาการเขาใชงาน

● คูมือผูใชแบบออนไลนที่ใชไดกับผูอานคูมือโดยใชโหมดขอความตัวอักษร

● เปดชองเปดและฝาท้ังหมดไดดวยมือเดียว

4 บท 1   ขอมูลเบ้ืองตนของเคร่ืองพิมพ THWW



มมุมองผลติภณัฑ

ดานหนาของผลติภณัฑ

1

4

3

2

5

6

7

8

1 อุปกรณปอนกระดาษ

2 สแกนเนอร

3 ถาดกระดาษออก

4 ปุมเปด/ปดเคร่ือง

5 ถาดปอนหลัก

6 ฝาดานหนา (เขาถงึสูดรัมสงภาพ)

7 ฝาชองใสตลับหมึกพิมพ (เขาถงึตลับหมึกพิมพ)

8 แผงควบคุม
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ดานหลงัของผลติภัณฑ

2

3

4

5

1

1 ชองเสียบรักษาความปลอดภัย

2 ฝาชองนํากระดาษทีต่ิดออกดานหลัง

3 พอรต USB

4 พอรตเครือขายภายในของ HP (รุนเครือขายเทานัน้)

5 เตาเสียบ

ตาํแหนงของหมายเลขซเีรยีลและหมายเลขรุน

ฉลากที่ระบุเคร่ืองพิมพและหมายเลขซีเรียลอยูที่ดานในของฝาครอบดานหนา
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ลกัษณะแผงควบคมุ

1 3

11

10

8

9

7
6

5

4

16

15

14

13 12

2

1 จอแสดงผลบนแผงควบคมุ: หนาจอจะใหขอมูลเกีย่วกบัเคร่ืองพิมพ ใชเมนบูนหนาจอเพือ่กําหนดการตั้งคาเคร่ืองพิมพ

2 เครือ่งวัดระดบัผงหมกึ เคร่ืองวัดเหลานีแ้สดงปริมาณผงหมึกทีเ่หลือโดยประมาณในตลับหมึกแตละตลับ

3 ไฟพรอม ไฟสัญญาณนี้แสดงวาเคร่ืองพิมพพรอมที่จะทํางานตอ

4 ไฟพจิารณา ไฟสัญญาณนีแ้สดงวาเคร่ืองพมิพเกิดปญหา ดขูอความทีจ่อแสดงผล

5 ปุมตลบัหมกึพมิพ เมื่อปดชองใสตลับหมึกพมิพ ใหกดปุมนี้เพื่อหมุนวงลอตลับหมึกพิมพ

6 ปุมไรสาย (รุนเครอืขายเทานัน้) กดปุมเพือ่เปด เมนไูรสาย กดปุมคางไวเพื่อเปดใชงาน Wi-Fi Protected Setup (WPS) ไฟแสดงสถานะของการ
เชื่อมตอไรสาย

7 ปุมยกเลกิ แตะปุม ยกเลิก  เพือ่ยกเลิกงานพิมพปจจุบัน

8 ปุม OK  ใชปุม OK เพือ่ยอมรับการตัง้คา หรือเพือ่ยืนยนัการดําเนนิการที่จะทําตอ

9 ปุมลกูศร  ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนดูเมนแูละปรับการตัง้คา

10 ปุมเมนสูาํเนา ใชปุม เมนูสําเนา  เพื่อเปดเมนกูารตั้งคาสําเนา

11 ปุมจางลง/เขมขึน้ ใชปุม จางลง/เขมขึ้น  เพื่อควบคมุความสวางและความเขมของสําเนา

12 ปุมทาํสําเนาส ีใชปุม ส ีเพือ่เร่ิมทาํสําเนาสี

13 ปุมทาํสําเนาขาวดาํ ใชปุม สดีาํ เพ่ือเร่ิมทําสําเนาขาวดํา

14 ปุมจํานวนสาํเนา ใชปุม จํานวนสําเนา  เพื่อกาํหนดจํานวนสําเนาทีค่ณุตองการสําหรับงานทาํสําเนาปจจุบัน

15 ปุมยอนกลบั ใชปุม ยอนกลับ  เพือ่กลับไปยังเมนกูอนหนานี ้หรือออกจากเมนูและกลับไปยังสถานะพรอม

16 ปุมการตัง้คา ใชปุม การตัง้คา  เพื่อเปดตัวเลือกเมนูหลัก

THWW มุมมองผลิตภัณฑ 7



8 บท 1   ขอมูลเบ้ืองตนของเคร่ืองพิมพ THWW



2 เมนขูองแผงควบคมุ

● เมนูการตั้งคา

● เมนูฟงกชันที่กําหนดไว
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เมนกูารตัง้คา
ในการเปดเมนูน้ี ใหกดปุม การตั้งคา  เมนูยอยมีดังตอไปน้ี:

● รายงาน

● การตัง้คาระบบ

● บริการ

● การตัง้คาเครอืขาย

เมนรูายงาน

ระดบัแรก

หนาตวัอยาง

โครงสรางเมนู

รายงานคาคอนฟเกอเรชนั

สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง

สรปุเครือขาย (เฉพาะรุนเครือขาย)

หนาแสดงการใช

รายการแบบอกัษร PCL

รายการแบบอกัษร PS

รายการแบบอกัษร PCL6

บนัทกึการใชสี

หนาบริการ

หนาการวินจิฉยั

คณุภาพการพมิพ

เมนกูารตัง้คาระบบ

ในตารางตอไปน้ี รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดบัแรก ระดบัทีส่อง ระดบัทีส่าม คา

ภาษา   รายการภาษาบนหนาจอของแผง
ควบคมุทีเ่ลือกใชได

10 บท 2   เมนูของแผงควบคุม THWW



ระดบัแรก ระดบัทีส่อง ระดบัทีส่าม คา

การตัง้คากระดาษ ขนาดกระดาษเริ่มตน  จดหมาย

A4

Legal

ประเภทกระดาษเริ่มตน  แสดงรายการประเภทของวัสดพุิมพ

ถาด 1 ประเภทกระดาษ รายการประเภทวัสดุพมิพทีใ่ชได

ขนาดกระดาษ รายการขนาดวัสดพุมิพทีใ่ชได

ดาํเนนิการกระดาษหมด  รอตลอดไป*

ยกเลิก

แทนที่

คณุภาพการพมิพ ปรับเทยีบสี  ปรบัเทยีบเดีย๋วนี้

หลงัเปดเครือ่ง

การตัง้คาพลงังาน หนวงเวลาพกัเครือ่ง  ปด

1 นาที

15 นาท*ี

30 นาที

1 ชัว่โมง

2 ชัว่โมง

 ลดพลงังานอตัโนมตัิ หนวงเวลาปดอตัโนมตัิ ไมเคย

30 นาท*ี

1 ชัว่โมง

2 ชัว่โมง

4 ชัว่โมง

8 ชัว่โมง

24 ชัว่โมง

  เหตกุารณเริม่ทาํงาน งาน USB

งาน LAN

งานไรสาย

กดปุม

THWW เมนูการตั้งคา 11



ระดบัแรก ระดบัทีส่อง ระดบัทีส่าม คา

การตัง้คาอปุกรณสิน้เปลือง ตลบัหมกึสดีาํ การตัง้คาต่าํมาก หยดุ/เปลี่ยน

พรอมต

ทาํตอ*

ระดบัต่าํ (ระหวาง 1-100)

ตลบัหมกึสี การตัง้คาต่าํมาก หยดุ/เปลี่ยน

พรอมต

ทาํตอ

พมิพสดีาํ*

ระดบัต่าํ สีน้าํเงนิ

(ระหวาง 1-100)

สีแดง

(ระหวาง 1-100)

สีเหลอืง

(ระหวาง 1-100)

 ดรมัสงภาพ การตัง้คาต่าํมาก หยดุ/เปลี่ยน*

พรอมต

ทาํตอ

ระดบัต่าํ (ระหวาง 1-100)

จดัเกบ็ขอมูลการใช  ในอปุกรณสิน้เปลือง*

ไมใชในอปุกรณสิน้เปลือง

แบบอักษร Courier   ปกต*ิ

เขม

สีของสาํเนา   เปด*

ปด

เมนบูรกิาร

ในตารางตอไปน้ี รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดบัแรก ระดบัทีส่อง คา

หนาการทาํความสะอาด   

12 บท 2   เมนูของแผงควบคุม THWW



ระดบัแรก ระดบัทีส่อง คา

โหมดการทาํความสะอาด   

ความเรว็ USB  สงู*

เตม็ที่

ความมวนนอยลง  เปด

ปด*

พมิพเกบ็ถาวร  เปด

ปด*

วนัทีข่องเฟรมแวร   

เรยีกคนืคาเริม่ตน   

เมน ูการตัง้คาเครอืขาย (เฉพาะรุนเครอืขาย)
ในตารางตอไปน้ี รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดบัแรก ระดบัทีส่อง คา

เมนไูรสาย การตัง้คาปองกนั Wi-Fi  

รันทดสอบเครือขาย  

เปด/ปดคณุสมบตัไิรสาย เปด*

ปด

คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP  อตัโนมตั*ิ

ดวยตนเอง

ขามโดยอตัโนมตัิ  เปด*

ปด

บรกิารของเครือขาย IPv4

IPv6

เปด*

ปด

แสดง IP แอดเดรส  ใช

ไม*

ความเรว็ลิงค  อตัโนมตั*ิ

10T Full

10T Half

100TX Full

100TX Half

เรยีกคนืคาเริม่ตน   

THWW เมนูการตั้งคา 13



เมนฟูงกชนัทีก่าํหนดไว
เคร่ืองพิมพมีคุณสมบัติเมนูฟงกชันที่กําหนดไวสําหรับทําสําเนา ในการเปดเมนูน้ี ใหกดปุม เมนูสําเนา  บนแผงควบคุม

เมนทูาํสาํเนา

ในตารางตอไปน้ี รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) เปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน

ระดบัแรก ระดบัทีส่อง คา

จาํนวนสาํเนา  (ระหวาง 1*-99)

สําเนา ID   

ยอ/ขยาย  ตนฉบบั=100%*

Legal เปน Letter=78%

Legal เปน A4=83%

A4 เปน Letter=94%

Letter เปน A4=97%

เตม็หนา=91%

พอดกีบักระดาษ

2 หนาตอแผน

4 หนาตอแผน

กาํหนดเอง: 25 ถงึ 400%

จาง/เขม  (แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตัง้คา)

ใชประโยชนสงูสดุ  อตัโนมตั*ิ

ผสม

รปูภาพ

ขอความ

กระดาษ ขนาดกระดาษ รายการขนาดวัสดพุิมพทีใ่ชได

ประเภทกระดาษ รายการประเภทวัสดุพมิพที่ใชได

ถายเอกสารหลายหนา  เปด

ปด*

การเรียงลําดบัหนา  เปด*

ปด

เลอืกถาด  เลอืกอัตโนมัต*ิ

ถาด 1

14 บท 2   เมนูของแผงควบคุม THWW



ระดบัแรก ระดบัทีส่อง คา

ถายหนา-หลงั  1 เปน 1 ดาน*

1 เปน 2 ดาน

โหมดราง  เปด

ปด*

การปรบัภาพ ความสวาง (แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

ความคมชดั (แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

ความคม (แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

พืน้หลงั (แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

สมดลุสี สแีดง

(แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

สเีขยีว

(แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

สนี้าํเงิน

(แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

สเีทา (แถบเล่ือนทีม่ี 11 การตั้งคา)

ตัง้คาเปนคาเริม่ตนใหม   

เรยีกคนืคาเริม่ตน   

THWW เมนูฟงกชนัที่กําหนดไว 15



16 บท 2   เมนูของแผงควบคุม THWW



3 ซอฟตแวรสาํหรบั Windows

● ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนสําหรับ Windows

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows

● การเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows

● เปล่ียนการตั้งคางานพิมพ

● การเปล่ียนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับ Windows

● การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows

● ยทูิลิตทีี่สนับสนุนสําหรับ Windows

● ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอ่ืน
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ระบบปฏบิตัิการทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
ผลิตภัณฑจะใหมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows® ดังตอไปน้ี:

● Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows XP (32 บิต Service Pack 2)

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

● Windows Server 2008 (32 บิต และ 64 บิต)

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Windows
เคร่ืองพิมพจะมาพรอมกับซอฟตแวรสําหรับ Windows ที่ทําใหคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารกับเคร่ืองพิมพได ซอฟตแวรน้ีจะ
เรียกวาไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ไดรเวอรเคร่ืองพิมพชวยใหทานสามารถเขาไปที่คณุลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพ เชน การ
พิมพบนกระดาษที่กําหนดขนาดเอง, การปรับขนาดเอกสาร และการใสลายนํ้า

หมายเหต:ุ ดาวนโหลดไดรเวอรเวอรชันลาสุดไดที่ www.hp.com/support/LJColorMFPM175

18 บท 3   ซอฟตแวรสําหรับ Windows THWW
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การเลอืกไดรเวอรเครือ่งพมิพทีถ่กูตองสาํหรบั Windows
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพทําใหสามารถเขาใชคุณสมบัตติางๆ ของเคร่ืองพิมพ และทําใหคอมพิวเตอรสามารถส่ือสารกับ
เคร่ืองพิมพได (โดยใชภาษาเคร่ืองพิมพ) ดูขอมูลซอฟตแวรและภาษาเพ่ิมเติมไดในหมายเหตุการติดตัง้หรือไฟล Readme ที่
มีอยูในแผนซีดีของเคร่ืองพิมพ

คาํอธบิายไดรเวอร HP PCL 6

● ตดิตั้งจาก Add Printer wizard

● โดยใหมาเปนไดรเวอรที่เปนคาเร่ิมตน

● เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานในระบบ Windows ที่สนับสนุนท้ังหมด

● ความเร็ว คุณภาพการพิมพ และการสนับสนุนคณุสมบัติของเคร่ืองพิมพสําหรับผูใชสวนใหญโดยรวมที่ดทีี่สุด

● พัฒนาขึน้ใหใชงานควบคูกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพ่ือใหมีความเร็วดีที่สุดในระบบ
Windows

● อาจใชงานไมไดเตม็ที่กับโปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอ่ืนและที่กําหนดเองท่ีใชงานบน PCL 5

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PS

● พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/LJColorMFPM175

● เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานกับโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือกับโปรแกรมซอฟตแวรที่เนนกราฟก

● สนับสนุนการพิมพงานจากระบบที่ตองใช postscript emulation หรือสําหรับการสนับสนุนแบบอักษร postscript
flash

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PCL 5

● พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/LJColorMFPM175

● ใชงานรวมกันไดกับ PCL เวอรชันกอนหนาและเคร่ืองพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอ่ืนหรือที่กําหนดเอง

● ออกแบบมาเพ่ือใชงานในหนวยงานที่ใชระบบ Windows เพ่ือใหมีไดรเวอรเดียวสําหรับใชงานกับเคร่ืองพิมพหลาย
รุน

● ใชงานไดดีเม่ือส่ังพิมพไปยังเคร่ืองพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาที่ใช Windows

THWW การเลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตองสําหรับ Windows 19
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เปลีย่นการตั้งคางานพมิพ

เครือ่งมอืสาํหรบัเปลีย่นการตัง้คา วธิสีาํหรับเปลีย่นการตัง้คา ระยะเวลาการเปลีย่น ลาํดบัชัน้การเปลี่ยน

การตัง้คาโปรแกรมซอฟตแวร ในเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรม
ซอฟตแวร ใหคลิก Page Setup (การตัง้
คาหนากระดาษ) หรือคําสั่งอื่นทีใ่กล
เคยีงกัน

การตั้งคาเหลานีจ้ะสงผลตองานพิมพ
ปจจุบันเทานัน้

การเปล่ียนการตัง้คาทีน่ีจ่ะแทนทีก่ารตั้ง
คาทีเ่ปล่ียนแปลงจากทีอ่ื่นๆ

Printer Properties (คณุสมบัติ
เคร่ืองพิมพ) ในโปรแกรมซอฟตแวร

ขัน้ตอนอาจแตกตางกนัในโปรแกรม
ซอฟตแวรแตละโปรแกรม วิธนีี้เปนวิธี
การทีใ่ชทั่วไป

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

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

3. เปล่ียนการตัง้คาบนแถบใดๆ

การตั้งคาเหลานี้สงผลตอเซสชันปจจุบัน
ของโปรแกรมซอฟตแวร

การตั้งคาทีเ่ปล่ียนทีน่ี่จะแทนทีก่ารตัง้คา
เร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพและการ
ตัง้คาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ

การตัง้คาเร่ิมตนของไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

1. เปดรายการเคร่ืองพิมพบน
คอมพิวเตอร แลวเลือก
เคร่ืองพิมพนี้

หมายเหต:ุ ขั้นตอนนีจ้ะแตก
ตางกนัในแตละระบบปฏิบัติการ

2. คลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) จาก
นัน้คลิก Printing
Preferences (การกําหนด
ลักษณะการพมิพ)

3. เปล่ียนการตัง้คาบนแถบใดๆ

การตั้งคาเหลานีจ้ะยังคงสงผลจนกวาจะ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ วิธีนีเ้ปนวิธีทีจ่ะเปล่ียนการ
ตัง้คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
สําหรับโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมด

คณุสามารถแทนทีก่ารตัง้คาเหลานี้โดย
เปล่ียนการตัง้คาในโปรแกรมซอฟตแวร

การตัง้คาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ เปล่ียนการตั้งคาเร่ิมตนของเคร่ืองพิมพ
บนแผงควบคุม หรือในซอฟตแวร
จัดการเคร่ืองพมิพทีม่าพรอมกบั
เคร่ืองพิมพ

การตั้งคาเหลานีจ้ะยังคงสงผลจนกวาจะ
เปล่ียนแปลงอีกคร้ัง

คณุสามารถแทนทีก่ารตัง้คาเหลานี้โดย
ทาํการเปล่ียนแปลงดวยเคร่ืองมืออื่น
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การเปลีย่นแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Windows
การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

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

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

ขั้นตอนอาจแตกตางกัน แตกระบวนการน้ีเปนกระบวนการท่ีใชเปนสวนใหญ

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้หมด

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

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

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

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

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Printing Preferences (กําหนดลักษณะการพิมพ)

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

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

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

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

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

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer properties (คุณสมบัติ
เคร่ืองพิมพ)

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)
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การลบซอฟตแวรสาํหรบั Windows
Windows XP

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

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

3. คลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร

Windows Vista และ Windows 7

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

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

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

สวนประกอบและยทูลิติอีืน่ๆ ของ Windows
● โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร - ติดตั้งระบบการพิมพโดยอัตโนมัติ

● การลงทะเบียนทางเว็บออนไลน

● HP LaserJet Scan
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ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตักิารอืน่

ระบบปฏบิตักิาร ซอฟตแวร

UNIX สําหรับเครือขาย HP-UX และ Solaris ใหไปที่ www.hp.com/support/net_printing เพื่อดาวนโหลดตัว
ตดิตัง้เคร่ืองพมิพ HP Jetdirect สําหรับ UNIX

Linux ดขูอมูลไดที ่www.hp.com/go/linuxprinting
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4 ใชอปุกรณรวมกบั Mac

● ซอฟตแวรสําหรับ Mac

● พิมพดวย Mac

● สแกนดวยดวย Mac

● แกไขปญหากับ Mac
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ซอฟตแวรสาํหรบั Mac
ระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนนุสําหรบั Mac

เคร่ืองพิมพสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Mac ตอไปน้ี:

● Mac OS X 10.5 และ 10.6

หมายเหต:ุ สําหรับ Mac OS X 10.5 และรุนที่สูงกวา สนับสนุน PPC และ Intel® Core™ Processor Mac สําหรับ
Mac OS X 10.6 จะรองรับ Intel Core Processor Mac

ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนนุสาํหรบั Mac
โปรแกรมติดตั้งซอฟตแวร HP LaserJet มีไฟล PostScript® Printer Description (PPD) และ Printer Dialog
Extensions (PDEs) สําหรับใชงานกับคอมพิวเตอร Mac OS X ไฟล PPD และ PDE ของเคร่ืองพิมพ HP ซ่ึงใชรวมกับ
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ Apple PostScript ในตัวจะชวยใหคุณใชงานการพิมพไดอยางครบถวน และเขาใชงานคุณสมบัติ
เฉพาะของเคร่ืองพิมพ HP ได

ตดิตัง้ซอฟตแวรสาํหรบัระบบปฏบิตักิาร Mac

ตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร Mac ทีเ่ชื่อมตอโดยตรงกบัเครือ่งพมิพ

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

1. เชื่อมตอสายเคเบิล USB เขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอร

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3. คลิกไอคอนโปรแกรมติดตั้ง HP จากน้ันทําตามคําแนะนําที่บนหนาจอ

4. บนหนาจอขอแสดงความยินดี ใหคลิกปุม OK (ตกลง)

5. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพ่ือตรวจสอบวาไดติดตัง้ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

26 บท 4   ใชอุปกรณรวมกับ Mac THWW



ตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรับเครือ่งคอมพวิเตอร Mac ในระบบเครอืขายแบบใชสาย

กาํหนดคา IP แอดเดรส

สามารถตัง้คา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพดวยตนเองได หรือกําหนดคาโดยอัตโนมัติผาน DHCP, BootP หรือ AutoIP

คาคอนฟเกอเรชนัทีต่ัง้ดวยตนเอง

คุณสามารถตั้งคาดวยตนเองไดเฉพาะโปรโตคอล IPv4 เทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ดวยตนเอง และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือตั้งคา IP แอดเดรส และกดปุม OK

6. หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ไม และกดปุม OK ทําซํ้าตามขั้นตอนที่ 5 โดยใช IP แอดเดรส ที่
ถูกตอง และทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกคร้ังสําหรับการตั้งคาซับเน็ตมาสก และการตั้งคาเร่ิมตนของเกตเวย

คาคอนฟเกอเรชนัแบบอัตโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก อัตโนมัต ิและกดปุม OK

อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือทําให IP แอดเดรสแบบอัตโนมัตพิรอมสําหรับการนํามาใช

หมายเหต:ุ หากคุณตองการปดหรือเปดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เชน BOOTP, DHCP, หรือ AutoIP) สามารถ
เปล่ียนการต้ังคาเหลาน้ีไดโดยใช HP Utility เทาน้ัน

ตดิตัง้ซอฟตแวร

1. ออกจากโปรแกรมท้ังหมดในคอมพิวเตอร

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3. คลิกไอคอนโปรแกรมติดตั้ง HP จากน้ันทําตามคําแนะนําที่บนหนาจอ

4. บนหนาจอขอแสดงความยินดี ใหคลิกปุม OK (ตกลง)

5. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพ่ือตรวจสอบวาไดติดตัง้ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

ตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรับเครือ่งคอมพวิเตอร Mac ในระบบเครอืขายแบบไรสาย

กอนการติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ และตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมได
เชื่อมตอกับเครือขายโดยใชสายเคเบิลเครือขาย
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เชือ่มตอเครือ่งพมิพเขากับเครือขายไรสายโดยใช WPS

หากเราเตอรไรสายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) วิธีน้ีเปนวิธีที่งายท่ีสุดในการตั้งคาเคร่ืองพิมพบนเครือ
ขายไรสาย

1. กดปุม WPS บนเราเตอรไรสาย

2. กดปุม ไรสาย  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพคางไว 2 วินาที ปลอยมือจากปุมเม่ือไฟสัญญาณไรสายเร่ิมกะพริบ

3. รอประมาณ 2 นาทีขณะที่เคร่ืองพิมพสรางการเชื่อมตอเครือขายกับเราเตอรไรสาย

หมายเหต:ุ หากวิธีน้ีไมสําเร็จ โปรดลองใชเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบิล USB

เชือ่มตอเครือ่งพมิพเขากับเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบิล USB

หากเราเตอรไรสายของคุณไมสนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) ใหใชวิธีน้ีในการตั้งคาเคร่ืองพิมพบนเครือขายไร
สาย การใชสายเคเบิล USB เพ่ือสงการตั้งคาทําใหการตัง้คาการเชื่อมตอไรสายทําไดงายขึ้น หลังจากตั้งคาเสร็จสมบูรณ คุณ
สามารถถอดสายเคเบิล USB และใชการเชื่อมตอไรสาย

1. ใสซีดีซอฟตแวรไวในถาดซีดขีองคอมพิวเตอร

2. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ เม่ือมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wireless network
(เชือ่มตอผานเครือขายแบบไรสาย) เชื่อมตอสายเคเบิล USB เขากับเคร่ืองพิมพเม่ือมีขอความแจง

ขอควรระวงั: หามเชือ่มตอสายเคเบิล USB จนกวาซอฟตแวรการตดิตั้งจะแจงใหทราบ

3. เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหพิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพมีชื่อ SSID

4. เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหถอดสายเคเบิล USB

การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏบิตักิาร Mac
คุณตองมีสิทธิ์ของผูดูแลระบบจึงจะลบซอฟตแวรได

1. ยกเลิกการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอร

2. เปด Applications ( แอปพลิเคชนั)

3. เลือก Hewlett Packard

4. เลือก HP Uninstaller (โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งของ HP)

5. เลือกเคร่ืองพิมพจากรายการอุปกรณแลวคลิกปุม Uninstall (ยกเลิกการติดตั้ง)

6. หลังจากยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอรแลวลบขอมูลใน Trash (ถังขยะ)

ลาํดบัความสาํคญัของการตัง้คาการพมิพสาํหรบั Mac
การเปล่ียนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปล่ียนคา
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หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําส่ังที่คลายกันในเมนู File
(ไฟล) ของโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเพ่ือเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีถูกเปล่ียนแปลงที่น่ีอาจลบลางการตั้งคาท่ี
เปล่ียนแปลงที่อ่ืน

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมท่ีคุณใชงานเพ่ือ
เปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาท่ีเปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคัญนอยกวา และจะ ไม แทนท่ีการ
เปล่ียนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คาน้ัน
จะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพมิพ หรือ คณุสมบตัเิครือ่งพิมพ

● การตัง้คาทีแ่ผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: การตั้งคาท่ีเปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคญันอยกวา
การเปล่ียนแปลงในท่ีอ่ืนๆ

การเปลีย่นแปลงการตัง้คาไดรเวอรเครือ่งพมิพสาํหรบั Mac

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพ
ทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

การเปลี่ยนการตัง้คาเริม่ตนสาํหรับงานพมิพ
ทัง้หมด

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครื่อง

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

2. การเปล่ียนแปลงคาทีค่ณุตองการในเมนู
ตางๆ

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

2. การเปล่ียนแปลงคาทีคุ่ณตองการในเมนู
ตางๆ

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

การตัง้คาเหลานีจ้ะถกูบันทกึไวในเมน ูPresets
(คาลวงหนา) เมื่อตองการใชคาใหมนี้ คุณตอง
เลือกตวัเลือกคาลวงหนาทีบ่ันทกึไวทกุคร้ังท่ีคณุ
เปดโปรแกรมและพมิพงาน

Mac OS X 10.5 และ 10.6

1. จากเมน ูApple  เลือกเมน ูSystem

Preferences (การตัง้คาระบบ) จากนั้น
คลิกไอคอน Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร)

2. เลือกเคร่ืองพิมพทีอ่ยูดานซายของหนาตาง

3. คลิกปุม Options & Supplies (ตวั
เลือกและอปุกรณสิน้เปลอืง)

4. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

5. กําหนดคาตวัเลือกทีต่ิดตั้ง
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ซอฟตแวรสาํหรบัคอมพวิเตอร Mac

ยทูลิิตีท้ีส่นบัสนนุสาํหรับ Mac (เฉพาะรุนเครอืขาย)

HP Utility สําหรบั Mac

ใช HP Utility เพ่ือตัง้คาคุณลักษณะตางๆ ของเคร่ืองพิมพที่ไมมีอยูในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

คุณสามารถใช HP Utility เม่ือเคร่ืองพิมพของคณุใชสาย USB (USB: Universal Serial Bus) หรือเชือ่มตอกับเครือขายที่
ใช TCP/IP

เปด HP Utility

▲ คลิก HP Utility จากด็อค

-หรอื-

จาก Applications (แอปพลิเคชัน) คลิก Hewlett Packard แลวคลิก HP Utility

คณุสมบตั ิHP Utility

ใชซอฟตแวร HP Utility สําหรับการดําเนินการตอไปน้ี:

● รับขอมูลเก่ียวกับสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

● รับขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ เชน เวอรชนัของเฟรมแวร และหมายเลขผลิตภัณฑ

● พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

● กําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาด

● สงไฟลและแบบอักษรจากคอมพิวเตอรไปยงัเคร่ืองพิมพ

● อัปเดตเฟรมแวรเคร่ืองพิมพ

● แสดงหนาการใชสี
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พมิพดวย Mac
ยกเลกิงานพมิพดวย Mac

1. หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีทีมี่งานพิมพกําลังรออยูหน่ึงงานหรือ
มากกวา การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานพิมพท่ีปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือควิการพิมพได

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยท่ัวไป กลองโตตอบจะปรากฏข้ึนชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถ
ยกเลิกงานพิมพได

● ควิการพมิพของ Mac: เปดคิวการพิมพโดยดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพในด็อค ไฮไลตงานพิมพ และ
คลิก Delete (ลบ)

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

2. ในเมนู Copies & Pages (สาํเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนา)

3. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลิกปุม OK

4. เปดเมนู Finishing (การตกแตง)

5. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวสัดพุมิพ)

6. คลิกปุม Print (พมิพ)

การปรบัขนาดเอกสารหรอืพมิพในขนาดกระดาษแบบกาํหนดเองดวย Mac

Mac OS X 10.5 และ 10.6

ใชวิธใีดวิธหีนึง่ตอไปนี้

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

2. คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนา)

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

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

2. เปดเมนู Paper Handling (การจดัการกระดาษ)

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

การสรางและใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพดวย Mac
ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได
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สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เลือกการตั้งคาการพิมพทีคุ่ณตองการบันทึกเพ่ือกลับมาใชใหม

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

5. คลิกปุม OK

ใชคาลวงหนาสาํหรบัพมิพ

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

2. เลือกไดรเวอร

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาการพิมพ

หมายเหต:ุ ในการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลือกหนาท่ีจะพิมพหนาปก คลิกปุม Before Document (กอน
เอกสาร) หรือปุม After Document (หลงัเอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) เลือกขอความที่คุณตองการพิมพบนหนาปก

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

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

2. เปดเมนู Watermarks (ลายน้ํา)

3. จากเมนู Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายนํ้าท่ีจะใช เลือกตัวเลือก Watermark (ลายน้ํา) เพ่ือพิมพขอความ
ก่ึงโปรงแสง เลือกตัวเลือก Overlay (การซอน) เพ่ือพิมพขอความที่ไมโปรงแสง

4. จากเมนู Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทาน้ัน

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

6. เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาท่ีเหลือ
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การการพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีวดวย Mac

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Layout (รปูแบบ)

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

5. ในสวน Layout Direction (การจดัรปูแบบ) ใหเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพใหกับแตละหนา

การพมิพบนหนากระดาษทัง้สองดาน (การพมิพงานสองดาน) ดวย Mac
1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาดใดถาดหน่ึงเพ่ือใหเพียงพอกับงานพิมพ

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

3. เปดเมนู Copies & Pages (สําเนาและหนา) และคลิกแถบ Manual Duplex (การพมิพสองดานดวยตนเอง)
หรือเปดเมนู Manual Duplex (การพมิพสองดานดวยตนเอง)

4. คลิกชอง Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง) แลวเลือกตัวเลือกการเขาเลม

5. คลิกปุม Print (พมิพ)

6. ไปที่เคร่ืองพิมพ แลวหยบิกระดาษเปลาท่ีอยูในถาด 1 ออก

7. นําปกกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก หมุนปก 180 องศา แลวใสลงในถาดปอนโดยใหดานที่พิมพ
แลวควํ่าลง

8. บนแผงควบคมุ กดปุม OK
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การตัง้คาตวัเลอืกสีดวย Mac
ใชเมนู Color Options (ตวัเลือกส)ี หรือเมนู Color/Quality Options (ตวัเลือกส/ีคณุภาพ) เพ่ือควบคุมการอาน
คาสี และการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวร

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

2. เลือกไดรเวอร

3. เปดเมนู Color Options (ตวัเลอืกส)ี หรือเมนู Color/Quality Options (ตวัเลอืกส/ีคณุภาพ)

4. เปดเมนู Advanced (ขัน้สูง) หรือเลือกแถบที่เหมาะสม

5. ปรับคาตางๆ ในแตละสวนใหกับขอความ กราฟก และภาพถายดวยตนเอง

การใชเมน ูServices (การบรกิาร) ดวย Mac
หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย ใหใชเมนู Services (การบริการ) เพื่อรับขอมูลเคร่ืองพิมพและสถานะของอุปกรณส้ิน
เปลือง

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

2. เปดเมนู Services (บรกิาร)

3. ในการดําเนินงานบํารุงรักษา ใหดําเนินการตอไปน้ี:

a. เลือกแถบ Device Maintenance (บํารงุรกัษาเครือ่งพมิพ)

b. เลือกการดําเนินการจากรายการแบบดรอปดาวน

c. คลิกปุม Launch (เขาใช)

4. ในการไปท่ีเว็บไซตการสนับสนุนตางๆ สําหรับเคร่ืองพิมพน้ี ใหปฏิบัติดังน้ี

a. เลือกแถบ Services on the Web (บริการในเวบ็)

b. เลือกตัวเลือกจากเมนู

c. คลิกปุม Go! (ไป!)
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สแกนดวยดวย Mac
ใชซอฟตแวร HP Scan เพ่ือสแกนภาพไปยังคอมพิวเตอร Mac

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

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

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

4. ในการใชการตั้งคาลวงหนามาตรฐาน ซ่ึงใหผลเปนที่พอใจสําหรับภาพและขอความ ใหคลิกปุม Scan (สแกน)

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

5. ในการสแกนหนาอ่ืนเพิ่มเติม ใหวางหนาถัดไปแลวคลิก Scan (สแกน) คลิก Append to List (เพ่ิมในรายการ) เพ่ือ
เพ่ิมหนาใหมไปยังรายการปจจุบัน ทําซํ้าจนกวาคุณจะสแกนไดทุกหนา

6. คลิกปุม Save (บันทึก) แลวเลือกโฟลเดอรบนคอมพิวเตอรที่คุณตองการบันทึกไฟล

หมายเหต:ุ ในการพิมพภาพที่สแกน ใหคลิกปุม Print (พิมพ)
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แกไขปญหากบั Mac
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขปญหากับ Mac โปรดดูที่ การแกไขปญหาทั่วไปของ Mac ในหนา 168
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5 เชือ่มตออปุกรณ

● ระบบปฏิบัติการเครือขายท่ีสนับสนุน (เฉพาะรุนเครือขาย)

● ใช HP Smart Install เพ่ือเชือ่มตอกับคอมพิวเตอร เครือขายแบบใชสาย หรือเครือขายแบบไรสาย

● เชือ่มตอกับ USB โดยใชแผนซีดีซอฟตแวร

● เชือ่มตอกับเครือขายโดยใชแผนซีดีซอฟตแวร (เฉพาะรุนเครือขาย)
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ระบบปฏบิตัิการเครอืขายทีส่นบัสนนุ (เฉพาะรุนเครอืขาย) 
ผลิตภัณฑสนับสนุนระบบปฏิบัติการดงัตอไปน้ีสําหรับการพิมพไรสาย:

● Windows 7 (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows Vista (32 บิตและ 64 บิต)

● Windows XP (32 บิต Service Pack 2)

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

● Windows Server 2008 (32 บิต และ 64 บิต)

● Mac OS X v10.5 และ v10.6

การปฏเิสธความรบัผดิชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั

HP ไมสนับสนุนการเชือ่มตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคณุลักษณะน้ีเปนฟงกชนัของระบบปฏิบัติการ
Microsoft ไมใชไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ HP โปรดเขาสู Microsoft ที่ www.microsoft.com
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ใช HP Smart Install เพือ่เชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร เครอืขายแบบใช
สาย หรอืเครอืขายแบบไรสาย

หมายเหต:ุ การติดตั้งแบบน้ีใชไดกับ Windows เทาน้ัน

HP Smart Install จะใหทานติดตั้งไดรเวอรและซอฟตแวรสําหรับอุปกรณดวยการเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดย
ใชสายเคเบิล USB

หมายเหต:ุ ไมจําเปนตองใชซีดกีารติดตั้งในระหวาง HP Smart Install อยาใสซีดีการติดตั้งซอฟตแวรในไดรฟซีดีของ
คอมพิวเตอร

1. เปดอุปกรณ

2. เชือ่มตอสายเคเบิล USB

3. โปรแกรม HP Smart Install ควรจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัต ิทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือติดตัง้ซอฟตแวร

● หากโปรแกรม HP Smart Install ไมไดเร่ิมตนขึ้นโดยอัตโนมัต ิอาจเปนเพราะคุณลักษณะเลนอัตโนมัตอิาจถูก
ปดการใชงานบนคอมพิวเตอร เรียกดูคอมพิวเตอรและดับเบิลคลิกที่ไดรฟ HP Smart Install เพ่ือเรียกใช
โปรแกรม

● เม่ือโปรแกรมพรอมตใหคุณเลือกประเภทการเชือ่มตอ ใหเลือกตัวเลือกที่ถูกตอง
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เชือ่มตอกบั USB โดยใชแผนซดีซีอฟตแวร
ขอควรระวัง: หามเชื่อมตอสายเคเบิล USB จนกวาซอฟตแวรการติดตั้งจะแจงใหคณุเชื่อมตอ

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

1. ออกจากโปรแกรมท่ีเปดทั้งหมดในคอมพิวเตอร

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

3. เม่ือมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Directly connect to this computer using a USB cable (เชือ่มตอ
กบัเครือ่งคอมพวิเตอรนี้โดยตรงโดยใชสายเคเบิล USB) แลวคลิกปุม Next (ถัดไป)

4. เม่ือซอฟตแวรแจง ใหคุณเชือ่มตอสายเคเบิล USB กับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอร

5. เม่ือส้ินสุดการตดิตั้ง คลิกปุม Finish (เสรจ็สิน้)

6. บนหนาจอ More Options (ตวัเลอืกอื่น) คุณสามารถตดิตั้งซอฟตแวรเพ่ิมเตมิ หรือคลิกปุม Finish (เสร็จสิ้น)

7. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพ่ือตรวจสอบวาไดติดตัง้ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง
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เชือ่มตอกบัเครอืขายโดยใชแผนซดีซีอฟตแวร (เฉพาะรุนเครอืขาย)
เคร่ืองพิมพสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายและไรสาย

หมายเหต:ุ คุณไมสามารถเช่ือมตอกับเครือขายแบบใชสายและไรสายพรอมกันได เครือขายแบบใชสายจะถูกใชงานกอน

โปรโตคอลเครอืขายทีใ่ชได

รุนเครือขายสนับสนุนโปรโตคอล TCP/IP ซ่ึงเปนโปรโตคอลเครือขายที่ใชและยอมรับอยางกวางขวาง บริการเครือขายโดย
สวนใหญใชโปรโตคอลน้ี และเคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุน IPv4 และ IPv6 ดวย รายการตอไปน้ีแสดงรายการบริการผานระบบ
เครือขาย/โปรโตคอลท่ีไดรับการสนับสนุนในเคร่ืองพิมพ

● TCP/IP (IPv4 หรือ IPv6)

● พอรต 9100

● LPR

● DHCP

● AutoIP

● SNMP

● Bonjour

● SLP

● WSD

● NBNS

ตดิตัง้เครือ่งพมิพในเครอืขายแบบใชสาย

กาํหนดคา IP แอดเดรส

สามารถตัง้คา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพดวยตนเองได หรือกําหนดคาโดยอัตโนมัติผาน DHCP, BootP หรือ AutoIP

คาคอนฟเกอเรชนัทีต่ัง้ดวยตนเอง

คุณสามารถตั้งคาดวยตนเองไดเฉพาะโปรโตคอล IPv4 เทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ดวยตนเอง และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือตั้งคา IP แอดเดรส และกดปุม OK

6. หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก ไม และกดปุม OK ทําซํ้าตามขั้นตอนที่ 5 โดยใช IP แอดเดรส ที่
ถูกตอง และทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกคร้ังสําหรับการตั้งคาซับเน็ตมาสก และการตั้งคาเร่ิมตนของเกตเวย
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คาคอนฟเกอเรชนัแบบอตัโนมัติ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือก อตัโนมัต ิและกดปุม OK

อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือทําให IP แอดเดรสแบบอัตโนมัตพิรอมสําหรับการนํามาใช

หมายเหต:ุ หากคุณตองการปดหรือเปดการทํางานของโหมด IP อัตโนมัติ (เชน BOOTP, DHCP, หรือ AutoIP) สามารถ
เปล่ียนการต้ังคาเหลาน้ีไดโดยใช HP Device Toolbox เทาน้ัน

ตดิตั้งซอฟตแวร

1. ออกจากโปรแกรมท้ังหมดในคอมพิวเตอร

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3. ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

4. เม่ือมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wired network (เชือ่มตอผานเครือขายแบบใช
สาย) แลวคลิกปุม Next (ถดัไป)

5. จากรายชื่อเคร่ืองพิมพที่มีอยู ใหเลือกเคร่ืองพิมพที่มี IP แอดเดรสท่ีถูกตอง

6. คลิกปุม Finish (เสร็จสิ้น)

7. บนหนาจอ More Options (ตวัเลอืกอื่น) คุณสามารถตดิตั้งซอฟตแวรเพ่ิมเตมิ หรือคลิกปุม Finish (เสร็จสิ้น)

8. พิมพหนาเอกสารจากโปรแกรมใดก็ได เพ่ือตรวจสอบวาไดติดตัง้ซอฟตแวรการพิมพไวอยางถูกตอง

ตดิตัง้เครือ่งพมิพในเครอืขายไรสาย 

กอนการติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ใหตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไมไดเชื่อมตอเครือขายดวยสายเคเบิลเครือขาย

หากเราเตอรไรสายไมสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) ใหขอรับการตั้งการเครือขายเราเตอรไรสายจากผูดแูล
ระบบของคุณ หรือทําตามขั้นตอนตอไปน้ี:

● ขอรับชื่อเครือขายไรสายหรือชุดตัวระบุบริการ (SSID)

● กําหนดรหัสผานรักษาความปลอดภัยหรือคียการเขารหัสสําหรับเครือขายไรสาย

เชือ่มตอเครื่องพมิพเขากบัเครือขายไรสายโดยใช WPS

หากเราเตอรไรสายของคุณสนับสนุน Wi-Fi Protected Setup (WPS) วิธีน้ีเปนวิธีที่งายท่ีสุดในการตั้งคาเคร่ืองพิมพบนเครือ
ขายไรสาย

1. กดปุม WPS บนเราเตอรไรสาย

2. กดปุม ไรสาย  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพคางไว 2 วินาที ปลอยมือจากปุมเม่ือไฟสัญญาณไรสายเร่ิมกะพริบ

3. รอประมาณ 2 นาทีขณะที่เคร่ืองพิมพสรางการเชื่อมตอเครือขายกับเราเตอรไรสาย

42 บท 5   เชื่อมตออุปกรณ THWW



หมายเหต:ุ หากวิธีน้ีไมสําเร็จ โปรดลองใชการตั้งคาเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบิล USB

เชื่อมตอเครือ่งพมิพเขากบัเครือขายไรสายโดยใชสายเคเบลิ USB

หากเราเตอรไรสายของคุณไมสนับสนุน WiFi-Protected Setup (WPS) ใหใชวิธีน้ีในการตั้งคาเคร่ืองพิมพบนเครือขายไร
สาย การใชสายเคเบิล USB เพ่ือสงการตั้งคาทําใหการตั้งคาการเชื่อมตอไรสายทําไดงายขึ้น หลังจากตั้งคาเสร็จสมบูรณ คุณ
สามารถถอดสายเคเบิล USB และใชการเชื่อมตอไรสาย

1. ใสซีดีซอฟตแวรไวในถาดซีดีของคอมพิวเตอร

2. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ เม่ือมีขอความแจง ใหเลือกตัวเลือก Connect through a wireless network
(เชือ่มตอผานเครือขายแบบไรสาย) เชื่อมตอสายเคเบิล USB เขากับเคร่ืองพิมพเม่ือมีขอความแจง

ขอควรระวงั: หามเชือ่มตอสายเคเบิล USB จนกวาซอฟตแวรการติดตั้งจะแจงใหทราบ

3. เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหพิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพมีชื่อ SSID

4. เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ ใหถอดสายเคเบิล USB

ตดิตั้งซอฟตแวรสาํหรับอปุกรณไรสายทีอ่ยูบนเครอืขายในขณะนี้

หากเคร่ืองพิมพมี IP แอดเดรสบนเครือขายไรสายและคุณตองการติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้น
ตอนตอไปน้ี

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหพิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือรับ IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี

3. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

4. เม่ือมีขอความแจง ใหเลือกตวัเลือก Connect through a wireless network (เชือ่มตอผานเครอืขายแบบไร
สาย) แลวคลิกปุม Next (ถดัไป)

5. จากรายชือ่เคร่ืองพิมพที่มีอยู ใหเลือกเคร่ืองพิมพท่ีมี IP แอดเดรสที่ถูกตอง

ยกเลิกการเชือ่มตอจากเครือขายแบบไรสาย

หากทานตองการยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณจากเครือขายไรสาย ทานสามารถปดชุดไรสายในอุปกรณได

1. เม่ืออยูที่แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ใหกดและปลอยปุม ไรสาย 

2. ในการยืนยนัวาชุดไรสายถูกปดแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา แลวตรวจสอบวาสถานะระบุเปนปดใชงานบนหนาการ
กําหนดคา

ลดคลืน่รบกวนบนเครอืขายไรสาย

เคล็ดลับตอไปน้ีสามารถลดคล่ืนรบกวนเครือขายไรสายได:

● วางอุปกรณไรสายใหหางจากวัตถุโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บเอกสารและอุปกรณท่ีมีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาอ่ืน เชน
ไมโครเวฟและโทรศัพทไรสาย วัตถุเหลาน้ันสามารถรบกวนสัญญาณวิทยไุด

● วางอุปกรณไรสายใหหางจากส่ิงกอสรางขนาดใหญและส่ิงกอสรางอ่ืนๆ วัตถุเหลาน้ีสามารถดดูซับคล่ืนวิทยแุละทําให
สัญญาณออนลง

● วางเราเตอรไรสายในตําแหนงก่ึงกลางที่อุปกรณไรสายในเครือขายสามารถมองเห็นได
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การตัง้คาเครือขายแบบไรสายขัน้สูง

โหมดการสื่อสารไรสาย

คุณสามารถใชหน่ึงโหมดจากสองโหมดของการส่ือสารไรสาย: โครงสรางพ้ืนฐานหรือเฉพาะกิจ

เครือขายไรสายแบบโครงสรางพ้ืน
ฐาน (แนะนํา)

เคร่ืองพิมพสื่อสารกับอุปกรณอืน่บนเครือขายผานเราเตอรไรสาย

เครือขายไรสายเฉพาะกจิ เคร่ืองพิมพสื่อสารโดยตรงกบัอุปกรณไรสายอื่นโดยไมใชเราเตอรไรสาย

อุปกรณทัง้หมดบนเครือขายเฉพาะกจิตองมีดงันี:้

● มีระบบ 802.11b/g

● มี SSID เหมือนกัน

● มีซับเน็ตและชองเหมือนกนั

● ตัง้คาการรักษาความปลอดภัย 802.11b/g เหมือนกัน
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การรกัษาความปลอดภัยเครอืขายไรสาย

เพ่ือใหแยกแยะเครือขายไรสายของคุณจากเครือขายไรสายอ่ืนไดงาย ใหใชชื่อเครือขาย (SSID) ที่ไมซํ้ากับผูอ่ืนสําหรับเรา
เตอรไรสายของคุณ เราเตอรไรสายของคุณอาจมีชื่อเครือขายเร่ิมตน ซ่ึงโดยปกตแิลวจะเปนชื่อผูผลิต สําหรับขอมูลวิธีเปล่ียน
ชื่อเครือขาย โปรดดูเอกสารที่แนบมากับเราเตอรไรสาย

ในการปองกันไมใหผูอ่ืนเขาถึงเครือขายของคุณ ใหเปดใชการเขารหัสขอมูล WPA หรือ WEP

● Wired Equivalent Privacy (WEP): WEP คือกลไกการรักษาความปลอดภัยดั้งเดิมตามมาตรฐาน 802.11 โดย
สรางคียที่ไมซํ้ากับผูอ่ืนที่มีอักขระเลขฐาน 16 หรือตัวอักษรและตวัเลข ซ่ึงผูใชอ่ืนตองระบุกอนที่พวกเขาจะเขาถึงเครือ
ขายของคุณ

● Wi-Fi Protected Access (WPA): WPA ใช Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) เพ่ือเขารหัสและตรวจ
สอบ 802.1X ซ่ึงเปนการแกไขขอบกพรองของ WEP โดยสรางรหัสวลีที่ไมซํ้ากับผูอ่ืนผสมกันระหวางตัวอักษรและ
ตวัเลข ซ่ึงผูใชอ่ืนตองระบุกอนที่พวกเขาจะเขาถึงเครือขายของคุณ

● WPA2 มีมาตรฐานการเขารหัสขั้นสูง (AES) และมีการปรับปรุงจาก WPA

ตดิตัง้ผลติภณัฑในเครอืขายไรสายเฉพาะกิจ

คุณสามารถเชื่อมตอเคร่ืองพิมพไรสายกับคอมพิวเตอรโดยใชการติดตั้งแบบ peer-to-peer (เฉพาะกิจ)

หมายเหต:ุ ในการดําเนินงานน้ี คุณตองเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายดวยสายเคเบิลเครือขายชั่วคราว

1. เชือ่มตอสายเคเบิลเครือขายกับเคร่ืองพิมพและกับเครือขาย

2. โปรดรอเปนเวลา 60 วินาที กอนดําเนินการตอ ระหวางนี้ เครือขายจะจดจําเคร่ืองพิมพ และกําหนด IP แอดเดรส หรือ
ชือ่โฮสตสําหรับเคร่ืองพิมพ

3. พิมพหนาแสดงการกําหนดคาและหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

4. ดู IP แอดเดรสที่หนาการกําหนดคา

5. เปดเว็บเบราเซอร และพิมพ IP แอดเดรสในบรรทัดแอดเดรส HP Device Toolbox จะเปดขึ้น

6. คลิกแถบ เครอืขาย และเลือกลิงค Wireless Configuration จากบานหนาตางดานซาย

7. เลือกตัวเลือกเพ่ือเปดใชเครือขายไรสาย แลวยกเลิกการเช่ือมตอสายเคเบิลเครือขาย

8. ในพื้นที่ Configuration Method ใหเลือกตวัเลือก สรางเครือขายไรสายเฉพาะกิจใหม (peer-to-peer)

9. ปอนชื่อเครือขายที่ไมซํ้ากัน เลือกชองสัญญาณ และเลือกประเภทของการรักษาความปลอดภัยที่จะใช

10. คลิกปุม นาํไปใช
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กาํหนดคาเครือ่งพมิพเครอืขาย

ดหูรอืเปลีย่นการตั้งคาเครอืขาย

ใช HP Device Toolbox เพ่ือดูหรือเปล่ียนการกําหนดคา IP

1. พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคณุใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตวัเลขเทาน้ัน ซ่ึงมีรูปแบบดังน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคณุใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยทั้งอักขระและตวัเลขแบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีรูปแบบคลายดังน้ี:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. เปด HP Device Toolbox โดยการคลิกปุม Start (เร่ิม), คลิก Programs (โปรแกรม) หรือกลุม All
Programs (โปรแกรมทั้งหมด), คลิก HP, คลิกกลุมผลิตภัณฑ แลวคลิก HP Product Settings

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือดขูอมูลเครือขาย คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาไดตามตองการ
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6 กระดาษและวสัดพุิมพ

● ทําความเขาใจการใชกระดาษ

● เปล่ียนไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษที่รองรับ

● ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

● การใสกระดาษในถาด

THWW 47



ทาํความเขาใจการใชกระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนกระดาษที่หลากหลายและวัสดุพิมพอ่ืนๆ ตามคําแนะนําในคูมือผูใชน้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพที่ไมตรง
ตามคําแนะนําน้ีอาจใหคุณภาพการพิมพต่ํา กระดาษติดเพ่ิมขึ้น และเคร่ืองพิมพเกิดสึกหรอกอนเวลาอันควร

เพ่ือใหไดผลลัพธการพิมพที่ดีที่สุด โปรดใชกระดาษและวัสดุพิมพของ HP ท่ีออกแบบมาเพ่ือใชกับเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือใช
งานอเนกประสงค อยาใชกระดาษหรือวัสดุพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใช
กระดาษหรือวัสดุพิมพชนิดหรือยี่หออ่ืน เน่ืองจาก HP ไมสามารถควบคุมคุณภาพได

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

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

คาํแนะนาํสาํหรบักระดาษพเิศษ

เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนการพิมพบนกระดาษพิเศษ ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีพึงพอใจ เม่ือใชกระดาษพิเศษหรือ
วัสดุพิมพพิเศษ ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาประเภท และขนาดในไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด

ขอควรระวัง: เคร่ืองพิมพ HP LaserJet ใชฟวเซอรทําหนาที่ยึดอนุภาคของผงหมึกแหงบนกระดาษเปนจุดที่มีความแมนยาํ
มาก HP Laser Paper ไดรับการออกแบบมาใหทนตอความรอนสูง การใชกระดาษอิงคเจ็ตอาจทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสีย
หายได

ชนดิวสัดพุมิพ ควร ไมควร

ซองจดหมาย ● วางจดหมายใหเรียบเสมอกนั

● ใชซองจดหมายทีร่อยตอของซองยาวไป
จนถงึมุมของซองจดหมาย

● ใชแถบกาวทีล่อกออกไดทีผ่านการอนุมัติ
ใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร

● หามใชซองจดหมายที่ยน มีรอยแหวง ตดิ
กัน หรือความเสียหายอื่นๆ

● หามใชซองจดหมายที่มีทีห่นีบ แถบสําหรับ
ดึง ชอง หรือซองทีบุ่รองและเคลือบ

● หามใชแถบกาวในตัวหรือวัสดสุังเคราะห
อื่น

ฉลาก ● ใชเฉพาะฉลากทีด่านหลังไมมสีิ่งใดติดอยู
เทานัน้

● ใชฉลากทีเ่รียบแบน

● ใชฉลากทัง้แผน

● หามใชฉลากทีย่นหรือเปนฟอง หรือชํารุด
เสียหาย

● หามพิมพลงบางสวนของฉลาก

แผนใส ● ใชเฉพาะแผนใสทีไ่ดรับการรับรองสําหรับ
ใชกบัเคร่ืองพมิพเลเซอรสีเทานั้น

● วางแผนใสบนพืน้ผวิทีเ่รียบหลังจากนํา
ออกจากเคร่ืองพิมพ

● หามใชวัสดุพมิพประเภทแผนใสที่ไมไดรับ
อนมุัติใหใชกับเคร่ืองพมิพเลเซอร

แบบฟอรมทีม่ีหัวจดหมายและทีม่ีการพิมพมา
กอนแลว

● ใชเฉพาะกระดาษหวัจดหมายหรือแบบ
ฟอรมทีอ่นมุัติใหใชกบัเคร่ืองพิมพเลเซอร
เทานัน้

● หามใชกระดาษหวัจดหมายที่ยกขึ้นหรือ
เปนโลหะ
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ชนดิวัสดพุมิพ ควร ไมควร

กระดาษหนา ● ใชเฉพาะกระดาษหนาทีไ่ดรับอนุมัตใิหใช
กบัเคร่ืองพิมพเลเซอร และตรงตามขอ
กําหนดรายละเอียดเร่ืองน้ําหนกัสําหรับ
ผลิตภัณฑนีเ้ทานัน้

● หามใชกระดาษทีห่นกักวาทีร่ะบุไวในขอ
กําหนดรายละเอียดทีแ่นะนาํของส่ือสําหรับ
ผลิตภัณฑนี ้เวนแตกระดาษนัน้จะเปนกระ
ดาษของ HP ทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกับ
ผลิตภัณฑนี้

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใชเฉพาะกระดาษผวิมนัหรือกระดาษ
เคลือบทีไ่ดรับอนมุัตใิหใชกบัเคร่ืองพิมพ
เลเซอรเทานั้น

● หามใชกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ
ที่ออกแบบมาใหใชกบัผลิตภัณฑแบบ
อิงคเจ็ต
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เปลีย่นไดรเวอรเครือ่งพมิพใหตรงกบัประเภทและขนาดกระดาษ
หมายเหต:ุ หากคุณเปล่ียนการต้ังคาหนาในโปรแกรมซอฟตแวร การตั้งคาเหลานั้นจะแทนท่ีการตั้งคาใดๆ ในไดรเวอร
เคร่ืองพิมพ

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

5. เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ

6. คลิกปุม ตกลง
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ขนาดกระดาษทีร่องรบั
ผลิตภัณฑน้ีรองรับกระดาษหลายขนาดและปรับใหเหมาะกับวัสดุพิมพหลายชนิด

หมายเหต:ุ เพ่ือผลลัพธการพิมพท่ีดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอรพิมพของทานกอนพิมพ

ตาราง 6-1  กระดาษและขนาดกระดาษทีใ่ชได

ขนาด ขนาด

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

Executive 184 x 267 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 6 101.6 x 152.4 มม.

10 x 15 ซ.ม. 101.6 x 152.4 มม.

5 x 8 127 x 203 มม.

RA4 215 x 305 มม.

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

16K 184 x 260 มม.

195 x 270 มม.

197 x 273 มม.

กําหนดเอง ขนาดเลก็ทีส่ดุ: 76 x 127 มม.

ขนาดใหญทีสุ่ด: 216 x 356 มม.

หมายเหต:ุ เมื่อกําหนดขนาดเองโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหระบุขอบสั้นของหนาเปนความกวางและ
ขอบยาวเปนความยาวเสมอ

ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดทีใ่ชได

ขนาด ขนาด

ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.

ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.

ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม.

ซองจดหมาย Monarch 98 x 191 มม.
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ตาราง 6-2  ซองจดหมายและโปสการดที่ใชได (ตอ)

ขนาด ขนาด

โปสการดญี่ปุน

Postcard (JIS)

100 x 148 มม.

Double Japan Postcard Rotated

Double Postcard (JIS)

148 x 200 มม.

กาํหนดเอง ขนาดเลก็ทีส่ดุ: 76 x 127 มม.

ขนาดใหญทีส่ดุ: 216 x 356 มม.

หมายเหต:ุ เมื่อกําหนดขนาดเองโดยใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหระบขุอบสั้นของหนาเปนความกวางและ
ขอบยาวเปนความยาวเสมอ
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ประเภทกระดาษทีส่นบัสนนุ
สําหรับรายการกระดาษยีห่อ HP ทั้งหมดท่ีเคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/support/
LJColorMFPM175

● ทุกวัน

◦ ธรรมดา

◦ กระดาษบาง

◦ กระดาษบอนด

◦ กระดาษรีไซเคลิ

● การนําเสนอ

◦ กระดาษดาน

◦ กระดาษผิวมัน

◦ กระดาษหนา

◦ กระดาษหนามัน

● โบรชัวร

◦ กระดาษดาน

◦ กระดาษผิวมัน

◦ กระดาษพับสาม

◦ กระดาษหนาพิเศษ

◦ กระดาษหนาพิเศษมัน

● ภาพถาย/ปก

◦ กระดาษปกดาน

◦ กระดาษภาพถายดาน

◦ กระดาษภาพถายมัน

◦ การดมัน

● อ่ืนๆ

◦ แผนใสเลเซอรสี

◦ ฉลาก

◦ กระดาษหัวจดหมาย

◦ ซองจดหมาย

◦ ซองจดหมายหนัก
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◦ กระดาษแบบฟอรม

◦ กระดาษสําหรับแฟมเจาะ

◦ กระดาษสี

◦ กระดาษหยาบ

◦ กระดาษหยาบแบบหนา

◦ HP Tough paper
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การใสกระดาษในถาด

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

หมายเหต:ุ เม่ือตองการเตมิกระดาษ ใหนํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกอน แลวจัดปกกระดาษท้ังหมดใหตรง อยาคล่ี
กระดาษออก วิธีน้ีจะชวยลดปญหากระดาษตดิ โดยจะปองกันไมใหกระดาษหลายแผนถูกดงึเขาเคร่ืองพิมพพรอมกัน

หมายเหต:ุ เม่ือพิมพบนกระดาษขนาดเล็กหรือกําหนดเอง ใหใสขอบส้ัน (กวาง) เขาไปในเคร่ืองพิมพกอน

1. ใสกระดาษในถาดปอนโดยหงายขึ้นและใสหัวกระดาษ
เขาไปกอน

 

2. ปรับตัวก้ันใหอยูชิดกับกระดาษ  
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ความจถุาด

ถาดกระดาษหรอืถาดรบักระดาษออก ชนดิกระดาษ ขอกาํหนด ความจุ

ถาดปอน กระดาษ 60-220 g/m2

คณุภาพการพมิพวางใจไดสําหรับวัสดุ
พมิพของ HP

กระดาษ 75 g/m2 150 แผน

ซองจดหมาย 60-90 g/m2 ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง

แผนใส 0.12-0.13 มม. แผนใสไมเกนิ 50 แผน

โปสการด 135-176 g/m2

กระดาษมัน 130-220 g/m2

การวางแนวกระดาษสาํหรบัถาดปอนกระดาษ

หากใชกระดาษที่ตองใชการวางแนวท่ีเฉพาะเจาะจง ใหปอนกระดาษตามขอมูลในตารางตอไปน้ี

ชนดิกระดาษ วธิกีารใสกระดาษ

กระดาษแบบฟอรมหรือกระดาษหัว
จดหมาย

● หงายขึ้น

● ขอบดานบนหนัเขาหาอุปกรณ

กระดาษสําหรับแฟมเจาะ ● หงายขึ้น

● รูอยูทางดานซายของอุปกรณ

ซองจดหมาย ● หงายขึ้น

● ขอบส้ันดานขวาหนัเขาหาอุปกรณ
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7 ตลบัหมกึพิมพและดรมัสงภาพ

● คณุสมบัติตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพ

● ภาพอุปกรณส้ินเปลือง

● จัดการตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพ

● แกไขปญหากับการตั้งคาสําหรับตลับหมึกพิมพหรือดรัมสงภาพ
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คณุสมบตัติลบัหมกึพมิพและดรมัสงภาพ

คณุสมบตัิ คาํอธบิาย

หมายเลขชิ้นสวน ● ตลับหมึกพิมพสีดาํ: CE310A

● ตลับหมึกพิมพสีน้ําเงิน: CE311A

● ตลับหมึกพิมพสีเหลือง: CE312A

● ตลับหมึกพิมพสีแดง: CE313A

● ดรัมสงภาพ: CE314A

หมายเหต:ุ หมายเลขการเลือกสําหรับตลับหมึกพมิพและดรัมสงภาพ คือ 126A

การใชงาน ● ตลับหมกึพมิพและดรัมสงภาพสามารถตดิตั้งและถอดออกโดยใชมือเดยีว

คณุลักษณะทาง
สิ่งแวดลอม

● รีไซเคลิตลับหมึกพมิพโดยใชโปรแกรมสงคนืและรีไซเคลิของ HP Planet Partners

โปรดดูขอมูลเก่ียวกับอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ิมเติมท่ี www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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ภาพอปุกรณสิน้เปลอืง

ภาพตลบัหมกึพมิพ

1

2

1 แท็กหนวยความจําตลับหมึกพิมพ

ภาพดรมัสงภาพ

1

1 แท็กหนวยความจําดรัมสงภาพ
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จดัการตลบัหมกึพมิพและดรมัสงภาพ
การใชงาน จัดเก็บ และตรวจสอบตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพอยางถูกตองจะชวยใหไดรับงานพิมพที่มีคุณภาพสูง

เปลีย่นการตัง้คาสาํหรบัตลบัหมกึพมิพหรอืดรมัสงภาพ

พมิพเมื่อตลับหมกึพมิพหรอืดรมัสงภาพหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไว

ขอความ <Supply> ต่าํ โดย <Supply> คือตลับหมึกพิมพสีหรือดรัมสงภาพ: เคร่ืองพิมพจะแสดงเม่ืออุปกรณส้ินเปลือง
เหลือนอย อายุการใชงานจริงที่เหลืออยูอาจแตกตางกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสําหรับเปล่ียนเพ่ือติดตั้งเม่ือคุณภาพ
การพิมพไมสามารถยอมรับได ไมจําเปนตองเปล่ียนอุปกรณส้ินเปลืองในขณะน้ี

ขอความ <Supply> ต่าํมาก โดย <Supply> คอืตลับหมึกพิมพสีหรือดรัมสงภาพ หรือตลับหมึกพิมพสีหลายตลับและ/หรือ
ดรัมสงภาพ: เคร่ืองพิมพจะแสดงเม่ือระดับอุปกรณส้ินเปลืองมีระดับต่ํามาก อายุการใชงานจริงที่เหลืออยูของอุปกรณส้ิน
เปลืองอาจแตกตางกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสําหรับเปล่ียนเพ่ือติดตั้งเม่ือคุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับได
อุปกรณส้ินเปลืองไมจําเปนตองไดรับการเปล่ียนในขณะน้ี เวนแตคุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป

เม่ือตลับหมึกพิมพของ HP มีระดับ "ต่ํามาก" การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

ดรัมสงภาพที่ตดิตั้งในเคร่ืองพิมพน้ีอยูในการรับประกันเคร่ืองพิมพ ดรัมสงภาพสําหรับเปล่ียนมีการรับประกันแบบจํากัดหน่ึง
ปนับจากวันที่ติดตั้ง วันที่ตดิตั้งดรัมสงภาพจะแสดงในหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

เปลีย่นการตั้งคาต่าํมากมากจากแผงควบคมุ

คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาไดตลอดเวลา และคุณไมจําเปนตองรีเซ็ตการตัง้คาดังกลาวเม่ือตดิตั้งตลับหมึกพิมพหรือดรัมสง
ภาพใหม

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตัง้คาอุปกรณสิน้เปลอืง และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู ตลบัหมึกสดีาํ เมนู ตลบัหมกึสี หรือเมนู ดรัมสงภาพ และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตัง้คาต่าํมาก และกดปุม OK

6. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปน้ีตอไปน้ี:

● เลือกตัวเลือก ทาํตอ เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพแจงเตือนเม่ือตลับหมึกพิมพหรือดรัมสงภาพเหลือนอยมาก แต
สามารถพิมพตอได

● เลือกตัวเลือก หยดุ/เปลีย่น เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพหยุดพิมพจนกวาคณุจะเปล่ียนตลับหมึกพิมพหรือดรัมสง
ภาพ

● เลือกตัวเลือก พรอมต เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพหยุดพิมพ และแจงใหคุณเปล่ียนตลับหมึกพิมพหรือดรัมสงภาพ
คุณสามารถรับขอความแจงน้ันและดําเนินการพิมพตอได

● เฉพาะในเมนู ตลับหมึกสี ใหเลือก พมิพสีดาํ เพ่ือแจงเตือนคุณเม่ือตลับหมึกพิมพเหลือนอยมาก และสามารถพิมพ
ตอไดเฉพาะสีดําเทาน้ัน
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คาํแนะนาํในการเปลีย่น

เปลีย่นตลบัหมึกพมิพ

เม่ือตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว คุณสามารถทําการพิมพตอโดยใชตลับหมึกพิมพดังกลาวจน
กระทั่งไมไดรับคุณภาพการพิมพในระดบัที่ยอมรับไดอีกตอไป

เม่ือตลับหมึกพิมพของ HP มีระดับ "ต่ํามาก" การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง ขอ
บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกพิมพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ตอเน่ืองกันในโหมด
ทําตอเม่ือต่ํามากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกัน
ตลับหมึกพิมพ HP

1. ขอความแสดงขอผิดพลาดหรือขอความสถานะบางอยาง
จะทําใหเคร่ืองพิมพหมุนวงลอตลับหมึกพิมพไปที่ตลับ
หมึกที่ไดรับผลโดยอัตโนมัติ หากตลับหมึกพิมพที่จําเปน
ตองเปล่ียนไมอยูในตําแหนงที่ถูกตอง ใหกดปุม ตลับ
หมึก  เพ่ือหมุนวงลอตลับหมึกพิมพไปที่สีตลับหมึกที่
คุณตองการเปล่ียน

หมายเหตุ: ตองปดฝาปดทั้งหมดเม่ือกดปุม ตลับหมึก
 นอกจากน้ัน ตองติดตั้งดรัมสงภาพเพ่ือใหปุม ตลับ

หมึก  ทํางาน

หมายเหตุ: รอจนกระท่ังขอความ กาํลงัหมุน และเสียง
การหมุนหยดุกอนเปดเปดชองใสตลับหมึกพิมพ

 

2. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ  
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3. จับตลับหมึกพิมพเกาท่ีก่ึงกลางท่ีจับและถอดออก  

4. นําตลับหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ เก็บตลับหมึกพิมพ
ที่ใชแลวไวในถุงและกลองสําหรับรีไซเคิล

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
กับตลับหมึกพิมพ ใหจับที่สวนปลายแตละดานของตลับ
หมึกพิมพ หามสัมผัสลูกกล้ิงที่ตลับหมึกพิมพ

 

5. จับที่ปลายท้ังสองดานของตลับหมึกพิมพ และคอยๆ เขยา
ตลับหมึกพิมพ เพ่ือใหผงหมึกกระจายตัวอยางสมํ่าเสมอ
ในตลับหมึกพิมพ

 

6. จับตลับหมึกพิมพที่ก่ึงกลางที่จับและถอดชิลดพลาสติก
ปองกันออก

หมายเหต:ุ หามจับลูกกล้ิงตลับหมึกพิมพ หากมีรอยน้ิว
มืออยูบนลูกกล้ิง อาจทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับคุณภาพ
การพิมพได

 

7. แกะเทปปดผนึกออกจากตลับหมึกพิมพ ใสเทปลงใน
กลองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือสงกลับไปรีไซเคิล
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8. จับตลับหมึกพิมพที่ก่ึงกลางที่จับและใสเขาไปใน
เคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: เปรียบเทียบฉลากสีบนตลับหมึกพิมพกับ
ฉลากสีในชองวงลอเพ่ือใหแนใจวาสีตลับหมึกพิมพตรง
กับตําแหนงวงลอ

ขอควรระวัง: หากผงหมึกเปอนเส้ือผา ใหใชผาแหง
เช็ดผงหมึกออกกอน แลวจึงทําความสะอาดในน้ําเย็น นํ้า
รอนจะทําใหผงหมึกฝงลึกลงในเน้ือผา

 

9. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: หลังจากปดชองตลับหมึกพิมพ แผงควบคมุ
จะแสดงขอความ กาํลงัปรบัเทยีบ... รอสองสามนาทีเพ่ือ
ใหเคร่ืองพิมพปรับเทียบ

หมายเหตุ: หากําลังเปล่ียนตลับหมึกพิมพอ่ืน คุณตอง
ปดชองตลับหมึกพิมพกอนกดปุม ตลับหมึก  ของตลับ
หมึกพิมพถัดไป

คุณไมจําเปนตองรอใหเคร่ืองพิมพปรับเทียบเม่ือเปล่ียน
ตลับหมึกพิมพตลับที่สอง แตใหกดปุม ตลับหมึก  เพ่ือ
หมุนวงลอใหอยูในตําแหนง หลังจากคุณเปล่ียนตลับหมึก
พิมพแลว เคร่ืองพิมพจะปรับเทียบ

 

หมายเหต:ุ เม่ือพิมพ คุณจะไดรับขอความแจงเตือนสถานะ ตลบัหมึกไมถูกตองในชอง <Color> ใหถอดตลับหมึกพิมพ
ออกจากชองที่ระบุ และเปรียบเทียบฉลากสีบนตลับหมึกพิมพกับฉลากสีในชองเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพตรงกับชอง

THWW จัดการตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพ 63



เปลีย่นดรมัสงภาพ

หมายเหต:ุ ดรัมสงภาพท่ีติดตั้งในเคร่ืองพิมพน้ีอยูในการรับประกันเคร่ืองพิมพ ดรัมสงภาพสําหรับเปล่ียนมีการรับประกัน
แบบจํากัดหน่ึงปนับจากวันที่ตดิตั้ง วันที่ติดตัง้ดรัมสงภาพจะแสดงในหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง การรับประกันการ
คุมครองของ HP จะใชกับตลับหมึกพิมพของเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

1. เปดชองใสตลับหมึกพิมพ  

2. เปดฝาครอบดานหนา  
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3. ยกกานสองกานที่ยดึดรัมสงภาพ  

4. ถอดดรัมสงภาพเกา  

5. นําดรัมสงภาพอันใหมออกจากหอบรรจุ เก็บดรัมสงภาพ
ที่ใชแลวไวในถุงและกลองสําหรับรีไซเคิล
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6. ถอดชิลดปองกันออกจากดรัมสงภาพใหม

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
อยาใหดรัมสงภาพถูกแสงโดยตรง ใหใชกระดาษคลุมไว

ขอควรระวัง: อยาจับลูกกล้ิงสีเขียว รอยน้ิวมือที่ดรัมสง
ภาพอาจกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ

 

7. ใสดรัมสงภาพใหมเขาไปในเคร่ืองพิมพ  

8. กดกานสองกานที่ยึดดรัมสงภาพ  
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9. ปดฝาดานหนา  

10. ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: หลังจากปดชองตลับหมึกพิมพ แผงควบคมุ
จะแสดงขอความ กาํลงัปรบัเทยีบ... รอสองสามนาทีเพ่ือ
ใหเคร่ืองพิมพปรับเทียบ

 

รไีซเคลิวสัดสุิน้เปลอืง

สําหรับสหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก ในการสงคนืตลับหมึกพิมพ HP LaserJet เพ่ือรีไซเคิล ใหใชปายที่อยูที่ระบุที่อยูและ
ชําระเงินลวงหนาซ่ึงอยูในกลอง ในการใชฉลากของ UPS โปรดมอบพัสดุใหกับพนักงานขับรถของ UPS ในระหวางการจัดสง
หรือการรับของในคร้ังถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS (การจัดสงผาน UPS Ground จะมีคาบริการตามอัตราการ
จัดสงพัสดุโดยปกติ) สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ในทองถ่ิน โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS หรือเยีย่มชม
www.ups.com หากคณุสงคืนโดยใชฉลากของ FedEx โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของบริการไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือ
พนักงานขับรถของ FedEx ในระหวางการรับของในคร้ังถัดไป (การจัดสงผาน FedEx Ground จะมีคาบริการตามอัตราการ
จัดสงพัสดุโดยปกติ) หรือคุณนําตลับหมึกพิมพที่บรรจุหีบหอแลวไปสงที่สํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือศูนยจัดสงหรือ
รานของ FedEx สําหรับที่ตัง้ของสํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกาที่ใกลที่สุด โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-ASK-USPS หรือ
เยี่ยมชม www.ups.com สําหรับที่ตั้งของศูนยจัดสง/รานของ FedEx ที่ใกลที่สุด โปรดโทรศพัทไปที่ 1-800-GOFEDEX
หรือเยีย่มชม www.fedex.com สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพ่ิมเตมิสําหรับการสงคนืคร้ังละ
มากๆโปรดเยี่ยมชม www.hp.com/recycle หรือโทรศัพทไปที่ 1-800-340-2445 ขอมูลอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การจดัเกบ็ตลบัหมกึพมิพและดรมัสงภาพ

หามนําตลับหมึกพิมพหรือดรัมสงภาพออกจากกลอง จนกวาคุณจะตองการใชงาน
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นโยบายของ HP เกีย่วกบัอปุกรณสิ้นเปลอืงทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพท่ีไมใชของ HP ไมวาจะเปนของใหมหรือนํา
มาผลิตใหม

หมายเหต:ุ สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพของ HP การใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติมไมมีผล
ตอการรับประกันลูกคาหรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากการลมเหลวหรือความเสียหายของ
ผลิตภัณฑเกิดจากการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติม HP จะคิดคาเวลาและคาวัสดุมาตรฐาน
สําหรับการใหบริการผลิตภัณฑในการลมเหลวหรือความเสียหายดงักลาว

ศนูยฮอตไลนแจงเรือ่ง HP ของปลอมและเวบ็ไซต

โทรศพัทไปที่ศูนยฮอตไลนแจงเร่ือง HP ของปลอม (หมายเลข 1-877-219-3183 โทรฟรีในอเมริกาเหนือ) หรือไปที่
เว็บไซต www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคณุติดตัง้ตลับหมึกพิมพของ HP แลวมีขอความบนแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพแจงวาตลับหมึกที่ติดตัง้ไมใชของ HP หรือใชงานแลว ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาตลับหมึกดงักลาวเปนของแท
หรือไม พรอมทั้งจะดําเนินขั้นตอนตางๆ เพ่ือแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองแสดงวามีการตดิตั้งอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP หรือใชงานแลว

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)
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แกไขปญหากบัการตั้งคาสาํหรบัตลบัหมกึพมิพหรอืดรมัสงภาพ

ตรวจสอบตลบัหมึกพมิพและดรมัสงภาพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับและเปล่ียนหากจําเปน หากคุณประสบปญหาตางๆ ดังน้ี:

● งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

● หนาท่ีพิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

● หนาท่ีพิมพเปนร้ิวลายหรือแถบ

หากคณุตั้งใจวาจะเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ใหพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองเพ่ือหาหมายเลขชิ้นสวนที่ถูกตองสําหรับ
ตลับหมึกพิมพ HP ของแท

ประเภทตลบัหมกึพมิพ ขัน้ตอนในการแกปญหา

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

ตลับหมึกพมิพหรือดรัมสงภาพของแทของ HP 1. แผงควบคมุของเคร่ืองพมิพหรือสถานะวัสดุสิน้เปลือง แสดงสถานะ “ต่าํมาก” เมื่อตลับหมึกพมิพ
หมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว เปล่ียนตลับหมึกพิมพหากคณุภาพการพิมพไมเปนที่
พอใจอีกตอไป

2. พมิพหนาคณุภาพการพิมพจากเมน ูรายงาน บนแผงควบคุม หากมีร้ิวลายหรือรอยสีเดียวใน
หนากระดาษ อาจเกดิขอบกพรองกบัตลับหมึกพมิพสีนัน้ ดคูําแนะนําในเอกสารนีเ้พือ่ทําความ
เขาใจหนาดังกลาว เปล่ียนตลับหมึกพิมพหากจําเปน

3. ตรวจสอบดวยสายตาหาความเสียหายทีเ่กิดขึ้นกบัตลับหมึกพมิพ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้
เปล่ียนตลับหมึกพิมพหากจําเปน

4. หากหนาทีพ่มิพมีรอยซ้ําๆ กนัหลายคร้ัง เปนระยะเทาๆ กัน ใหพิมพหนาทําความสะอาด หาก
การดาํเนนิการนีไ้มสามารถแกปญหาได ใหใชสวนขอบกพรองทีเ่กดิซ้ําในเอกสารนีเ้พือ่ระบุ
สาเหตุของปญหา

ตรวจสอบความเสียหายของตลบัหมึกพิมพและดรมัสงภาพ

1. นําตลับหมึกพิมพออกจากเคร่ืองพิมพ และตรวจสอบความเสียหาย

2. หากตลับหมึกพิมพไมมีความเสียหาย ใหเขยาตลับหมึกเบาๆ หลายๆ คร้ังและติดตั้งใหม ลองส่ังพิมพอีกสองถึงสามหนา
เพ่ือดวูาสามารถแกปญหาน้ีไดหรือไม
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3. หากยงัคงมีปญหาอีก ใหนําดรัมสงภาพออกจากเคร่ืองพิมพ และตรวจสอบพ้ืนผวิ

ขอควรระวงั: อยาจับลูกกล้ิงสีเขียว รอยน้ิวมือที่ดรัมสงภาพอาจกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ

4. หากมีรอยขีดขวน รอยน้ิวมือ หรือความเสียหายอ่ืนบนดรัมสงภาพ ใหเปล่ียนดรัมสงภาพ

รอยดางซ้ําๆ

หากมีรอยดางซํ้าๆ บนหนากระดาษ ตลับหมึกพิมพหรือดรัมสงภาพอาจเสียหาย

● 22 มม. (ตลับหมึกพิมพ)

● 26 มม. (ดรัมสงภาพ)

● 29 มม. (ตลับหมึกพิมพ)

● 94 มม. (ดรัมสงภาพ)

พมิพหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลือง

ใชแผงควบคุมเพ่ือพิมพหนาการกําหนดคาและสถานะอุปกรณส้ินเปลืองที่ใหรายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพและการตัง้คา
ปจจุบัน

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ สถานะอุปกรณสิ้นเปลือง และกดปุม OK
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หนา คาํอธบิาย

หนาการกําหนดคา พมิพรายการการตั้งคาของเคร่ืองพิมพ

หนาสถานะอุปกรณฯ หนาสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองจะรวมขอมูลตอไปนี้:

● เปอรเซ็นตโดยประมาณของอายุการใชงานทีเ่หลืออยูของตลับหมึกพิมพ

● การรับประกนัสําหรับตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพ (หากอุปกรณสิ้นเปลืองเหลานัน้มีระดบั “ต่ํามาก”)

● หมายเลขชิน้สวนสําหรับตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพของ HP

● จํานวนหนาทีพ่ิมพในตลับหมึกพิมพแตละตลับ

● ขอมูลเกีย่วกบัการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพของ HP ใหมและการรีไซเคิลตลับหมึกพมิพของ HP ทีใ่ชแลว

● อายุการใชงานทีป่ระมาณไวและวันทีต่ิดตั้งของดรัมสงภาพจะแสดงในหนาสถานะอุปกรณสิน้เปลือง

ทาํความเขาใจหนาคุณภาพการพมิพ

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ คณุภาพการพิมพ และกดปุม OK

หนาน้ีมีแถบสีหาแถบซ่ึงแบงเปนส่ีกลุมตามที่แสดงในภาพประกอบตอไปน้ี ดวยการพินิจพิเคราะหแตละกลุม คุณจะแยกแยะ
ขอผิดพลาดของตลับหมึกตลับใดตลับหน่ึงได

สวน ตลบัหมกึพมิพ

1 สีเหลือง

2 สีน้ําเงิน

3 สีดํา

4 สีแดง

● หากมีจุดหรือร้ิวลายในหน่ึงกลุมเทาน้ัน ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพที่เก่ียวของกับกลุมน้ัน

● หากมีจุดในกลุมมากกวาหน่ึงกลุม ใหพิมพหนาทําความสะอาด หากยงัไมสามารถแกปญหาได ใหตรวจดูวาจุดมีสี
เดยีวกันเสมอหรือไม เชน หากมีจุดสีแดงในแถบสีทั้งหาแถบ หากจุดมีสีเดยีวกันทั้งหมด ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

● หากแถบสีมีร้ิวลายหลายสี ใหติดตอ HP อาจเกิดปญหาจากสวนประกอบอ่ืนนอกเหนือจากตลับหมึกพิมพ
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ทาํความเขาใจขอความแผงควบคมุสําหรบัตลบัหมกึพมิพหรอืดรมัสงภาพ

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

10.0004 อปุกรณสิน้เปลอืงผดิพลาด

10.1004 ความจาํอุปกรณฯ ผดิพลาด

มีการสือ่สารลมเหลวกบัดรัมสงภาพ ● ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

● หากปญหายงัปรากฏอยู ใหเปล่ียนดรัมสงภาพ
ใหม

● หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

10.000X ความจาํอปุกรณฯ ผดิพลาด

10.100X ความจาํอปุกรณฯ ผดิพลาด

มีการสื่อสารลมเหลวกบัตลับหมึกพมิพตลับหนึง่ "X"
หมายถงึตลับหมึกนั้น: 0=สีดํา, 1=สีน้ําเงิน, 2=สี
แดง, 3=สีเหลือง

● ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพ
อยางถกูตองแลว ถอดและตดิตั้งตลับหมึกพิมพ
อีกคร้ัง

● หากปญหายงัปรากฏอยู ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
ใหม

● หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

กระดาษตดิในสวนตลับหมกึ เคร่ืองพมิพตรวจพบวามกีระดาษตดิอยูในสวนตลับ
หมึกพมิพ

นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

ชองเปดอยู ชองใสตลับหมึกพมิพเปดอยู ปดชองใสตลับหมึกพิมพ

ตลบัหมกึสดีาํเหลอืนอย ตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงานทีป่ระมาณไว การพมิพสามารถดําเนนิการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลบัหมกึสดีาํเหลอืนอยมาก ตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว เพื่อใหไดคณุภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพมิพในตอนนี ้คณุยงัสามารถพมิพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพจิารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายกุารใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจ
แตกตางกัน

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดบั "ต่ํามาก" การ
รับประกนัการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นั้นจะส้ินสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ่งกนัในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอยมาก
จะไมถอืวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของ
อุปกรณสิน้เปลืองในขอความเกี่ยวกับการรับประกนั

ตลับหมึกพิมพ HP

ตลบัหมกึสนี้าํเงินเหลือนอย ตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงานทีป่ระมาณไว การพมิพสามารถดําเนนิการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

ตลบัหมกึสนี้าํเงินเหลือนอยมาก ตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว เพื่อใหไดคุณภาพงานพมิพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพมิพในตอนนี ้คณุยงัสามารถพมิพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพจิารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจ
แตกตางกัน

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดบั "ต่ํามาก" การ
รับประกนัการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นัน้จะส้ินสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ่งกนัในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอยมาก
จะไมถอืวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของ
อุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกี่ยวกบัการรับประกนั
ตลับหมึกพิมพ HP

ตลบัหมกึสเีหลืองเหลือนอย ตลับหมึกพิมพใกลหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไว การพิมพสามารถดําเนนิการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลบัหมกึสเีหลืองเหลือนอยมาก ตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว เพื่อใหไดคุณภาพงานพมิพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพมิพในตอนนี ้คณุยงัสามารถพมิพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพจิารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจ
แตกตางกัน

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดบั "ต่ํามาก" การ
รับประกนัการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นัน้จะส้ินสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น

เปลือง HP ตอเนือ่งกนัในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอยมาก
จะไมถอืวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของ
อุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกี่ยวกบัการรับประกนั
ตลับหมึกพิมพ HP

ตลบัหมกึสแีดงเหลือนอย ตลับหมึกพิมพใกลหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไว การพิมพสามารถดําเนนิการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลบัหมกึสแีดงเหลือนอยมาก ตลับหมึกพิมพหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไวแลว เพื่อใหไดคุณภาพงานพมิพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพมิพในตอนนี ้คณุยงัสามารถพมิพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพจิารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจ
แตกตางกัน

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดบั "ต่ํามาก" การ
รับประกนัการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นัน้จะส้ินสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ่งกนัในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอยมาก
จะไมถอืวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของ
อุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกี่ยวกบัการรับประกนั
ตลับหมึกพิมพ HP

ตลบัหมกึไมถกูตองในชอง <Color> ติดตั้งตลับหมึกพิมพไมถูกตองในชองทีร่ะบุ ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพมิพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถกูตอง
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ตดิตัง้ตลบัหมึก <color> ทีใ่ชแลวลงในเครื่อง ตดิตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองทีใ่ชแลว ตลับหมึกพิมพอาจ
เปนตลับหมึกแบบเตมิ

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

หากการลมเหลวหรือความเสียหายของผลิตภัณฑเกดิ
จากการใชตลับหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP หรือตลับ
หมึกพิมพแบบเตมิ HP จะคิดคาเวลาและคาวัสดุ
มาตรฐานสําหรับการใหบริการผลิตภัณฑในการลม
เหลวหรือความเสียหายดังกลาว สถานะอุปกรณส้ิน
เปลืองและคุณสมบัตทิีข่ึ้นอยูกับสถานะอุปกรณสิ้น
เปลืองจะไมพรอมใชงานกบัตลับหมึกพิมพทีใ่ชแลว

ตดิตัง้ตลับหมกึทีใ่ชแลวลงในเครือ่ง ตดิตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองทีใ่ชแลว ตลับหมึกพิมพอาจ
เปนตลับหมึกแบบเตมิ

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

หากการลมเหลวหรือความเสียหายของผลิตภัณฑเกดิ
จากการใชตลับหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP หรือตลับ
หมึกพิมพแบบเตมิ HP จะคิดคาเวลาและคาวัสดุ
มาตรฐานสําหรับการใหบริการผลิตภัณฑในการลม
เหลวหรือความเสียหายดังกลาว สถานะอุปกรณส้ิน
เปลืองและคุณสมบัตทิีข่ึ้นอยูกับสถานะอุปกรณสิ้น
เปลืองจะไมพรอมใชงานกบัตลับหมึกพิมพทีใ่ชแลว

อปุกรณสิน้เปลอืงอยูในตาํแหนงไมถกูตอง ตดิตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองทีไ่มถกูตอง ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพมิพแตละตลับอยูใน
ชองที่ถกูตอง

อปุกรณสิน้เปลอืงเหลอืนอย ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือมากกวาหรือทัง้ตลับหมึก
พมิพและดรัมสงภาพใกลหมดอายกุารใชงานที่
ประมาณไว

การพมิพสามารถดําเนนิการตอได แตควรมีอุปกรณ
สิ้นเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

อปุกรณสิน้เปลอืงเหลอืนอยมาก ตลับหมึกพมิพหนึง่ตลับหรือมากกวาหรือทัง้ตลับหมึก
พมิพและดรัมสงภาพหมดอายกุารใชงานที่ประมาณไว
แลว

เพื่อใหไดคณุภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพในตอนนี ้คุณยงั
สามารถพมิพงานตอไดจนกวาคณุจะพจิารณาวา
คุณภาพในการพมิพงานลดลง อายุการใชงานแทจริง
ของตลับหมึกอาจแตกตางกนั

เมื่อตลับหมึกพมิพของ HP มีระดับ "ต่าํมาก" การรับ
ประกนัการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลืองนัน้
จะสิ้นสุดลง ขอบกพรองในการพมิพ หรือความผดิ
พลาดของตลับหมึกทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น

เปลือง HP ตอเนือ่งกนัในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอยมาก
จะไมถอืวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของ
อุปกรณสิน้เปลืองในขอความเกี่ยวกับการรับประกนั
ตลับหมึกพิมพ HP

ดรัมสงภาพทีต่ดิตัง้ในเคร่ืองพมิพนีอ้ยูในการรับ
ประกนัเคร่ืองพมิพ ดรัมสงภาพสําหรับเปล่ียนมีการรับ
ประกนัแบบจํากดัหนึง่ปนบัจากวันทีต่ิดตัง้ วันที่ตดิตัง้
ดรัมสงภาพจะแสดงในหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลือง
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เปลี่ยน <Color> พมิพเปนสดีาํ ตลับหมึกพิมพทีร่ะบุหมดอายกุารใชงานที่ประมาณไว
แลว เคร่ืองพิมพถกูตั้งคาโดยลูกคาใหพมิพดวยตลับ
หมึกสีดําเทานัน้ จนกวาจะเปล่ียนตลับหมึกพิมพทีต่่ํา
มาก

เพื่อใหไดคุณภาพงานพมิพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพมิพในตอนนี ้คณุยงัสามารถพมิพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพจิารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจ
แตกตางกัน

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดบั "ต่ํามาก" การ
รับประกนัการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นัน้จะส้ินสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ่งกนัในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอยมาก
จะไมถอืวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของ
อุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกี่ยวกบัการรับประกนั
ตลับหมึกพิมพ HP

เปลี่ยนตลบัหมึก <Color> ตลับหมึกพิมพทีร่ะบุหมดอายกุารใชงานที่ประมาณไว
แลว เคร่ืองพิมพถกูตัง้คาโดยลูกคาใหหยดุเม่ือระดบั
ตลับหมึกพมิพต่ํามาก

เปล่ียนตลับหมึกพมิพหรือกําหนดคาเคร่ืองพมิพอีก
คร้ังเพื่อดาํเนนิการพิมพตอหลังจากตลับหมกึพมิพถงึ
ระดบั “นอยมาก”

เปลี่ยนอปุกรณสิน้เปลอืง อุปกรณสิ้นเปลืองหลายชิ้นหมดอายกุารใชงานที่
ประมาณไวแลว และเคร่ืองพิมพถกูกําหนดคาโดย
ลูกคาใหหยดุเมื่อระดับอุปกรณสิ้นเปลืองต่ํามาก

เปล่ียนอุปกรณสิ้นเปลือง หรือกําหนดคาเคร่ืองพิมพอีก
คร้ังเพื่อดาํเนนิการพิมพตอหลังจากอุปกรณสิ้นเปลือง
มีระดบั “ต่ํามาก”

เปลี่ยนอปุกรณสิน้เปลอืง พมิพเปนสดีาํ ตลับหมึกพิมพหนึง่ตลับหรือมากกวาหมดอายุการใช
งานทีป่ระมาณไวแลว เคร่ืองพิมพถกูตั้งคาโดยลูกคา
ใหพมิพดวยตลับหมึกสีดาํเทานั้น จนกวาจะเปล่ียนตลับ
หมึกพมิพทีต่่ํามาก

เพื่อใหไดคุณภาพงานพมิพสูงสุด HP ขอแนะนําให
เปล่ียนตลับหมึกพมิพในตอนนี ้คณุยงัสามารถพมิพ
งานตอไดจนกวาคุณจะพจิารณาวาคุณภาพในการ
พิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจ
แตกตางกัน

เมื่ออุปกรณสิ้นเปลืองของ HP มีระดบั "ต่ํามาก" การ
รับประกนัการคุมครองของ HP ในอุปกรณสิ้นเปลือง
นัน้จะส้ินสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความผิด
พลาดของตลับหมึกทัง้หมดที่เกดิขึ้นเมื่อใชอุปกรณสิ้น
เปลือง HP ตอเนือ่งกนัในโหมดเมื่อเหลือหมึกนอยมาก
จะไมถอืวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของ
อุปกรณสิ้นเปลืองในขอความเกี่ยวกบัการรับประกนั
ตลับหมึกพิมพ HP

ใชอปุกรณฯ ทีใ่ชแลว ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองทีใ่ชแลว ตลับหมึกพิมพอาจ
เปนตลับหมึกแบบเติม

หากมั่นใจวาคณุไดซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองแทของ HP
โปรดไปทีแ่ว็บแอดเดรส HP: www.hp.com/go/
anticounterfeit

หากการลมเหลวหรือความเสียหายของผลิตภัณฑเกิด
จากการใชตลับหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP หรือตลับ
หมึกพิมพแบบเตมิ HP จะคิดคาเวลาและคาวัสดุ
มาตรฐานสําหรับการใหบริการผลิตภัณฑในการลม
เหลวหรือความเสียหายดังกลาว สถานะอุปกรณสิ้น
เปลืองและคุณสมบัตทิีข่ึ้นอยูกับสถานะอุปกรณสิ้น
เปลืองจะไมพรอมใชงานกบัตลับหมึกพิมพทีใ่ชแลว
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8 งานพมิพ

● ยกเลิกงานพิมพ

● งานพิมพพ้ืนฐานโดยใช Windows

● งานพิมพอ่ืนๆ โดยใช Windows
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ยกเลกิงานพมิพ
1. หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การ
กดปุม ยกเลิก  จะลบงานท่ีปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือคิวการพิมพได

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถ
ยกเลิกงานพิมพได

● ควิการพมิพของ Windows:  หากมีงานพิมพกําลังรออยูในควิการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร) หรือ
ที่เก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพในที่ดงักลาว

◦ Windows XP, Server 2003 หรอื Server 2008: คลิก เริม่ คลิก การตัง้คา แลวคลิก เครือ่งพมิพ
และโทรสาร ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาท่ีงานพิมพที่คณุตองการยกเลิก
และคลิก ยกเลกิ

◦ Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน
ของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาท่ีงานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows 7: คลิก Start (เร่ิม) จากน้ันคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาท่ีงานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก
Cancel (ยกเลิก)
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งานพมิพพืน้ฐานโดยใช Windows
วิธีเปดกลองโตตอบการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรสามารถทําไดหลายวิธ ีขั้นตอนตางๆ ที่ดําเนินการมีอยูในวิธีการท่ัวไป
โปรแกรมซอฟตแวรบางโปรแกรมไมมีเมนู File (ไฟล) ดูเอกสารของโปรแกรมซอฟตแวรเพื่อศึกษาวิธเีปดกลองโตตอบการ
พิมพ

เปดไดรเวอรเครือ่งพมิพโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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ขอความชวยเหลอืเกีย่วกบัตวัเลอืกการพมิพโดยใช Windows

1. คลิกปุม วิธใีช เพ่ือเปดวิธีใชแบบออนไลน  

เปลีย่นจาํนวนสาํเนางานพมิพโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวเลือกจํานวนสําเนา

บนัทกึการตัง้คาการพมิพทีก่าํหนดเองเพือ่ใชอกีครัง้กบั Windows

ใชชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพกบั Windows

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

3. คลิกแถบ ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ  

4. เลือกช็อตคัทใดชอ็ตคัทหน่ึง แลวคลิกปุม ตกลง

หมายเหตุ: เม่ือคุณเลือกช็อตคัท การตั้งคาท่ีเก่ียวของ
จะเปล่ียนในแถบอ่ืนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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สรางชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ  
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4. เลือกช็อตคัทที่มีอยูเปนตนแบบ

หมายเหตุ: เลือกช็อตคทักอนปรับการตั้งคาทางดาน
ขวาของหนาจอเสมอ หากปรับการตั้งคาแลวเลือก
ช็อตคทั หรือหากเลือกช็อตคัทอ่ืน การปรับเปล่ียนทั้งหมด
ของคุณจะหายไป

 

5. เลือกตัวเลือกการพิมพของช็อตคทัใหม

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

7. พิมพชือ่สําหรับช็อตคทั แลวคลิกปุม ตกลง  

ปรบัปรงุคณุภาพการพมิพโดยใช Windows

เลือกขนาดกระดาษโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาด

เลือกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเองโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกปุม กาํหนดเอง

5. พิมพชื่อสําหรับขนาดที่กําหนดเองและระบุขนาด

● ดานกวางคือขอบดานส้ันของกระดาษ

● ดานยาวคือขอบดานยาวของกระดาษ
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หมายเหต:ุ ใสกระดาษโดยใหขอบดานส้ันเขาไปในถาดกอนเสมอ

6. คลิกปุม บนัทกึ แลวคลิกปุม ปด

เลอืกประเภทกระดาษโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัวเลือก อื่นๆ...

5. เลือกประเภทของประเภทกระดาษที่อธบิายกระดาษของคุณไดดทีี่สุด และคลิกประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช

พมิพลงบนทัง้สองดานของกระดาษ (การพมิพสองดาน) ดวย Windows

พมิพลงบนทัง้สองดานของกระดาษ (การพิมพสองดาน) ดวยตนเองดวย Windows

1. ปอนกระดาษเขาในถาดปอนในลักษณะหงายขึน้  

2. ในเมนู File (ไฟล) ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก
Print (พิมพ)
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3. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

4. คลิกแถบ ตกแตง  

5. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พิมพบนกระดาษทัง้สองดาน
(ดวยตนเอง) คลิกปุม ตกลง เพ่ือพิมพดานแรกของงาน
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6. นําปกกระดาษที่พิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก
แลวใสลงในถาดปอนโดยใหดานท่ีพิมพแลวควํ่าลง โดย
ไมตองเปล่ียนการวางแนว

 

7. ที่คอมพิวเตอร ใหคลิกปุม Continue (ดําเนินการตอ)
เพ่ือทําการพิมพดานที่สอง ที่เคร่ืองพิมพ ใหกดปุม OK

 

พมิพหลายหนาในหนาเดยีวโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวน
หนาตอแผน

 

5. เลือกตัวเลือก พมิพขอบหนา ลาํดบัหนา และ การวางแนว
กระดาษ ที่ถูกตอง
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เลอืกการวางแนวหนากระดาษดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. ในสวน การวางแนวกระดาษ ใหเลือกตวัเลือก แนวตัง้
หรือ แนวนอน

เม่ือตองการพิมพภาพในลักษณะกลับหัว ใหเลือกตัว
เลือก หมุน 180 องศา

 

เลอืกตวัเลอืกสีโดยใช Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ สี

4. ในสวน ตวัเลือกส ีคลิกตัวเลือก ดวยตนเอง แลวคลิกปุม การตัง้คา

5. ปรับการตั้งคาท่ัวไปสําหรับการควบคุมขอบ และการตั้งคาสําหรับขอความ กราฟก และภาพถาย
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งานพมิพอืน่ๆ โดยใช Windows
พมิพขอความสเีปนสดีาํดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพขอความทัง้หมดเปนสีดาํ คลิกปุม ตกลง

พมิพลงบนกระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษแบบฟอรมโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัว
เลือก อื่นๆ...
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5. เลือกตัวเลือก อื่นๆ  

6. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษท่ีคณุกําลังใช แลวคลิก
ปุม ตกลง

 

พมิพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรอืแผนใส

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

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัว
เลือก อื่นๆ...
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5. เลือกหมวดหมูของประเภทกระดาษที่ระบุกระดาษของ
คุณไดดีที่สุด

หมายเหตุ: ฉลากและแผนใสอยูในรายการตัวเลือก
อื่นๆ

 

6. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษท่ีคณุกําลังใช แลวคลิก
ปุม ตกลง

 

พมิพหนาแรกหรอืหนาสดุทายบนกระดาษทีแ่ตกตางดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพหนาบนกระดาษอื่น แลว
เลือกการตัง้คาท่ีจําเปนสําหรับหนาปก หนาอ่ืนๆ และปก
หลัง
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กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ลกัษณะ  

4. เลือกตัวเลือก พมิพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากรายกา
รดรอปดาวน

 

การเพิม่ลายน้าํในเอกสารดวย Windows
1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ ลกัษณะ

4. เลือกลายนํ้าจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

หรือหากตองการเพ่ิมลายนํ้าใหมในรายการ ใหคลิกปุม แกไข ระบุการตัง้คาสําหรับลายนํ้า แลวคลิกปุม ตกลง

5. ในการพิมพลายนํ้าในหนาแรกเทาน้ัน ใหเลือกชองทําเคร่ืองหมาย หนาแรกเทานัน้ มิฉะน้ัน เคร่ืองจะพิมพลายนํ้าบน
หนาแตละหนา

98 บท 8   งานพิมพ THWW



สรางหนงัสือเลมเลก็ดวย Windows

1. บนเมนู แฟม ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พิมพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  
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4. คลิกกลองกาเคร่ืองหมาย พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน
(ดวยตนเอง)

 

5. ในรายการดรอปดาวน รูปแบบหนงัสอืเลมเล็ก เลือกตัว
เลือกการเยบ็เลม ตัวเลือก จาํนวนหนาตอแผน จะเปล่ียน
เปน 2 หนาตอแผน โดยอัตโนมัติ
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9 สี

● ปรับสี

● การใชตัวเลือก HP EasyColor สําหรับ Windows

● การเทียบสี
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ปรบัสี
จัดการสีโดยเปล่ียนการต้ังคาในแถบ ส ีในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

เปลีย่นชดุรปูแบบสสีาํหรบังานพมิพ

1. บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. คลิก Properties หรือ Preferences

3. คลิกแถบ สี

4. เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน ชดุรปูแบบสี

● คาเริม่ตน (sRGB): ชุดรูปแบบน้ีจะตัง้คาเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดัง้เดมิ เม่ือใชชุดรูป
แบบน้ี ใหจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรหรือในระบบปฏิบัติการสําหรับการแสดงสีที่ถูกตอง

● สีสดใส: เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมความอ่ิมตัวของสีในระดับกลาง ใชชุดรูปแบบน้ีเม่ือพิมพกราฟกดานธรุกิจ

● ภาพถาย: เคร่ืองพิมพจะแปลงสี RGB ราวกับวาถูกพิมพเปนภาพถายโดยใชมินิแล็บแบบดิจิตอล ซ่ึงเคร่ืองพิมพจะ
ใหสีที่คมชดัมากกวาแตกตางกับชดุรูปแบบคาเร่ิมตน (sRBG) ใชชุดรูปแบบน้ีสําหรับพิมพภาพถาย

● Photo (Adobe RGB 1998): ใชชุดรูปแบบน้ีสําหรับภาพถายดิจิตอลท่ีใชสี AdobeRGB แทนที่จะใช
sRGB ปดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรเม่ือใชชุดรูปแบบน้ี

● ไมมี: ไมใชชุดรูปแบบสี

เปลีย่นตวัเลอืกสี

เปล่ียนการตั้งคาตวัเลือกสีสําหรับงานพิมพปจจุบันจากแถบสีของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

1. บนเมนู File ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print

2. คลิก Properties หรือ Preferences

3. คลิกแถบ สี

102 บท 9   สี THWW



4. คลิกที่ อัตโนมัต ิหรือการตั้งคา ดวยตนเอง

● การตั้งคา อัตโนมัต:ิ เลือกการตั้งคาน้ีสําหรับงานพิมพสีสวนใหญ

● การตั้งคา ดวยตนเอง: เลือกการตั้งคาน้ีเพ่ือปรับการตั้งคาสีใหแยกจากการตั้งคาอ่ืน

หมายเหต:ุ เปล่ียนการต้ังคาสีดวยตนเองทําใหมีผลกระทบตองานพิมพ HP แนะนําใหผูเชีย่วชาญเทาน้ันเปนผู
เปล่ียนการตั้งคากราฟกสี

5. คลิกตัวเลือก พมิพในโทนสเีทา เพ่ือพิมพเอกสารสีเปนสีดําและเฉดสีเทา ใชตัวเลือกนี้เพ่ือพิมพเอกสารสีสําหรับการ
โทรสารหรือถายเอกสาร คณุสามารถใชตวัเลือกน้ีเพ่ือพิมพสําเนาฉบับรางหรือเพ่ือประหยดัหมึกสี

6. คลิกปุม ตกลง

ตวัเลอืกการเลอืกสดีวยตนเอง

ใชตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเองเพ่ือปรับคาตัวเลือก สีเทา, ฮาลฟโทน และ การควบคมุขอบ สําหรับขอความ กราฟก และ
ภาพถาย

ตาราง 9-1  ตวัเลอืกการเลือกสดีวยตนเอง

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลอืกการตัง้คา

การควบคมุขอบ

การตัง้คา การควบคมุขอบ กําหนดการแสดงสีของขอบ การ
ควบคุมขอบมีสองสวนประกอบ: ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดและ
การเกล่ียสี ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดเพิ่มความคมชดัของขอบ
สวนการเกล่ียสีจะชวยลดปญหาความผิดพลาดในการทบักนัของ
สี ดวยการเกล่ียใหขอบขององคประกอบในภาพทีอ่ยูติดกนั
เหล่ือมทับกนัเล็กนอย

● ปด ไมมีการเกล่ียสีและฮาลฟโทนแบบปรับคาได

● จาง ตัง้คาการเกล่ียสีทีร่ะดบันอยที่สุด เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

● ปกต ิตัง้คาการเกล่ียสีทีร่ะดบัปานกลาง เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

● สงูสุด เปนการตั้งคาการเกล่ียสีระดบัสูงสุด เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได
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ตาราง 9-1  ตวัเลอืกการเลือกสดีวยตนเอง (ตอ)

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลอืกการตัง้คา

ฮาลฟโทน

ตวัเลือกฮาลฟโทน มีผลตอความชัดเจนของสีทีพ่ิมพออกมาและ
ความละเอียด

● เรยีบ ใหงานพิมพทีด่ีขึน้สําหรับพื้นทีก่ารพมิพขนาดใหญทีเ่ต็มไปดวยรูปทบึ
และปรับภาพถายใหมีสีเรียบเนยีนขึน้ เลือกตวัเลือกนีเ้มื่อพื้นทีท่ี่สม่ําเสมอและ
ราบเรียบมีความสําคัญ

● ตัวเลือก ละเอยีด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกทีต่องการความคมชดั
ของลายเสนหรือสี หรือภาพทีม่ีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก เลือกตวัเลือกนี้
เมื่อเสนขอบที่คมและรายละเอียดเล็กๆ มีความสําคัญ

สีเทา

การตั้งคา สเีทา เปนตัวกําหนดวิธกีารสรางสีเทาที่นาํมาใชใน
ขอความ กราฟก และภาพถาย

● เฉพาะสดีาํ จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทําให
แนใจไดวาสีกลางทีไ่ดไมไดเปนสีจากการผสม การตั้งคานีจ้ะใหผลดทีี่สุด
สําหรับเอกสารและแผนใสโทนสีเทา

● 4 ส ีสรางสีกลาง (สีเทาและสีดาํ) โดยการผสมผงหมึกทั้งสี่ส ีวิธนีี้ทําใหไดระดับสี
ทีเ่รียบเนยีนกวา มีการไลสีไปเปนสีอื่น และสีดําทีไ่ดจะเปนสีดาํทีม่ีความเขม
สูงสุด
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การใชตวัเลอืก HP EasyColor สาํหรบั Windows
หากคณุใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP PCL 6 สําหรับ Windows เทคโนโลยี HP EasyColor จะปรับปรุงเอกสารเน้ือหาแบบ
ผสมท่ีพิมพจากโปรแกรม Microsoft Office โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยนีี้จะสแกนเอกสาร และปรับภาพถายในรูป
แบบ .JPEG หรือ .PNG โดยอัตโนมัติ เทคโนโลย ีHP EasyColor จะเพ่ิมความคมชัดของภาพทั้งภาพในคร้ังเดียว แทนท่ี
จะแบงภาพออกเปนหลายๆ ชิ้น ซ่ึงสงผลใหความสมํ่าเสมอของสีดีขึ้น รายละเอียดคมชดัขึ้น และการพิมพรวดเร็วขึ้น

ในตัวอยางตอไปน้ี ภาพดานซายสรางขึ้นโดยไมใชตัวเลือก HP EasyColor ภาพดานขวาแสดงการเพ่ิมความคมชัด ซ่ึง
เปนผลจากการใชตัวเลือก HP EasyColor

ตัวเลือก HP EasyColor เปดใชงานตามคาเร่ิมตนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP PCL 6 คุณจึงไมจําเปนตองปรับสีดวย
ตนเอง ในการเลิกใชงานตวัเลือกเพ่ือใหคุณสามารถปรับการตั้งคาสีดวยตนเองได ใหเปดแถบ สี แลวคลิกชองทําเคร่ืองหมาย
HP EasyColor เพ่ือยกเลิก
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การเทยีบสี
สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการเทียบสีคือการส่ังพิมพสีแบบ sRGB

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานท่ีพิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรน้ันคอนขางยุงยาก เพราะวิธีในการสรางสีของ
เคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรน้ันแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ RGB (red,
green, blue) แตเคร่ืองพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)

มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานท่ีพิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ

● วัสดทุี่นํามาใชพิมพ

● สารสรางสีของเคร่ืองพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยกีารพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

● แสงไฟจากเคร่ืองฉาย

● ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

● โปรแกรมซอฟตแวร

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

● จอภาพ

● การดวิดโีอและไดรเวอร

● สภาพแวดลอมในการใชงานเคร่ืองพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน
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10 การทาํสาํเนา

● ใชฟงกชนัทําสําเนา

● การตัง้คาการทําสําเนา

● ทําสําเนาภาพถาย

● การทําสําเนาเอกสารตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด

● ทําสําเนาบนกระดาษสองดานดวยตนเอง (พิมพสองดาน)
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ใชฟงกชันทาํสาํเนา

ทาํสาํเนาแบบกดปุมเดยีว

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2. กดปุม สีดาํ หรือ ส ีเพ่ือเร่ิมทําสําเนา

สาํเนาหลายชดุ

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2. บนแผงควบคมุ แตะปุม จํานวนสําเนา 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเปล่ียนแปลงจํานวนสําเนา

4. กดปุม สีดาํ หรือ ส ีเพ่ือเร่ิมทําสําเนา
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ทาํสาํเนาตนฉบบัหลายหนา

1. ใสตนฉบับในอุปกรณปอนกระดาษโดยหงายหนาขึ้น ปรับตวัก้ันจนชิดกับกระดาษ

2. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา

ทาํสาํเนาบตัรประจาํตวั

ใชคุณสมบัต ิสาํเนา ID เพ่ือทําสําเนาทั้งสองดานของบัตรประจําตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอ่ืนๆ บนดานเดียวกันของกระดาษ
เคร่ืองจะแสดงขอความใหคุณสําเนาหนาแรกกอน และวางหนาท่ีสองในบริเวณอ่ืนของกระจกสแกนเนอร และทําสําเนาอีก
คร้ัง เคร่ืองจะพิมพทั้งสองภาพพรอมกัน

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร  

2. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูสําเนา  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู สาํเนา ID และกดปุม OK  
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4. เม่ือแผงควบคุมแสดงขอความใหคุณเร่ิมดําเนินการ ให
พลิกเอกสาร แลววางบนบริเวณอ่ืนของกระจกสแกนเนอ
ร และกดปุม OK

 

5. เม่ือแผงควบคุมแสดงขอความ ใหกดปุม สดีาํ หรือ สี เพ่ือ
เร่ิมทําสําเนา

เคร่ืองจะทําสําเนาหนาทั้งหมดบนดานเดียวกันของ
กระดาษ

 

ยกเลกิงานทาํสาํเนา

1. กดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานปจจุบันและงานท่ีรออยู
ทั้งหมด

2. นําหนาท่ีเหลือออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

ยอหรอืขยายขนาดสาํเนา

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

 

2. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูสําเนา  
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3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการเมนู ยอ/ขยาย และกดปุม
OK ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก และกดปุม OK เพ่ือ
เลือกตัวเลือก

 

4. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  

เรยีงงานการทําสาํเนา

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

 

2. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูสําเนา  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการเมนู การเรยีงสาํเนา และกด
ปุม OK ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก และกดปุม OK
เพ่ือเลือกตัวเลือก

 

4. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  
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ทาํสาํเนาสีหรอืขาวดาํ

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ

2. บนแผงควบคมุ ใหกดปุม สีดาํ หรือ ส ีเพ่ือเร่ิมทําสําเนา

การตัง้คาการทําสาํเนา

เปลีย่นคณุภาพสาํเนา

การตั้งคาคุณภาพสําเนามีดงัตอไปน้ี:

● เลอืกอัตโนมัต:ิ ใชการตั้งคาน้ีเม่ือคณุไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสําเนา คาน้ีเปนคาเร่ิมตน

● ผสม: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีขอความและกราฟกผสมกัน

● ขอความ: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารที่ประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ

● รปูภาพ: ใชการตั้งคานี้สําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยกราฟกเปนสวนใหญ
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1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

 

2. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูสําเนา  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ใชประโยชนสูงสุด และกดปุม
OK

 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก และกดปุม OK  

5. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปอนทีก่ระจกของสแกนเนอร

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดงัตอไปน้ีเพ่ือทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปล๊ัก
ออกเตาเสียบ

 

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  
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3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอร แถบสแกนของ
อุปกรณปอนกระดาษ และแผนพลาสติกสีขาวดวยผานุม
หรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเชด็กระจกแบบไมมีสาร
กัดกรอน

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

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพ่ือปองกันการเกาะเปนจุด

 

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตช
เปดปด

 

ปรบัความจางและเขมของสาํเนา

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสในอุปกรณ
ปอนกระดาษ

 

2. บนแผงควบคุม กดปุม จางลง/เขมขึน้  

3. ในปุมลูกศรในการปรับการตัง้คา  

4. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  

กาํหนดคาสาํเนาแบบกาํหนดเอง

เม่ือคณุเปล่ียนการตั้งคาสําเนาที่แผงควบคุม การตั้งคาท่ีกําหนดเองจะยังคงสงผลอีกประมาณ 2 นาทีหลังจากพิมพงานเสร็จ
แลว จากน้ันเคร่ืองพิมพจะกลับสูการตั้งคาเร่ิมตน ในการกลับสูคาเร่ิมตนทันที ใหกดปุม ยกเลิก 
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พมิพหรือทาํสาํเนาแบบจรดขอบ

เคร่ืองพิมพไมสามารถพิมพแบบจรดขอบเต็มที่ได พ้ืนที่การพิมพสูงสุดคือ 203.2 x 347 มม. (8 x 13.7 น้ิว) โดยเหลือขอบ
ที่ไมสามารถพิมพได 4 มม. รอบหนา

ขอควรพจิารณาสาํหรบัการพมิพหรอืการทําสําเนาเอกสารทีม่ขีอบแบบครอบตดั:

● หากตนฉบับมีขนาดเล็กกวาขนาดเอาตพุต ใหเล่ือนตนฉบับออกมาจากมุมที่ระบุดวยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร 4 มม.
ทําสําเนาอีกคร้ังหรือสแกนในตําแหนงน้ี

● เม่ือตนฉบับมีขนาดเทางานพิมพที่ตองการ ใหใชคณุสมบัติ ยอ/ขยาย ในการลดขนาดภาพเพ่ือใหสําเนาไมถูกตัดออก

ตัง้คาขนาดและประเภทกระดาษสาํหรบัทาํสาํเนาบนกระดาษพเิศษ

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการเมนู กระดาษ และกดปุม
OK

 

3. จากรายการขนาดกระดาษ ใหเลือกชื่อขนาดกระดาษที่
อยูในถาด 1 และกดปุม OK

 

4. จากรายการประเภทกระดาษ ใหเลือกชื่อประเภท
กระดาษท่ีอยูในถาด 1 และกดปุม OK

 

5. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  
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เรยีกคนืการตัง้คาสาํเนาเริม่ตน

1. บนแผงควบคุม กดปุม เมนูสําเนา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการเมนู เรียกคนืคาเริม่ตน และ
กดปุม OK
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ทาํสาํเนาภาพถาย
หมายเหต:ุ ทําสําเนาภาพถายจากกระจกของสแกนเนอรแทนอุปกรณปอนกระดาษ

1. นําภาพถายมาวางบนกระจกของสแกนเนอรโดยควํ่าภาพลงและใหมุมซายบนของรูปถายชดิกับมุมซายบนของกระจก
แลวปดฝาครอบสแกนเนอร

2. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูสําเนา 

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการเมนู ใชประโยชนสูงสุด และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก รูปภาพ และกดปุม OK

5. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา
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การทําสาํเนาเอกสารตนฉบบัทีม่กีระดาษหลายขนาด
ใชกระจกของสแกนเนอรในการทําสําเนาตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด

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

1. ในถาด 1 ใสกระดาษที่มีขนาดใหญพอสําหรับหนากระดาษท่ีใหญที่สุดในเอกสารตนฉบับ

2. วางหนากระดาษเอกสารตนฉบับควํ่าหนาลงที่มุมซายบนของกระจกของสแกนเนอร

3. บนแผงควบคมุ กดปุม เมนูสําเนา 

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการเมนู กระดาษ และกดปุม OK

5. จากรายการขนาดกระดาษ ใหแตะชื่อขนาดกระดาษที่ใสในถาด 1 และกดปุม OK

6. จากรายการประเภทกระดาษ ใหแตะชือ่ประเภทกระดาษที่ใสในถาด 1 และกดปุม OK

7. กดปุม สีดาํ หรือ ส ีเพ่ือเร่ิมทําสําเนา

8. ทําซํ้าขั้นตอนน้ีสําหรับแตละหนา
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ทาํสาํเนาบนกระดาษสองดานดวยตนเอง (พมิพสองดาน)
1. วางหนาแรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือ

ใสในอุปกรณปอนกระดาษ
 

2. บนแผงควบคุม ใหกดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  

3. นําสําเนาที่พิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก หมุน
ปก 180 องศา แลวใสลงในถาด 1 โดยใหดานที่พิมพแลว
ควํ่าลง

 

4. วางหนาถัดไปของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร
หรือใสในอุปกรณปอนกระดาษ
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5. กดปุม สีดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมทําสําเนา  

6. ทําซํ้าขั้นตอนเหลาน้ีจนกวาจะทําสําเนาเสร็จ  
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11 การสแกน

● ใชฟงกชันสแกน

● การตัง้คาสแกน
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ใชฟงกชนัสแกน

วธิกีารสแกน

คุณสามารถสแกนไดโดยใชวิธตีอไปน้ี

● สแกนจากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวร HP Scan

● สแกนจากซอฟตแวรที่สามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN หรือมาตรฐาน Windows Imaging Application
(WIA) ได

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

สแกนโดยใชซอฟตแวร HP Scan (Windows)

1. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน HP Scan บนเดสกทอปคอมพิวเตอร

2. เลือกช็อตคัทการสแกน และปรับการตั้งคา หากจําเปน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ คลิก Advanced Settings เพ่ือเขาใชตัวเลือกอ่ืนๆ

คลิก Create New Shortcut เพ่ือสรางชดุการตั้งคาท่ีกําหนดเอง และบันทึกในรายการช็อตคทั

สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น

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

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

สแกนจากโปรแกรมทีท่าํงานรวมกับมาตรฐาน TWAIN

โดยท่ัวไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ไดหากมีคําส่ังเชน Acquire, File Acquire, Scan,
Import New Object, Insert from หรือ Scanner หากคุณไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐานดังกลาว
ไดหรือไม หรือคุณไมทราบคําส่ังที่เรียกใช โปรดดูวิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

เม่ือสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรแกรมซอฟตแวร HP Scan จะเร่ิมตนโดยอัตโนมัติ หาก
โปรแกรม HP Scan เร่ิมตน คุณสามารถทําการเปล่ียนแปลงในขณะดูตวัอยางภาพได หากโปรแกรมไมเร่ิมตนโดยอัตโนมัติ
ภาพจะไปยังโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN ทันที

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมทีท่ํางานรวมกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขั้นตอนในการใช
จากวิธใีชหรือเอกสารของโปรแกรม

สแกนจากโปรแกรมทีท่าํงานรวมกับมาตรฐาน WIA

WIA เปนอีกวิธีหน่ึงสําหรับการสแกนภาพไปยังโปรแกรมซอฟตแวรไดโดยตรง WIA ทําการสแกนโดยใชซอฟตแวรของ
Microsoft แทนการใชซอฟตแวร HP Scan
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โดยท่ัวไป โปรแกรมจะสามารถทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหากมีคําส่ัง เชน Picture/From Scanner or
Camera ในเมนู Insert หรือ File หากทานไมแนใจวาโปรแกรมทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA ไดหรือไม โปรดดูวิธีใชหรือ
เอกสารของโปรแกรม

เร่ิมตนการสแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรวมกับมาตรฐาน WIA โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําส่ังและขั้นตอนในการใชจาก
วิธีใชหรือเอกสารของโปรแกรม

-หรอื-

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

สแกนโดยใชซอฟตแวร Optical Character Recognition (OCR)

โปรแกรม Readiris OCR อยูในซีดทีี่แยกตางหากที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ หากตองการใชโปรแกรม Readiris ใหติดตัง้
โปรแกรมจากแผนซีดีซอฟตแวร จากน้ันปฏิบัติตามคําแนะนําในวิธีใชแบบออนไลน

ยกเลกิการสแกน

หากตองการยกเลิกการสแกนเอกสาร ใหทําตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

● บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม ยกเลิก 

● คลิกปุม Cancel (ยกเลิก) ในกลองโตตอบบนหนาจอ
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การตัง้คาสแกน

ความละเอยีดและสขีองเครือ่งสแกน

ในกรณีที่คณุพิมพรูปที่สแกนแลว แตไดคณุภาพไมตรงตามที่ตองการ คุณอาจเลือกคาความละเอียดหรือสีในซอฟตแวร
เคร่ืองสแกนไมตรงกับที่คณุตองการ ความละเอียดและสีจะมีผลกับคุณสมบัตขิองรูปที่สแกนดังตอไปน้ี:

● ความคมชัดของรูป

● พ้ืนผวิและการไลสี (ละเอียดหรือหยาบ)

● เวลาที่ใชในการสแกน

● ขนาดของไฟล

ความละเอียดในการสแกนจะวัดออกมาเปนพิกเซลตอน้ิว (ppi)

หมายเหต:ุ ระดับ ppi ของการสแกนจะไมสามารถแลกเปล่ียนกับระดับ dpi (จุดตอน้ิว) ของการพิมพได

สี โทนสีเทา และสีขาว/ดําจะกําหนดจํานวนสีที่จะนํามาใช คณุสามารถปรับคาความละเอียดของฮารดแวรสแกนเนอรได
สูงสุดถึง 1200 ppi 

ตารางแสดงความละเอียดและสีจะแสดงเคล็ดลับงายๆ ที่คณุสามารถปฏิบัติตามเพ่ือใหไดงานสแกนท่ีตรงตามความตองการ

หมายเหต:ุ การตั้งคาความละเอียดและสีที่สูงมากๆ จะสงผลใหไฟลมีขนาดใหญและตองใชเน้ือที่ดิสกในการจัดเก็บขอมูล
มาก รวมทั้งตองใชเวลาในการสแกนมากไปดวย กอนการตั้งคาความละเอียดและสี ใหคุณกําหนดวัตถุประสงคการใชงานของ
รูปที่สแกนกอน
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คาํแนะนาํเกีย่วกบัการต้ังคาความละเอียดและสี

ตารางตอไปนี้อธิบายการตั้งคาความละเอียดและสีที่แนะนําสําหรับงานสแกนตาง ๆ 

หมายเหต:ุ ความละเอียดที่เปนคาเร่ิมตนคือ 200 ppi

วตัถปุระสงคในการใชงาน ความละเอยีดทีแ่นะนาํ การตัง้คาสทีีแ่นะนาํ

แฟกซ 150 ppi ● ขาวดํา

อีเมล 150 ppi ● ขาวดํา หากไมตองการใหรูปมกีารไลสีทีล่ะเอียดมาก

● โทนสีเทา หากตองการใหรูปมีการไลสีทีล่ะเอียด

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแกไขขอความ 300 ppi ● ขาวดํา

พมิพ (กราฟกหรือขอความ) 600 ppi สําหรับกราฟกทีซ่ับซอน หรือคุณ
ตองการขยายเอกสาร

300 ppi สําหรับกราฟกและขอความธรรมดา

150 ppi สําหรับภาพถาย

● ขาวดาํสําหรับขอความและรูปลายเสน

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกหรือภาพถายที่มกีารไลระดับสีหรือ
ภาพสี

● สี หากรูปเปนรูปสี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดาํสําหรับขอความ

● โทนสีเทาสําหรับกราฟกและภาพถาย

● สี หากรูปเปนรูปสี

สี

คุณสามารถตั้งคาสีใหเปนดังน้ีไดในการสแกน

การตัง้คา คาทีแ่นะนาํใหใช

กระดาษสี ใชการตัง้คานีส้ําหรับภาพถายหรือเอกสารสีทีม่ีคณุภาพสูง ซึ่งสีมีความสําคัญ

ขาวดํา ใชการตัง้คานีส้ําหรับเอกสารทีม่ีขอความมาก

โทนสีเทา ใชการตัง้คานีเ้มื่อคํานงึถงึเร่ืองขนาดของไฟลหรือเมื่อตองการใหสแกนเอกสารหรือภาพถายอยางรวดเร็ว

คณุภาพการสแกน

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ
ใชขั้นตอนดงัตอไปน้ีเพ่ือทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว

THWW การตั้งคาสแกน 125



1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดที่สวิตชเปดปด และดึงปล๊ัก
ออกเตาเสียบ

 

2. เปดฝาครอบเคร่ืองสแกน  

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอร แถบสแกนของ
อุปกรณปอนกระดาษ และแผนพลาสติกสีขาวดวยผานุม
หรือฟองนํ้าพนดวยนํ้ายาเชด็กระจกแบบไมมีสาร
กัดกรอน

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

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสติกสีขาวใหแหงสนิทเพ่ือปองกันการเกาะเปนจุด

 

5. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ีสวิตช
เปดปด
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12 การจดัการและบาํรงุรกัษาเครือ่งพมิพ

● พิมพหนาขอมูล

● เปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอร

● การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin

● คณุสมบัติดานความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ

● การตัง้คาการประหยดั

● ทําความสะอาดอุปกรณ

● อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ
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พมิพหนาขอมลู
หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตั้งคาภาษาเคร่ืองพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตัง้คาระบบ บนแผงควบคุม

รายการในเมนู คาํอธบิาย

หนาตวัอยาง พมิพหนาสีทีจ่ะแสดงคุณภาพของงานพิมพ

โครงสรางเมนู พมิพแผนผงัเคาโครงเมนูของแผงควบคมุ ซึ่งจะแสดงการตัง้คาทีใ่ชอยูสําหรับแตละเมนู

รายงานคาคอนฟเกอเรชนั พมิพรายการการตัง้คาทัง้หมดของเคร่ือง รวมทัง้ขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองเชื่อมตอกบัเครือขาย

สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง พมิพสถานะของตลับหมึกพิมพแตละตลับ รวมทัง้ขอมูลตอไปนี ้

● เปอรเซน็ตโดยประมาณของอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูของตลับหมึก

● จํานวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวน

● จํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลว

● ขอมูลเกีย่วกบัการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพของ HP ใหมและการรีไซเคลิตลับหมึกพมิพของ HP ที่
ใชแลว

สรปุเครือขาย พมิพรายการการตัง้คาเครือขายทัง้หมดของเคร่ือง

หนาแสดงการใช พมิพหนาที่แสดงหนา PCL, หนา PCL 6, หนา PS, หนาทีก่ระดาษติดหรือดงึกระดาษผดิใน
เคร่ืองพมิพ, หนาสีเดียว (ขาวดํา) หรือสี และรายงานจํานวนหนา

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw เทานัน้: พมิพหนาทีแ่สดงขอมูลทางดานบน และหนา

สีเดยีว (ขาวดํา) หรือสีที่พิมพ จํานวนการดหนวยความจําที่ใส จํานวนการเชื่อมตอ PictBridge และ
จํานวนหนา PictBridge

รายการแบบอกัษร PCL พมิพรายการแบบอักษร PCL ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

รายการแบบอกัษร PS พมิพรายการแบบอักษร PostScript (PS) ทัง้หมดที่ตดิตัง้ไวแลว

รายการแบบอกัษร PCL6 พมิพรายการแบบอักษร PCL6 ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

บนัทกึการใชสี พมิพรายงานแสดงชื่อผูใช ชือ่แอปพลิเคชัน และขอมูลการใชสีในแตละงาน

หนาบริการ พมิพรายงานบริการ

หนาการวินจิฉยั พมิพหนาการปรับเทียบและวินจิฉัยสี

คณุภาพการพมิพ พมิพหนาทดสอบสีซึ่งเปนประโยชนสําหรับการวินจิฉัยขอบกพรองดานคณุภาพการพิมพ

1. กดปุม การตั้งคา  เพ่ือเปดเมนู

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายงานที่คุณตองการพิมพ แลวกดปุม OK เพ่ือพิมพรายงาน

4. กดปุม ยกเลิก  เพ่ือออกจากเมนู
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เปลีย่นการตัง้คาเครือ่งพมิพจากคอมพวิเตอร
หมายเหต:ุ เคร่ืองมือจะใชไดเฉพาะเม่ือคุณทําการตดิตั้งแบบเต็มเม่ือติดตั้งเคร่ืองพิมพ

ในการเปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอร ใหเปด HP Device Toolbox

1. คลิกปุม Start (เร่ิม) แลวคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุมผลิตภัณฑ HP แลวคลิกรายการ HP Device Toolbox

ตารางดานลางอธิบายการตั้งคาผลิตภัณฑพ้ืนฐาน

แถบหรอืสวน คาํอธบิาย

แถบ สถานะ

แสดงขอมูลเคร่ืองพิมพ สถานะ และการ
กําหนดคา

● สถานะอปุกรณ: แสดงสถานะเคร่ืองพมิพและอายใุชงานทีเ่หลืออยูของอุปกรณสิ้นเปลืองของ HP โดย
คา 0% หมายถงึอุปกรณสิ้นเปลืองนั้นหมดแลว

● สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง: แสดงเปอรเซ็นตอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูโดยประมาณอุปกรณสิน้เปลือง
HP อายกุารใชงานที่เหลืออยูจริงอาจแตกตางกนั โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสําหรับเปล่ียนเพือ่
ตดิตัง้เมื่อคณุภาพการพมิพไมสามารถยอมรับได อปุกรณสิ้นเปลืองไมจําเปนตองไดรับการเปล่ียน
เวนแตคุณภาพการพมิพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป

● การตัง้คาคอนฟกอปุกรณ: แสดงขอมูลทีพ่บในหนาแสดงคาคอนฟกของเคร่ืองพิมพ

● สรปุเครือขาย: แสดงขอมลูทีพ่บในหนาคาคอนฟเกอเรชนัเครือขายของเคร่ืองพิมพ

● รายงาน: ชวยใหคณุพิมพหนาการกําหนดคาและสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองที่เคร่ืองพิมพสรางขึน้

● บนัทกึการใชส:ี แสดงบันทกึทีแ่สดงชือ่ผูใช ชือ่แอปพลิเคชัน และขอมูลการใชสีในแตละงาน

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน: แสดงรายการทัง้หมดเกีย่วกบัการทาํงานและขอผิดพลาดของเคร่ืองพิมพ

● ปุมสนบัสนนุ: แสดงลิงคไปยงัหนาทีแ่สดงผลิตภัณฑทีส่นบัสนุน ปุม สนบัสนนุ จะมีรหสัผานปองกันไว

● ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลือง: แสดงลิงคไปยังหนาที่คณุสามารถสั่งซือ้วัสดสุิ้นเปลืองใหกบัเคร่ืองพมิพได
ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลือง สามารถปองกันโดยการกาํหนดรหัสผานได
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แถบหรือสวน คาํอธบิาย

แถบ ระบบ

ใหคณุสามารถกาํหนดคาเคร่ืองพิมพจาก
คอมพิวเตอรของคุณได

● ขอมลูอปุกรณ: แสดงขอมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑและบริษัท

● การตัง้คากระดาษ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการจัดการกระดาษของเคร่ืองพิมพได

● คณุภาพการพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนคาเร่ิมตนคุณภาพการพมิพของเคร่ืองพมิพได รวมถงึการตั้งคา
การปรับเทยีบดวย

● ความเขมในการพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงาของวัสดุสิ้นเปลือง
แตละอยางได

● ประเภทกระดาษ: ชวยใหคณุกําหนดคาโหมดการพิมพทีส่อดคลองกบัประเภทกระดาษทีเ่คร่ืองพมิพ
ยอมรับได

● การตัง้คาระบบ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนระบบของเคร่ืองพิมพได

● บรกิาร: ชวยใหคณุเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาดในเครื่องพิมพได

● ความปลอดภยัผลิตภณัฑ: ชวยใหคณุตัง้หรือเปล่ียนรหสัผานผูดูแลระบบได

● ปุมสนบัสนนุ: แสดงลิงคไปยงัหนาทีแ่สดงผลิตภณัฑทีส่นับสนนุ ปุม สนบัสนนุ จะมีรหสัผานปองกนัไว

● ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลือง: แสดงลิงคไปยงัหนาทีค่ณุสามารถส่ังซ้ือวัสดสุิ้นเปลืองใหกบัเคร่ืองพมิพได
ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลือง สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหัสผานได

หมายเหต:ุ แถบ ระบบ สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได หากเคร่ืองพิมพอยูในเครือขาย ให
ปรึกษาผูดูแลระบบกอนเปล่ียนการตั้งคาท่ีแถบนี้

แถบ พมิพ

ใหคณุสามารถเปล่ียนการตัง้คาการพิมพ
เร่ิมตนจากคอมพวิเตอรได

● การพมิพ: เปล่ียนการตัง้คาพมิพของเคร่ืองพิมพทีเ่ปนคาเร่ิมตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนว
กระดาษ ตวัเลือกเหลานีเ้ปนตวัเลือกเดยีวกันกบัทีม่ีอยูบนแผงควบคมุ

● PCL5c: ดแูละเปล่ียนแปลงการตั้งคา PCL5c

● PostScript: ดูและเปล่ียนแปลงการตัง้คา PS

แถบ เครือขาย

ใหคณุสามารถเปล่ียนการตัง้คาเครือขาย
จากคอมพิวเตอรของคุณได

ผูดแูลระบบเครือขายสามารถใชแถบนีเ้พือ่ควบคมุการตัง้คาเกีย่วกบัเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เมื่อได
เชื่อมตอกับเครือขายที่ใช IP แถบนี้จะไมปรากฏ เมื่อเชือ่มตอเคร่ืองพมิพกบัคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง

แถบ HP Web Services ใชเมนนูีเ้พื่อตัง้คาและใชเคร่ืองมอืทางเว็บตางๆ กบัเคร่ืองพิมพ
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การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนโซลูชนัของซอฟตแวรท่ีทํางานในลักษณะเว็บสําหรับการติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขปญหาอุปกรณ
ตอพวงที่เชื่อมตอกับเครือขายจากระยะไกล ระบบการจัดการเปนแบบรับรูปญหาทันที จึงชวยใหผูดูแลระบบแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นกับเคร่ืองพิมพไดกอนที่ผูใชจะไดรับผลกระทบจากปญหาน้ัน ดาวนโหลดซอฟตแวรการบริหารขัน้สูงน้ีไดฟรีที่
www.hp.com/go/webjetadmin 

ปล๊ักอินอุปกรณสามารถติดตั้งใน HP Web Jetadmin เพ่ือสนับสนุนคุณสมบัติเคร่ืองพิมพเฉพาะ ซอฟตแวร HP Web
Jetadmin สามารถแจงใหคุณทราบโดยอัตโนมัติเม่ือปล๊ักอินใหมพรอมใช หนา Product Update (ปรับปรุงผลิตภัณฑ)
ทําตามคําแนะนําเพ่ือเชือ่มตอเว็บไซตของ HP โดยอัตโนมัติ และตดิตั้งปล๊ักอินอุปกรณลาสุดสําหรับเคร่ืองพิมพของคุณ

หมายเหต:ุ เบราเซอรตองใช Java™ ได ไมสนับสนุนการเบราสจาก Mac OS
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คณุสมบตัดิานความปลอดภยัของเครือ่งพมิพ
เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตางๆ และโปรโตคอลท่ีชวยใหเคร่ืองพิมพปลอดภัย ปกปองขอมูลที่
สําคัญในเครือขายของคุณ และทําใหการดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพเปนเร่ืองงาย

หากตองการทราบขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับโซลูชนัการรักษาความปลอดภัยของระบบภาพและการพิมพของ HP โปรดเขา
ชมที่ www.hp.com/go/secureprinting ในเว็บไซตจะมีเอกสารรายงานที่เก่ียวของและ FAQ (คําถามท่ีพบบอย) เก่ียวกับ
คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

ลอ็คเครือ่งพมิพ

1. คุณสามารถตอสายรักษาความปลอดภัยที่ชองดานหลัง
ของเคร่ืองพิมพได

 

กาํหนดรหสัผานระบบ (เฉพาะรุนเครอืขาย)
กําหนดรหัสผานสําหรับเคร่ืองพิมพเพ่ือใหผูใชที่ไมไดรับอนุญาตไมสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งคาเคร่ืองพิมพได

1. เปด HP Device Toolbox

2. คลิกแถบ ระบบ

3. ทางดานซายของหนาตาง คลิกเมนู ความปลอดภัยผลิตภัณฑ

4. พิมพรหัสผานใหมในชอง รหัสผาน และพิมพอีกคร้ังในชอง ยนืยนัรหสัผาน

5. คลิกปุม นาํไปใช จดรหัสผานเก็บไว และจัดเก็บไวในที่ๆ ปลอดภัย
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การตัง้คาการประหยดั

โหมดพกัเครือ่ง

คุณลักษณะของโหมดพักเคร่ืองซ่ึงคุณสามารถปรับเปล่ียนได จะทําใหใชไฟฟานอยลงเม่ือเคร่ืองพิมพไมไดทํางานมาระยะ
หน่ึง คุณสามารถตัง้คาระยะเวลากอนที่เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดพักเคร่ือง

หมายเหต:ุ โหมดน้ีไมมีผลตอระยะเวลาการอุนเคร่ืองของเคร่ืองพิมพ

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพลังงาน และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู หนวงเวลาพกัเครื่อง และกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกชวงเวลาหนวงเวลาพักเคร่ือง และกดปุม OK

การตัง้คาพลงังานต่าํ

โหมดพลังงานต่ําเปนคุณลักษณะประหยดัพลังงานของผลิตภัณฑน้ี หลังจากชวงเวลาที่ผูใชระบุ (ชวงเวลาหนวงพลังงานต่ํา)
เคร่ืองพิมพจะลดการส้ินเปลืองพลังงานลงโดยอัตโนมัติ เคร่ืองพิมพจะกลับสูสภาวะพรอมเม่ือไดรับเหตกุารณเร่ิมทํางาน

ตัง้คาชวงเวลาหนวงพลังงานต่าํ

คุณสามารถเปล่ียนระยะเวลาที่ตองการใหเคร่ืองพิมพอยูในสภาวะไมไดใชงาน กอนที่จะเขาสูโหมดพลังงานต่ําได

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพลังงาน และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ลดพลงังานอตัโนมตั ิและกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู หนวงเวลาปดอัตโนมัต ิและกดปุม OK

6. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกชวงเวลาหนวงเวลาพลังงานต่ํา และกดปุม OK

ตัง้คาเหตกุารณเริ่มทาํงาน

คุณสามารถเลือกเหตกุารณที่จะทําใหเคร่ืองพิมพกลับสูสภาวะพรอมหลังจากอยูในโหมดพลังงานต่ํา

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาระบบ และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู การตัง้คาพลังงาน และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู ลดพลงังานอตัโนมตั ิและกดปุม OK

5. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู เหตกุารณเริม่ทาํงาน และกดปุม OK

6. ใหปุมลูกศรเพ่ือเลือกเหตุการณที่คุณตองการใหเคร่ืองพิมพกลับสูสภาวะพรอม และกดปุม OK
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พมิพเกบ็ถาวร

ตัวเลือก พิมพเก็บถาวร จะทําใหไดงานพิมพท่ีเกิดการเปอนของผงหมึกและฝุนเพียงเล็กนอย ใหใช พิมพเก็บถาวร เพ่ือสราง
เอกสารที่คุณตองการเก็บรักษาไวหรือเก็บถาวร

1. บนแผงควบคมุ กดปุม การตั้งคา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ พมิพเกบ็ถาวร เลือก เปด หรือ ปด แลวกดปุม OK
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ทาํความสะอาดอปุกรณ

ทาํความสะอาดลกูกลิง้ดงึกระดาษและแผนแยกกระดาษของอปุกรณปอนกระดาษ

หากอุปกรณปอนกระดาษเกิดปญหาในการจัดการกระดาษ เชน กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผน ใหทําความสะอาดลูก
กล้ิงและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

1. เปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ

2. ใชผาท่ีไมมีขยุชุบนํ้าพอหมาดเชด็ลูกกล้ิงทั้งสองและแผนแยกกระดาษเพ่ือขจัดส่ิงสกปรก

3. ปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ
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ทาํความสะอาดทางผานกระดาษ

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

รอยดาง รอยเปอน
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ทาํความสะอาดทางผานกระดาษจากแผงควบคมุของเครื่องพมิพ

1. กดปุม การตั้งคา  

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บริการ และกดปุม OK  

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ หนาการทาํความสะอาด
และกดปุม OK

 

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือ
ปรากฏขอความ

 

5. กดปุม OK อีกคร้ังเพ่ือยนืยัน และเร่ิมกระบวนการ
ทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผน
ดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

 

การทาํความสะอาดภายนอกเครือ่ง

ใหใชผาเน้ือนุมที่ไมเปนขุยชุบนํ้าหมาดๆ เพ่ือเชด็ฝุน คราบหมึก และส่ิงสกปรกที่ติดอยูภายนอกเคร่ืองพิมพ

อพัเดตสาํหรบัผลติภณัฑ
อัปเดตซอฟตแวรและเฟรมแวรและคําแนะนําการตดิตั้งของเคร่ืองพิมพน้ีอยูที่ www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 คลิก Downloads and drivers (ดาวนโหลดและไดรเวอร) คลิกระบบปฏิบัตกิาร แลวเลือก
ดาวนโหลดสําหรับผลิตภัณฑ
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13 การแกไขปญหา

● การชวยเหลือตนเอง

● รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหา

● ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองพิมพ

● การเรียกคืนการตัง้คาจากโรงงาน

● ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ

● ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษตดิ

● ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● เคร่ืองพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

● การแกปญหาการเชื่อมตอ

● การแกปญหาเครือขายแบบไรสาย

● ปญหาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพกับ Windows

● การแกไขปญหาทั่วไปของ Mac
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การชวยเหลอืตนเอง
นอกจากขอมูลในคูมือน้ี ยังมีแหลงอ่ืนๆ ที่ใหขอมูลที่มีประโยชน

HP Help and Learn Center HP Help and Learn Center และเอกสารอ่ืนๆ จะอยูในแผนซีดทีีม่าพรอมกบัเคร่ืองพมิพ หรือใน
โฟลเดอร HP Program ในคอมพิวเตอรของคณุ HP Help and Learn Center เปนเคร่ืองมือวิธีใช
เคร่ืองพมิพทีช่วยใหเขาถงึขอมูลเคร่ืองพมิพ, การสนบัสนุนทางเว็บของเคร่ืองพมิพ HP, การแกไข
ปญหา และขอมูลขอกําหนดและความปลอดภัย

หวัขออางอิงแบบรวดเร็ว มีหวัขอสําหรับการอางอิงอยางยอมากมายสําหรับเคร่ืองพิมพนีท้ีเ่ว็บไซต: www.hp.com/
support/LJColorMFPM175

คณุสามารถพมิพหวัขอเหลานี ้และเกบ็ไวใกลเคร่ืองพิมพได หัวขอเหลานี้เปนขอมูลอางอิงทีม่ี
ประโยชนตอขัน้ตอนท่ีคณุทําบอยๆ
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รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกปญหา
ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพ่ือพยายามแกไขปญหาของเคร่ืองพิมพ

● ขัน้ตอนที ่1: โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการตั้งคาอยางถูกตอง

● ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลหรือการเชื่อมตอไรสาย (เฉพาะรุนเครือขาย)

● ขัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดที่แผงควบคุม

● ขัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบกระดาษ

● ขัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบซอฟตแวร

● ขัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงกชันการพิมพ

● ขัน้ตอนที ่7: ทดสอบฟงกชันการทําสําเนา

● ขัน้ตอนที ่8: ตรวจสอบอุปกรณส้ินเปลือง

● ขัน้ตอนที ่9: ลองสงงานพิมพงานจากคอมพิวเตอร

ขัน้ตอนที ่1: โปรดตรวจสอบวาอปุกรณไดรบัการตัง้คาอยางถกูตอง
โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการตัง้คาอยางถูกตอง

1. กดปุมเปด/ปดเคร่ืองเพ่ือเปดเคร่ืองหรือยกเลิกการใชงานโหมดปดอัตโนมัติ

2. ตรวจสอบการเชือ่มตอสายไฟ

3. ตรวจใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของสายไฟถูกตองสําหรับการกําหนดคากําลังไฟของเคร่ืองพิมพ (โปรดดูขอกําหนด
กําลังไฟฟาท่ีฉลากที่อยูดานในของฝาดานหนาเคร่ืองพิมพ) หากคุณกําลังใชรางปล๊ัก และแรงดนัไฟฟาไมเปนไปตาม
ขอกําหนด ใหเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง หากปล๊ักเสียบอยูกับเตาเสียบที่ผนังแลว ใหลองใช
แหลงจายไฟอ่ืน

4. โปรดตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพไดรับการตดิตั้งอยางถูกตอง

5. หากยงัไมมีปริมาณไฟฟาอีก ใหติดตอที่ HP Customer Care.

ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการเชือ่มตอสายเคเบลิหรอืการเชือ่มตอไรสาย (เฉพาะรุนเครอืขาย)
1. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิลระหวางอุปกรณและคอมพิวเตอร ตรวจสอบวาการเชื่อมตอแนนหนา

2. ตรวจใหแนใจวาสายเบิลไมมีการชํารุดโดยการใชสายเคเบิลอ่ืนๆ หากเปนไปได

ขัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ
แผงควบคุมควรแสดงสถานะพรอม หากขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น ใหแกไขขอผิดพลาด

ขัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบกระดาษ
1. ตรวจสอบวากระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนด

2. ตรวจสอบวาปอนกระดาษเขาในถาดปอนอยางถูกตอง
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ขัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบซอฟตแวร
1. โปรดตรวจสอบวาซอฟตแวรสําหรับผลิตภัณฑไดรับการตดิตั้งอยางถูกตอง

2. ตรวจสอบวาทานไดติดตัง้ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีแลว ตรวจสอบโปรแกรมเพ่ือใหแนใจวาทานกําลัง
ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี

ขัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงกชนัการพมิพ
1. พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

2. หากหนากระดาษไมพิมพออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดปอน

3. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ ใหนํากระดาษท่ีติดออก

ขัน้ตอนที ่7: ทดสอบฟงกชนัการทาํสาํเนา
1. วางหนาแสดงคาคอนฟกลงในอุปกรณปอนกระดาษแลวทําสําเนา หากอุปกรณปอนกระดาษอยางติดขัด คุณอาจตอง

ทําความสะอาดอุปกรณปอนกระดาษ และตรวจสอบใหแนใจวากระดาษตรงตามขอกําหนดของ HP

2. วางหนาการกําหนดลงบนกระจกสแกนเนอรและทําสําเนา

3. หากคณุภาพการพิมพของหนาสําเนาไมดี ใหทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร

ขัน้ตอนที ่8: ตรวจสอบอุปกรณสิ้นเปลอืง
พิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง และตรวจสอบอายุการใชที่เหลืออยูของตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพ

ขัน้ตอนที ่9: ลองสงงานพมิพงานจากคอมพวิเตอร
1. ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนท่ีติดตั้งซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพน้ีไว

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคบิล USB และเครือขาย เชื่อมโยงอุปกรณเขากับพอรตที่ถูกตอง หรือตดิตั้งซอฟตแวรอีก
คร้ัง โดยเลือกชนิดการเชื่อมตอที่คณุกําลังใช

3. หากคณุภาพการพิมพลดลง ใหตรวจสอบวาการตั้งคาการพิมพถูกตองสําหรับวัสดุพิมพที่คุณใช
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ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอประสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่งพมิพ
ปจจัยที่มีผลตอเวลาที่ใชในการพิมพงานมีอยูหลายประการดงัน้ี

● การใชกระดาษพิเศษ (เชน แผนใส, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก และกระดาษที่กําหนดขนาดเอง)

● การตัง้คาคณุภาพการพิมพในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● การประมวลผลของเคร่ืองพิมพและเวลาการดาวนโหลด

● ความซับซอนและขนาดของกราฟก

● ความเร็วของคอมพิวเตอรที่ทานใช

● การเชือ่มตอ USB หรือการเชื่อมตอเครือขาย

● การกําหนดคา I/O ผลิตภัณฑ
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การเรยีกคนืการตัง้คาจากโรงงาน
การเรียกคืนคาเร่ิมตนที่กําหนดมาจากโรงงานจะทําใหการตัง้คาสวนใหญเปล่ียนกลับไปเปนคาเร่ิมตนที่กําหนดมาจาก
โรงงาน โดยจะไมรีเซ็ตจํานวนหนาหรือขนาดถาด แตอาจรีเซ็ตภาษา ในการเรียกคืนการตัง้คาเร่ิมตนจากโรงงาน ใหทําตาม
ขั้นตอนตอไปน้ี

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ เรยีกคนืคาเริม่ตน และกดปุม OK

เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ
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ทาํความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ
ขอความสวนใหญที่ปรากฏบนแผงควบคุมมักชวยแนะนําผูใชใหรูจักกับขั้นตอนการทํางานโดยทั่วไป ขอความบนแผง
ควบคุมเปนตวัระบุสถานะของการทํางานปจจุบัน และรวมจํานวนหนาไวที่บรรทัดที่สองของหนาจอดวย หากเหมาะสม เม่ือ
เคร่ืองพิมพกําลังรับคําส่ังพิมพขอมูล หรือสแกน ขอความบนแผงควบคมุจะแสดงสถานะเหลาน้ี นอกจากน้ัน ขอความการแจง
ขอมูล ขอความเตือน และขอความแจงขอผิดพลาดรายแรง ยงัเปนตัวระบุสถานการณที่อาจตองการใหผูใชกระทําการบาง
อยาง

ประเภทขอความบนแผงควบคมุ

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

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตัวระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเคร่ือง กอนเปดอีกคร้ัง อาจแกปญหาน้ี
ได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสงซอม

หมายเหต:ุ ขอความสถานะอุปกรณส้ินเปลืองจะแสดงและอธบิายในบท “ตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพ” ในเอกสารน้ี

ขอความบนแผงควบคมุ

ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

50.X ฟวเซอรผดิพลาด

ปดแลวเปด

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 10 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

52 เครื่องสแกนผดิพลาด

ปดแลวเปด

เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกี่ยวกับเคร่ืองสแกน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วิธปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

79 ผดิพลาด

ปดแลวเปด

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากเฟรมแวร 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

กระดาษตดิใน <location>

สลับกบั

เปดชองและดงึกระดาษทีต่ดิออก

เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษตดิในตําแหนงทีร่ะบุใน
ขอความ

นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ การนํากระดาษทีต่ิด
ออกอาจตองเปดชองใสตลับหมึกพมิพและถอดตลับ
หมึกพิมพออก

กระดาษตดิในถาด1 เคร่ืองพมิพตรวจพบกระดาษตดิในถาดปอนกระดาษ นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

กระดาษตดิในถาดกระดาษออก เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษติดอยูในสวนถาด
กระดาษออก

นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

กระดาษตดิในทางเดนิกระดาษทีพ่มิพ เคร่ืองพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู นํากระดาษทีต่ิดออกจากบริเวณที่ระบุในขอความ และ
ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคมุ

การพมิพ...

โหมดลดความรอน

เคร่ืองพมิพรอนเกนิกวาทีจ่ะพิมพตอไปดวยความเร็ว
ปกติ

เคร่ืองพิมพหยดุชัว่คราวนานขึน้ระหวางหนาทีพ่ิมพ
จนกวาเคร่ืองจะเยน็ลง

ความรอนสูงจะเกดิขึน้เมื่อเคร่ืองพมิพขาดการระบาย
อากาศหรือเมื่อพมิพอยางตอเนือ่งเปนระยะเวลานาน
ในการปองกนัความรอนสูง ใหวางเคร่ืองพมิพใวใน
พื้นทีม่ีการระบายอากาศทีด่ ีและแบงงานพิมพขนาด
ใหญเปนงานพมิพเล็กๆ หลายงาน

การพมิพสองหนาดวยตวัเอง

หรือ

ใสถาด 1

กด [OK]

เคร่ืองพมิพกําลังประมวลผลงานพิมพสองดาน ในการพมิพดานทีส่อง ใหวางกระดาษควํ่าลงในถาด
โดยใสหวักระดาษเขาไปกอน

การสือ่สารของกลไกผดิพลาด เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

กาํลงัสงการปรบัรุนอกีครั้ง การอัปเกรดเฟรมแวรถกูขดัจังหวะ สงไฟลอปัเกรดไปยงัเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

ขนาดทีไ่มคาดคดิในถาด 1 กระดาษในถาดไมตรงกบัขนาดทีจํ่าเปนสําหรับการ
พิมพงาน

ใสกระดาษทีม่ีขนาดถกูตอง และตรวจสอบวาไดตัง้คา
ถาดถกูตองแลว

ขอผดิพลาด 49

ปดแลวเปด

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากเฟรมแวรภายใน
เคร่ือง

1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

ชอง ADF เปดอยู ฝาครอบอปุกรณปอนกระดาษเปดอยู ปดฝาครอบอุปกรณปอนกระดาษ

ตดิทีอ่ปุกรณปอนกระดาษ เคร่ืองพิมพเกิดปญหากระดาษติดทีอุ่ปกรณปอน
กระดาษ

ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

นาํวสัดทุีต่ดิมากบัตวัเครือ่งออกจากชองดานหลงั มีวัสดุสําหรับการขนสงคงเหลือบนดานหลัง
เคร่ืองพิมพ

เปดฝาปดดานหลัง และปลดตัวล็อคสําหรับการขนสง
ออก

ปด ตดิตัง้ฟวเซอรกลบัเขาไป ตองเปล่ียนฟวเซอร ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ และรอ
ใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/LJColorMFPM175 หรือ
ใบปลิวสนบัสนนุทีใ่หมาในกลองเคร่ืองพิมพ

ปอนดวยมอื <SIZE>, <TYPE>

หรือ

กด [OK] สาํหรับวสัดพุมิพทีม่อียู

ตั้งคาเคร่ืองพิมพไวในโหมดปอนดวยตนเอง ใสกระดาษทีม่ีประเภทและขนาดถกูตองในถาด หรือ
กดปุม OK เพือ่ใชกระดาษทีอ่ยูในถาด

พมิพผดิ

กด [OK]

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. พิมพงานซ้ํา

2. หากปญหายงัปรากฏอยู ใหปดเคร่ืองพมิพแลว
เปดใหม

3. พิมพงานอีกคร้ัง

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ
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พมิพไมสาํเร็จ เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดในการสื่อสารภายใน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอปุกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากบั
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพิมพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

ยงัไมไดดงึกระดาษ

กด [OK]

เคร่ืองพมิพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายใน
เคร่ือง

1. ใหตรวจสอบวา ไดใสกระดาษเขาไปในถาดได
ลึกพอสมควรแลว

2. ใสกระดาษใหตรงกบัขนาดงานพิมพของคณุ

3. ตรวจสอบวาตวักัน้กระดาษในถาดไดปรับให
เหมาะกบัขนาดกระดาษอยางถกูตอง ปรับตวักัน้
กระดาษใหตดิกบัปกกระดาษโดยกระดาษไม
โคงงอ

4. ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดวูาเคร่ืองพิมพกําลัง
รอใหคณุตอบขอความแจงใหปอนกระดาษดวย
ตนเองหรือไม ใสกระดาษ และดาํเนนิการตอ

5. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนนุทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

ลบการตัง้คางานแลว เคร่ืองพมิพไดลบขอมูลการตัง้คาของงานออก ลองปอนขอมูลการตั้งคาของงานทีเ่หมาะสมอีกคร้ัง

หนวยความจาํเหลือนอย

กด [OK]

เคร่ืองพมิพมีหนวยความจําไมพอที่จะประมวลผลงาน หากเคร่ืองพมิพกาํลังประมวลผลงานอื่น ใหสงงานอีก
คร้ังหลังจากงานดงักลาวเสร็จแลว

หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/
ปด จากนั้นรออยางนอย 30 วินาท ีเปดเคร่ืองอีกคร้ัง
และรอใหเคร่ืองพิมพเร่ิมตนการทํางาน

แยกงานพมิพนัน้ออกเปนงานพมิพที่เล็กลงกวาเดมิ
โดยมีจํานวนหนาที่ลดนอยลง

สงงานพิมพอกีคร้ังในโหมดแรสเตอร

ตั้งคา “การปรับการพมิพขอมลูใหดีทีสุ่ด” ในไดรเวอร
เคร่ืองพิมพเปน “เหมาะกบัแรสเตอร”

หนวยความจาํเหลือนอย ทาํสาํเนาเพยีงชดุเดยีว

กด [OK] เพือ่ทาํตอ

หนวยความจําเคร่ืองพิมพต่ําเกินไปในการพิมพงานนี้ ทําสําเนาจํานวนหนานอยลงตอคร้ังหรือปดการเรียง
ลําดบัหนา

หากปญหายงัปรากฏอยู ใหปดเคร่ืองพมิพแลวเปดใหม
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ขอความทีแ่ผงควบคมุ คาํอธบิาย วธิปีฏบิตัทิีแ่นะนาํ

เกดิขอผดิพลาดทีอุ่ปกรณ

กด [OK] เพือ่ทาํตอ

เคร่ืองพมิพเกดิขอผดิพลาดในการสื่อสารภายใน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

เครือ่งสแกนผดิพลาด X เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกี่ยวกับเคร่ืองสแกน 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

เซน็เซอรผดิพลาด เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาดเกีย่วกับเซนเซอรกระดาษ 1. ปดเคร่ืองโดยใชสวิตชเปด/ปด

2. หากใชอุปกรณปองกนักระแสไฟกระชาก ให
ถอดอุปกรณนีอ้อก เสียบปล๊ักเคร่ืองพมิพเขากับ
เตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง

3. รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปดเคร่ืองพมิพ
และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทาํงานใหม

4. หากปญหายงัไมหมดไป โปรดติดตอ HP ดู
www.hp.com/support/
LJColorMFPM175 หรือใบปลิวสนบัสนุนทีใ่ห
มาในกลองเคร่ืองพิมพ

ใสถาด 1 <ประเภท>, <ขนาด> ถาดวางเปลา ใสกระดาษทีม่ีประเภทและขนาดถกูตองในถาด

ใสถาด 1 ธรรมดา <SIZE>

หรือ

หนาทาํความสะอาด [OK] เพือ่เริม่ตน

เคร่ืองพมิพกําลังดําเนนิการตามรอบการทําความ
สะอาด

ใสกระดาษธรรมดาทีม่ีขนาดทีร่ะบุในถาด กดปุม OK
เพื่อเร่ิมตนรอบการทําความสะอาด
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ปอนกระดาษไมถกูตอง หรอืกระดาษติด

เครือ่งพมิพไมดงึกระดาษ

หากเคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษจากถาด ใหลองแกไขดังน้ี

1. เปดเคร่ืองพิมพและนํากระดาษที่ติดอยูออก

2. ใสกระดาษใหตรงกับขนาดงานพิมพของคุณ

3. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

4. ตรวจสอบแผงควบคุมเพ่ือดูวาเคร่ืองพิมพกําลังรอใหคุณตอบขอความแจงใหปอนกระดาษดวยตนเองหรือไม ใส
กระดาษ และดําเนินการตอ

เครือ่งพมิพดงึกระดาษหลายแผน

หากเคร่ืองพิมพดงึกระดาษหลายแผนจากถาดกระดาษ ใหลองแกไขดังน้ี

1. นําปกกระดาษออกจากถาดแลวงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อยาคล่ีกระดาษออก ใสปกกระดาษกลับลงในถาด

2. ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทาน้ัน

3. ใชกระดาษท่ีไมยบั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออ่ืน

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

การปองกนักระดาษตดิ

ในการลดปญหากระดาษติด ใหลองแกไขดังน้ี

1. ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทาน้ัน

2. ใชกระดาษท่ีไมยบั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออ่ืน

3. ใชกระดาษท่ีไมเคยพิมพหรือถายเอกสารมากอน

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

6. หากคณุพิมพกระดาษที่หนัก มีลายนูน หรือกระดาษที่มีรู ใหใชคุณสมบัตปิอนดวยตนเองและปอนกระดาษคร้ังละหน่ึง
แผน

แกปญหากระดาษตดิ

ในการแกปญหากระดาษติดขัด ทานตองระมัดระวังอยาใหกระดาษท่ีตดิอยูฉีกขาด หากมีเศษกระดาษชิน้เล็กๆ หลงเหลืออยู
ในอุปกรณ ก็อาจทําใหกระดาษติดขัดเพ่ิมเตมิได

150 บท 13   การแกไขปญหา THWW



หมายเหต:ุ หลังจากนํากระดาษท่ีติดออก ใหเปดและปดฝาเคร่ืองพิมพเพ่ือลบขอความกระดาษติดบนแผงควบคมุ

ตาํแหนงทีก่ระดาษตดิ

กระดาษอาจติดในบริเวณตอไปน้ี

1
2

4

3

1 อุปกรณปอนกระดาษ

2 ถาดกระดาษออก

3 ฝาดานหลัง

4 ถาดปอนกระดาษ

หลังจากท่ีเกิดปญหากระดาษติด อาจทําใหมีผงหมึกหลุดติดภายในเคร่ืองพิมพได ซ่ึงปญหาน้ีจะหายไปเองหลังจากท่ีพิมพงาน
ไปประมาณ 2-3 แผน

ดงึกระดาษทีต่ดิออกจากอุปกรณปอนกระดาษ

1. เปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ  
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2. ยกชุดกลไกอุปกรณปอนกระดาษขึ้น แลวคอยๆ ดงึ
กระดาษที่ติดออก

 

3. ปดฝาอุปกรณปอนกระดาษ  

ดงึกระดาษทีติ่ดออกจากถาดปอน

1. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ  
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2. ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษท่ีติดออกจาก
เคร่ืองพิมพ

 

3. เปดและปดชองใสตลับหมึกพิมพเพ่ือรีเซ็ตเคร่ืองพิมพ  

การนาํกระดาษทีต่ิดออกจากถาดกระดาษออก

ขอควรระวงั: หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพ่ือแกปญหากระดาษติด ความเสียหายท่ีเกิดจากวัตถุมีคมไมได
อยูในความคุมครองของการรับประกัน
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1. ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดงึกระดาษท่ีติดออกจาก
เคร่ืองพิมพ

 

การนาํกระดาษทีต่ดิออกจากฝาดานหลัง

1. เปดฝาปดดานหลัง  
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2. ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษท่ีติดออกจาก
เคร่ืองพิมพ

 

3. ปดฝาปดดานหลัง  
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ปรบัปรงุคุณภาพงานพมิพ
คุณสามารถปองกันปญหาคุณภาพการพิมพสวนใหญไดโดยทําตามคําแนะนําตอไปน้ี

● ใชการตั้งคาประเภทกระดาษท่ีถูกตองในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ปรับการตั้งคาสีในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

● ใชกระดาษท่ีมีคุณสมบัตติรงตามขอกําหนดของ HP

● พิมพหนาทําความสะอาด

● ปรับเทียบเคร่ืองพิมพเพ่ือปรับสี

● ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคณุมากที่สุด

ใชการตัง้คาประเภทกระดาษทีถ่กูตองในไดรเวอรเครือ่งพมิพ

ใหตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษหากคุณมีปญหาใดๆ ตอไปน้ี:

● มีผงหมึกเปอนในหนาท่ีพิมพ

● เกิดรอยซํ้าๆ ในหนาท่ีพิมพ

● หนาท่ีพิมพมวนงอ

● มีผงหมึกกระจายอยูในหนาที่พิมพ

● หนาท่ีพิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

เปลีย่นการตั้งคาประเภทกระดาษสาํหรับ Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตวัเลือก อื่นๆ...

5. ขยายรายการตัวเลือก ชนิดคอื

6. ขยายประเภทกระดาษแตละประเภท จนกวาจะพบประเภทกระดาษที่คุณใช

7. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษท่ีคุณกําลังใช แลวคลิกปุม ตกลง

เปลีย่นการตั้งคาประเภทกระดาษสาํหรับ Mac

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

2. ในเมนู Copies & Pages (สาํเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนา)

3. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลิกปุม OK

4. เปดเมนู Finishing (การตกแตง)
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5. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวสัดพุมิพ)

6. คลิกปุม Print (พมิพ)

ปรบัการตัง้คาสใีนไดรเวอรเครือ่งพมิพ

เปลีย่นชดุรปูแบบสีสาํหรับงานพิมพ

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

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

3. คลิกแถบ สี

4. เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน ชดุรปูแบบสี

● คาเริม่ตน (sRGB): ชดุรูปแบบน้ีจะตัง้คาเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดั้งเดมิ เม่ือใชชุดรูป
แบบน้ี ใหจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรหรือในระบบปฏิบัติการสําหรับการแสดงสีที่ถูกตอง

● สีสดใส: เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมความอ่ิมตัวของสีในระดับกลาง ใชชุดรูปแบบน้ีเม่ือพิมพกราฟกดานธรุกิจ

● ภาพถาย: เคร่ืองพิมพจะแปลงสี RGB ราวกับวาถูกพิมพเปนภาพถายโดยใชมินิแล็บแบบดิจิตอล ซ่ึงเคร่ืองพิมพจะ
ใหสีที่คมชดัมากกวาแตกตางกับชุดรูปแบบคาเร่ิมตน (sRBG) ใชชุดรูปแบบน้ีสําหรับพิมพภาพถาย

● Photo (Adobe RGB 1998): ใชชุดรูปแบบน้ีสําหรับภาพถายดิจิตอลท่ีใชสี AdobeRGB แทนที่จะใช
sRGB ปดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรเม่ือใชชุดรูปแบบน้ี

● ไมมี

เปลีย่นตวัเลอืกสี

เปล่ียนการตั้งคาตัวเลือกสีสําหรับงานพิมพปจจุบันจากแถบสีของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

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

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

3. คลิกแถบ สี
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4. คลิกที่ อัตโนมัต ิหรือการตัง้คา ดวยตนเอง

● การตั้งคา อตัโนมัต:ิ เลือกการตั้งคาน้ีสําหรับงานพิมพสีสวนใหญ

● การตั้งคา ดวยตนเอง: เลือกการต้ังคาน้ีเพ่ือปรับการตั้งคาสีใหแยกจากการตัง้คาอ่ืน

หมายเหต:ุ เปล่ียนการต้ังคาสีดวยตนเองทําใหมีผลกระทบตองานพิมพ HP แนะนําใหผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผู
เปล่ียนการตั้งคากราฟกสี

5. คลิกตัวเลือก พมิพในโทนสีเทา เพ่ือพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือพิมพเอกสารสีสําหรับการโทรสารหรือ
ถายเอกสาร

6. คลิกปุม ตกลง

ใชกระดาษทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอกาํหนดของ HP
ใชกระดาษอ่ืนหากคุณประสบปญหาใดๆ ตอไปน้ี:

● งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

● มีจุดผงหมึกในหนาท่ีพิมพ

● มีผงหมึกเปอนในหนาท่ีพิมพ

● ตวัอักษรที่พิมพไมเปนรูปราง

● หนาท่ีพิมพมวนงอ

ใหใชประเภทกระดาษและนํ้าหนักที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพน้ีเสมอ นอกจากน้ี ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเม่ือเลือกกระดาษ:

● ใชกระดาษท่ีมีคุณภาพด ีไมมีรอยตัด แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุน รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และมวนหรือขอบ
กระดาษโคงงอ

● ใชกระดาษท่ีไมเคยพิมพงานมากอน

● ใชกระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ หามใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต

● ใชกระดาษท่ีไมหยาบจนเกินไป การใชกระดาษเน้ือเรียบเนียนจะทําใหไดงานพิมพคณุภาพดีขึ้น
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พมิพหนาทาํความสะอาด

พิมพหนาทําความสะอาดเพ่ือขจัดฝุนและผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินกระดาษ หากคณุประสบปญหาตางๆ ดงัน้ี

● มีจุดผงหมึกในหนาที่พิมพ

● มีผงหมึกเปอนในหนาท่ีพิมพ

● เกิดรอยซํ้าๆ ในหนาท่ีพิมพ

ใชวิธกีารดังตอไปน้ีเพ่ือพิมพหนาทําความสะอาด

1. บนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม การตัง้คา 

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกเมนู บรกิาร และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกรายการ หนาการทาํความสะอาด และกดปุม OK

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. กดปุม OK เพ่ือเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

กระดาษจะถูกปอนผานเคร่ืองพิมพชาๆ ทิ้งกระดาษแผนดังกลาวเม่ือขั้นตอนน้ีเสร็จสมบูรณ

ปรบัเทยีบเครือ่งพมิพเพือ่ปรบัสี

หากงานพิมพที่พิมพออกมามีเงาเปนสี กราฟกไมชดัเจน หรือมีบริเวณที่สีไมถูกตอง คุณอาจตองปรับเทียบเคร่ืองพิมพเพ่ือ
ปรับสี ใหพิมพหนาการวินิจฉัยจากเมนู Reports (รายงาน) บนแผงควบคุมเพ่ือตรวจสอบการปรับสี หากบล็อคสีในหนาน้ันไม
ไดรับการปรับใหตรงกับสีอ่ืนๆ คุณตองปรับเทียบเคร่ืองพิมพ

1. บนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ ใหเปดเมนู การตัง้คาระบบ

2. เปดเมนู คณุภาพการพมิพ และเลือกรายการ ปรับเทยีบสี

3. เลือกตัวเลือก ปรับเทยีบเดีย๋วนี้

ใชไดรเวอรเครือ่งพมิพทีต่รงกบังานพมิพของคณุมากทีสุ่ด

คุณอาจตองใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพอ่ืนหากหนาที่พิมพมีเสนกราฟกที่ไมตองการ ตัวอักษรขาดหาย กราฟกขาดหาย รูปแบบ
ไมถูกตอง หรือแบบอักษรถูกเปล่ียน

ไดรเวอร HP PCL 6 ● ใหมาเปนไดรเวอรทีเ่ปนคาเร่ิมตน ไดรเวอรนีจ้ะตดิตัง้โดยอัตโนมัติยกเวนคณุเลือกไดรเวอร
อื่น

● แนะนําใหใชสําหรับระบบ Windows ทั้งหมด

● ใหความเร็วในการพมิพโดยรวมทีด่ทีี่สุด คณุภาพการพิมพ และการสนบัสนุนคณุลักษณะของ
เคร่ืองพิมพสําหรับผูใชสวนใหญ

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

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

● สนบัสนนุการพิมพงานจากระบบทีต่องใช postscript emulation หรือสําหรับการสนับสนนุ
แบบอักษร postscript flash

HP UPD PCL 5 ● เหมาะสําหรับใชในการพมิพงานทั่วไปในสํานกังานทีใ่ชระบบ Windows

● ใชงานรวมกนัไดกบั PCL เวอรชันกอนหนาและเคร่ืองพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกทีด่ทีีสุ่ดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่นหรือทีก่ําหนดเอง

● ทางเลือกทีด่ทีี่สดุเมื่อทาํงานในระบบหลายระบบซ่ึงจําเปนตองตั้งคาเคร่ืองพมิพไวที่ PCL 5
(UNIX, Linux, เมนเฟรม)

● ออกแบบมาเพือ่ใชงานในหนวยงานทีใ่ชระบบ Windows เพื่อใหมีไดรเวอรเดียวสําหรับใช
งานกบัเคร่ืองพิมพหลายรุน

● ใชงานไดดเีมื่อสั่งพมิพไปยงัเคร่ืองพิมพหลายรุนจากคอมพวิเตอรพกพาทีใ่ช Windows

ดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตน้ี: www.hp.com/support/LJColorMFPM175

160 บท 13   การแกไขปญหา THWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/CLC?h_pagetype=s-001&h_lang=en&h_product=4208019&h_client=s-h-e009-1&h_page=hpcom&lang=en


เครือ่งพมิพไมพมิพงานหรอืพมิพชา

เครือ่งพมิพไมพมิพงาน

หากเคร่ืองพิมพไมพิมพงานใดๆ เลย ใหลองแกไขดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองพิมพแลวและแผงควบคุมแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน

◦ หากแผงควบคมุไมแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน ใหปดเคร่ืองและถอดสายไฟออกจากเคร่ือง รอ 30 วินาที แลว
เชื่อมตอสายไฟอีกคร้ัง และเปดเคร่ือง รอใหอุปกรณเร่ิมการทํางาน

◦ หากแผงควบคมุแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน ใหพิมพหนาการกําหนดคา หากสําเร็จ ใหลองสงงานพิมพอีกคร้ัง

2. หากแผงควบคุมแสดงวาเคร่ืองพิมพมีขอผดิพลาด ใหแกไขขอผิดพลาดจากน้ันลองสงงานพิมพอีกคร้ัง

3. ตรวจสอบวาสายเคเบิลทั้งหมดไดเชื่อมตออยางถูกตองแลว หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย ใหตรวจสอบรายการ
ตอไปน้ี:

◦ ตรวจสอบไฟท่ีอยูถัดจากจุดการเชื่อมตอเครือขายที่เคร่ืองพิมพ หากเคร่ืองพิมพทํางาน ไฟจะเปนสีเขยีว

◦ ตรวจสอบวาใชสายเคเบิลเครือขายและไมใชสายโทรศพัทในการเชื่อมตอกับเครือขาย

◦ ตรวจสอบวาเปดเราเตอรเครือขาย ฮับ หรือสวิตชแลว และทํางานอยางถูกตอง

4. ตดิตั้งซอฟตแวร HP จากแผนซีดทีี่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ การใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปอาจทําใหการลบงานพิมพ
ออกจากควิการพิมพทําไดชา

5. หากใชระบบไฟรวอลลสวนตวับนเคร่ืองคอมพิวเตอร อาจมีการปดก้ันการส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ ใหลองปดระบบ
ไฟรวอลลชัว่คราวเพ่ือตรวจสอบวาเปนสาเหตขุองปญหาหรือไม

6. หากคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คณุภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคล่ืนรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน

เครือ่งพมิพพมิพงานชา

หากเคร่ืองพิมพมีการพิมพงาน แตคอนขางชา ใหลองแกไขดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเคร่ืองคอมพิวเตอรตรงตามขอมูลจําเพาะขั้นต่ําของเคร่ืองพิมพ สําหรับรายการขอมูลจําเพาะ โปรดไปที่
เว็บไซตน้ี: www.hp.com/support/LJColorMFPM175

2. เม่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพงานบนกระดาษบางประเภท เชน กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก เคร่ืองพิมพจะพิมพงานชาลง
เพ่ือใหหมึกพิมพติดลงบนกระดาษ หากตั้งคากระดาษไมตรงกับประเภทกระดาษท่ีใช ใหเปล่ียนการตั้งคาใหตรงกับ
ประเภทกระดาษ

3. เม่ือคุณกําหนดคาเคร่ืองพิมพใหพิมพดวยคณุภาพการพิมพระดับสูง เคร่ืองพิมพจะพิมพชาลง เปล่ียนการตั้งคาคณุภาพ
การพิมพเพ่ือเปล่ียนความเร็วในการพิมพ

4. หากคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คณุภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคล่ืนรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน

5. เคร่ืองพิมพอาจอยูในโหมดลดความรอน รอใหเคร่ืองพิมพเยน็ลง
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การแกปญหาการเชือ่มตอ 

การแกปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล

● ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 5 ม. เชือ่มตอโดยใชสายเคเบิลที่ส้ันลง

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลทํางานถูกตองโดยเชือ่มตอกับเคร่ืองพิมพอ่ืน เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน

การแกปญหาเครอืขาย

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพ่ือยืนยนัวาเคร่ืองพิมพตดิตอส่ือสารกับเครือขาย กอนการเร่ิมตน ใหพิมพหนาการกําหนดคาจาก
แผงควบคุมเคร่ืองพิมพและระบุ IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพที่อยูในหนาน้ี

● การเชื่อมตอไมดี

● เคร่ืองคอมพิวเตอรกําลังใช IP แอดเดรสท่ีไมถูกตองสําหรับเคร่ืองพิมพ

● เคร่ืองคอมพิวเตอรไมสามารถส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ

● เคร่ืองพิมพใชการตั้งคาลิงคและ Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง

● โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

● คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

● เคร่ืองพิมพถูกปดใช หรือการตั้งคาเครือขายอ่ืนไมถูกตอง

การเช่ือมตอไมดี

1. ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไดเชือ่มตอกับพอรตเครือขายที่ถูกตองโดยใชสายเคเบิลท่ีมีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชือ่มตออยางแนนหนาดแีลว

3. ดกูารเชื่อมตอพอรตเครือขายที่ดานหลังเคร่ืองพิมพ และตรวจสอบวาไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะ
ลิงคสีเขียวยงัสวางอยู

4. หากปญหายงัคงเกิดขึ้น ใหลองใชสายเคเบิลหรือพอรตอ่ืนบนฮับ

เครือ่งคอมพวิเตอรกาํลังใช IP แอดเดรสทีไ่มถกูตองสาํหรบัเครื่องพมิพ

1. เปดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ และคลิกแถบ พอรต ตรวจสอบวาเลือก IP แอดเดรสปจจุบันของเคร่ืองพิมพ IP แอดเดรสของ
เคร่ืองพิมพจะแสดงอยูในหนาการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

2. หากคณุติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเลือกกลองท่ีระบุวา พมิพไปยงัเครือ่งพมิพนี้ทุก
ครั้ง แมกระทัง่ในกรณีที ่IP แอดเดรสเปลีย่นไป

3. หากคณุติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ใหใชชื่อโฮสตแทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถูกตอง ใหลบเคร่ืองพิมพออก และเพ่ิมอีกคร้ัง
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เครือ่งคอมพวิเตอรไมสามารถสือ่สารกบัเครื่องพมิพ

1. ทดสอบการส่ือสารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

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

b. พิมพ ping ตามดวย IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ

c. หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวาเครือขายกําลังทํางาน

2. หากคําส่ัง ping ไมสําเร็จ ใหตรวจดูวาฮับเครือขายเปดอยู แลวตรวจดูการตัง้คาเครือขาย เคร่ืองพิมพ และคอมพิวเตอร
วาอุปกรณทั้งหมดน้ีไดรับการตั้งคาสําหรับเครือขายเดียวกันหรือไม

เครือ่งพมิพใชการตัง้คาลิงคและ Duplex สาํหรบัเครือขายไมถกูตอง

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองตั้งคาน้ีและใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การตั้งคาเร่ิมตน) หากคุณเปล่ียนการต้ังคาเหลา
น้ี คุณตองเปล่ียนการต้ังคาเหลาน้ันสําหรับเครือขายของคุณดวย

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทาํใหเกดิปญหาการใชงานรวมกนั

ตรวจสอบวาตดิตั้งโปรแกรมซอฟตแวรใหมอยางถูกตอง และใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง

คอมพวิเตอรหรอืเวิรคสเตช่ันอาจตัง้คาไมถกูตอง

1. ตราจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ และการกําหนดเสนทางเครือขาย

2. ตรวจสอบวากําหนดคาระบบการปฏิบัติการอยางถูกตอง

เครือ่งพมิพถกูปดใช หรอืการตัง้คาเครือขายอื่นไมถกูตอง

1. ตรวจดหูนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือขาย เปดใชงาน หากจําเปน

2. กําหนดคาการตั้งคาเครือขายใหม หากจําเปน
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การแกปญหาเครอืขายแบบไรสาย

รายการตรวจสอบการเชือ่มตอไรสาย

● ตรวจสอบวาไมไดเชื่อมตอสายเคเบิลเครือขาย

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพและเราเตอรไรสายเปดเคร่ืองอยูและมีไฟเขา และตรวจสอบวาเปดสัญญาณไรสายใน
เคร่ืองพิมพแลว

● ตรวจสอบวาชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบ SSID หากไมแนใจวา SSID ถูก
ตอง ใหทําการตั้งคาไรสายอีกคร้ัง

● สําหรับเครือขายที่มีการรักษาความปลอดภัย ใหตรวจสอบวาขอมูลการรักษาความปลอดภัยถูกตอง หากขอมูลการรักษา
ความปลอดภัยไมถูกตอง ใหทําการต้ังคาไรสายอีกคร้ัง

● หากเครือขายไรสายทํางานถูกตอง ใหลองเขาถึงคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนบนเครือขายไรสาย หากเครือขายมีการเชือ่มตอ
อินเตอรเน็ต ใหลองเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานการเชือ่มตอไรสาย

● ตรวจสอบวาวิธีเขารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสําหรับเคร่ืองพิมพและจุดเชื่อมตอไรสาย (ในเครือขายที่ใชการ
รักษาความปลอดภัย WPA)

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพอยูภายในชวงเครือขายไรสาย สําหรับเครือขายสวนใหญ เคร่ืองพิมพตองอยูภายใน 30 ม. ของ
จุดเชือ่มตอไรสาย (เราเตอรไรสาย)

● ตรวจสอบวาไมมีวัตถุบดบังสัญญาณไรสาย ยายวัตถุโลหะขนาดใหญใดๆ ที่ตั้งอยูระหวางจุดเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพ
ตรวจดวูา เสา ผนัง หรือเสาที่มีโลหะหรือคอนกรีตไมไดอยูคัน่กลางระหวางเคร่ืองพิมพและจุดเชื่อมตอสัญญาณ

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพตั้งอยูหางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อาจมีคล่ืนรบกวนสัญญาณไรสาย อุปกรณตางๆ สามารถ
รบกวนสัญญาณไรสายไดรวมถึง มอเตอร โทรศัพทไรสาย ระบบกลองรักษาความปลอดภัย เครือขายไรสายอ่ืน และ
อุปกรณ Bluetooth บางชิน้

● ตรวจสอบวาตดิตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาคุณเลือกพอรตเคร่ืองพิมพถูกตอง

● ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพเชื่อมตอเครือขายไรสายเดยีวกัน

เครือ่งพมิพไมพมิพงานหลงัจากสิน้สุดการกาํหนดคาไรสาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดเคร่ืองพิมพแลวและเคร่ืองพิมพอยูในสถานะพรอม

2. ปดไฟรวอลลอ่ืนบนคอมพิวเตอรของคุณ

3. ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทํางานอยางถูกตอง

4. ตรวจดวูาคอมพิวเตอรของคุณทํางานถูกตอง หากจําเปน ใหรีสตารทคอมพิวเตอร
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เครือ่งพมิพไมพมิพ และมกีารตดิตัง้ไฟรวอลลอืน่บนคอมพวิเตอร

1. อัปเดตไฟรวอลลดวยการอัปเดตลาสุดท่ีมีจากผูผลิต

2. หากโปรแกรมตองการการเขาถึงไฟรวอลลเม่ือคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพหรือพิมพงาน ใหตรวจดูวาคุณไดอนุญาติให
โปรแกรมทํางาน

3. ปดไฟรวอลลชั่วคราว แลวติดตั้งเคร่ืองพิมพไรสายบนคอมพิวเตอร เปดใชงานไฟรวอลลเม่ือติดตั้งระบบไรสายเสร็จ
สมบูรณ

การเชือ่มตอไรสายไมทาํงานหลงัจากยายเราเตอรไรสายหรอืเครือ่งพมิพ

ตรวจดูวาเราเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตออยู

1. พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

2. เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) ในหนาการกําหนดคากับ SSID ในการกําหนดคาเคร่ืองพิมพสําหรับคอมพิวเตอร

3. หากหมายเลขไมเหมือนกัน อุปกรณจะไมเชื่อมตอเครือขายเดียวกัน กําหนดการตั้งคาไรสายสําหรับเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

ไมสามารถเชือ่มตอคอมพวิเตอรอ่ืนเขากบัอปุกรณไรสาย

1. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรอ่ืนอยูในชวงสัญญาณไรสายและไมมีส่ิงกีดขวางสัญญาณ สําหรับเครือขายสวนใหญ ชวง
สัญญาณไรสายคอื ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมตอไรสาย

2. ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดเคร่ืองพิมพแลวและเคร่ืองพิมพอยูในสถานะพรอม

3. ปดไฟรวอลลอ่ืนบนคอมพิวเตอรของคุณ

4. ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทํางานอยางถูกตอง

5. ตรวจดวูาคอมพิวเตอรของคุณทํางานถูกตอง หากจําเปน ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

เครือ่งพมิพไรสายสูญเสยีการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอกบั VPN
● โดยปกติแลว คณุไมสามารถเช่ือมตอกับ VPN และเครือขายอ่ืนไดในเวลาเดียวกัน

เครอืขายไมปรากฏในรายการเครอืขายไรสาย

● ตรวจดวูาเราเตอรไรสายเปดอยูและมีไฟเขา

● เครือขายอาจซอนอยู อยางไรก็ตาม คณุสามารถเชื่อมตอกับเครือขายที่ซอนอยูได

เครอืขายไรสายไมทาํงาน

1. ตรวจสอบใหแนใจไมไดเชือ่มตอสายเคเบิลเครือขาย

2. ในการตรวจสอบวาเครือขายไรสายสูญเสียการส่ือสารหรือไม ใหลองเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนบนเครือขาย
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3. ทดสอบการส่ือสารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

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

b. พิมพ ping ตามดวย IP แอดเดรสของเราเตอร

สําหรับ Mac ใหเปด Network Utility (ยูทิลิตีเครือขาย) แลวปอน IP แอดเดรสในชองที่ถูกตองในบานหนาตาง
Ping

c. หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวาเครือขายกําลังทํางาน

4. ตรวจดูวาเราเตอรหรือผลิตภัณฑเชื่อมตอกับเครือขายเดยีวกันกับที่คอมพิวเตอรเชื่อมตออยู

a. พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

b. เปรียบเทียบหมายเลขชุดบริการ (SSID) บนรายงานการกําหนดคากับ SSID ในการกําหนดคาคอมพิวเตอร

c. หากหมายเลขไมเหมือนกัน อุปกรณจะไมเชื่อมตอเครือขายเดยีวกัน กําหนดการตั้งคาไรสายสําหรับเคร่ืองพิมพ
อีกคร้ัง
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ปญหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Windows
ปญหา วธิแีกไข

ไมมีไดรเวอรของเคร่ืองพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร

Printer
● รึสตารทคอมพิวเตอรเพือ่รีสตารทกระบวนการของตัวเกบ็พักการพมิพ หากตวัเก็บ

พักการพิมพทาํงานผดิพลาด ไดรเวอรเคร่ืองพมิพจะไมแสดงในโฟลเดอร

Printers (เคร่ืองพิมพ)

● ตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมดทีก่ําลังทํางานอยู ในการปดโปรแกรม

ซอฟตแวรทีม่ีไอคอนในซิสเตม็เทรย ใหคลิกขวาทีไ่อคอนนัน้ แลวเลือก Close
(ปด) หรือ Disable (เลิกใชงาน)

● ลองเสียบสายเคเบิล USB เขาในพอรต USB พอรตอื่นในเคร่ืองคอมพิวเตอร

มขีอความแสดงความผิดพลาดแสดงขึน้ระหวางการติดตั้ง
ซอฟตแวร

● ตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพใหมอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมดทีก่ําลังทํางานอยู ในการปดโปรแกรม

ซอฟตแวรทีม่ีไอคอนในทาสกบาร ใหคลิกขวาทีไ่อคอนนัน้ แลวเลือก Close (ปด)
หรือ Disable (เลิกใชงาน)

● ตรวจสอบพ้ืนทีว่างในไดรฟทีค่ณุกําลังติดตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพมิพ หากจําเปน ให
เพิ่มพืน้ทีว่างใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แลวติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพมิพอกีคร้ัง

● หากจําเปน ใหรัน Disk Defragmenter แลวตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพมิพอกีคร้ัง

เคร่ืองพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพมิพออกมา ● พิมพหนาการกําหนดคา แลวตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองพิมพ

● รีสตารทคอมพิวเตอรเคร่ืองทีคุ่ณพยายามพมิพ

● ตรวจสอบวาตอสายเคเบิลทัง้หมดถูกตองตามขอกําหนด ซึ่งประกอบดวยสาย USB
และสายไฟ ลองสายเคเบิลใหม

● หากพยายามเชื่อมตอผานเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบใหแนใจไมไดเชื่อมตอสาย
เคเบิลเครือขาย
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การแกไขปญหาทัว่ไปของ Mac
● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

● ชือ่เคร่ืองพิมพไมปรากฏในรายการเคร่ืองพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดตั้งคาเคร่ืองพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) โดยอัตโนมัติ

● งานพิมพไมไดถูกสงไปยงัเคร่ืองพิมพที่ตองการ

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

● คณุใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปเม่ือใชการเชื่อมตอ USB

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

Resources หากจําเปน ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง

2. หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและติดตั้งซอฟตแวรอีกคร้ัง

ชือ่เครือ่งพมิพไมปรากฏในรายการเครือ่งพมิพในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)
1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. พิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพใน
รายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

3. เปล่ียนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกไวในรายการ Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร) โดยอตัโนมตัิ

1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเคร่ืองพิมพแลว

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

3. หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและติดตั้งซอฟตแวรอีกคร้ัง

4. เปล่ียนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคุณภาพสูง

งานพิมพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีต่องการ

1. เปดคิวการพิมพและรีสตารทงานพิมพ

2. อุปกรณอ่ืนที่มีชือ่ที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน อาจไดรับงานพิมพของทาน พิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบชื่อ
อุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
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เมือ่เชือ่มตอกบัสายเคเบลิ USB เครือ่งพมิพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร) หลงัจากเลอืกไดรเวอร

การแกไขปญหาซอฟตแวร

▲ ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณเปน Mac OS X 10.5 หรือใหมกวา

การแกไขปญหาฮารดแวร

1. ตรวจดใูหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB อยางถูกตอง

3. ตรวจสอบวาใชสายเคเบิล USB ความเร็ว-สูงที่เหมาะสม

4. ตรวจสอบวาคุณไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปที่ใชกระแสไฟจากแหลงเชือ่มตอที่พวงกัน ถอดอุปกรณทั้งหมด
จากแหลงเชื่อมตอท่ีพวงกัน และเชื่อมตอสายเคเบิลเขากับพอรต USB โดยตรงท่ีคอมพิวเตอร

5. ตรวจสอบวามีฮับ USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย ถอดอุปกรณทั้งหมดจากแหลงเชื่อมตอที่
พวงกัน แลวเชื่อมตอสายเคเบิลโดยตรงกับพอรต USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ แปนพิมพ iMac คือฮับ USB หน่ึงที่ไมมีกระแสไฟ

คณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพทัว่ไปเมือ่ใชการเชือ่มตอ USB
หากเช่ือมตอสายเคเบิล USB กอนที่จะติดตั้งซอฟตแวร คุณอาจใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปแทนการใชไดรเวอรของ
เคร่ืองพิมพน้ี

1. ลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไป

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดีของเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง หามเชื่อมตอสายเคเบิล USB จนกวาโปรแกรมการติดตั้ง
ซอฟตแวรจะแจงใหทราบ

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

● ส่ังซ้ือชิ้นสวน อุปกรณเสริม และวัสดุส้ินเปลือง

● หมายเลขชิน้สวน
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สัง่ซือ้ชิ้นสวน อปุกรณเสรมิ และวสัดสุิน้เปลอืง

ตลับหมึกพิมพ ดรัมสงภาพ และกระดาษของแทของ HP www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิน้สวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

สั่งซื้อผานผูใหบริการ ติดตอผูใหบริการที่ไดรับสิทธิ์จาก HP

หมายเลขชิน้สวน
รายการอุปกรณเสริมตอไปน้ีคือรายการท่ีมีลาสุดในขณะที่พิมพคูมือเลมน้ี ขอมูลการส่ังซ้ือและอุปกรณเสริมที่มีอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดตลอดการใชงานอุปกรณ

ตลบัหมกึพมิพ

รายการ หมายเลขตลบัหมกึ สี หมายเลขชิน้สวน

ตลับหมึกพิมพ HP LaserJet 126A สีดาํ CE310A

สีน้าํเงิน CE311A

สีเหลือง CE312A

สีแดง CE313A

ดรมัสงภาพ

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

ดรัมสงภาพ ดรัมสงภาพ CE314A

หมายเหต:ุ ดรัมสงภาพท่ีติดตั้งในเคร่ืองพิมพน้ีอยูในการรับประกันเคร่ืองพิมพ ดรัมสงภาพสําหรับเปล่ียนมีการรับประกัน
แบบจํากัดหน่ึงปนับจากวันที่ตดิตั้ง วันที่ติดตัง้ดรัมสงภาพจะแสดงในหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง การรับประกันการ
คุมครองของ HP จะใชกับตลับหมึกพิมพของเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

สายเคเบลิและอินเตอรเฟส

รายการ คาํอธบิาย หมายเลขชิน้สวน

สายเคเบิลเคร่ืองพมิพ USB 2.0 สายเคเบิล A-to-B (ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร) C6518A
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B การบรกิารและการสนับสนนุ

● ประกาศเก่ียวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

● การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet

● การรับประกันอยางจํากัดสําหรับดรัมสงภาพ LaserJet ของ HP สําหรับดรัมสงภาพสําหรับเปล่ียน

● ขอมูลที่จัดเก็บในตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพ

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขัน้สุดทาย

● OpenSSL

● การสนับสนุนลูกคา

● การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ
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ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175a, M175nw เปล่ียนไดภายในหนึง่ป

ดรัมสงภาพ CE314A มาพรอมกับเคร่ืองพมิพ เปล่ียนไดภายในหนึง่ป

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาท่ีเปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดแุละคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกัน
วามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปล่ียนใหอาจจะ
เปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการทํางาน
ตามคําส่ังของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการตดิตั้งและใชงานอยาง
เหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัติงานตามคํา
ส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปล่ียนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามท่ีไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนท่ีไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับ
อนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเคร่ืองพิมพ
ดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตัง้ผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

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

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคบัใชในทุกประเทศ/พ้ืนที่หรือสถานท่ีซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว
และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทานไดรับอาจตางกันไปตาม
มาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาท่ีของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถทํางานไดในประเทศ/
พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทานเพียง
ผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลนของ
ขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืนตามที่
ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอ
จํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดงัน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน

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

ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดัดแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช
งานผดิประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเง่ือนไขประกัน โปรดสงคนืผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานที่ซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่พิสูจนแลว
วามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกันหรือ
เง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคณุคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

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

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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การรบัประกนัอยางจาํกดัสาํหรบัดรมัสงภาพ LaserJet ของ HP สาํหรบั
ดรมัสงภาพสาํหรบัเปลีย่น

ผลิตภัณฑน้ีของ HP ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองในดานวัสดุและฝมือการผลิตเปนเวลาหน่ึงปนับจากวันที่ติด
ตั้ง การรับประกันน้ีไมมีผลใชกับดรัมสงภาพท่ี (ก) มีการตกแตงใหม ผลิตขึน้มาใหม หรือทําใหเกิดความเสียหายดวยวิธีใด ๆ
(ข) เกิดปญหาอันเปนผลมาจากการใชในทางท่ีผิด การจัดเก็บที่ไมเหมาะสม หรือการใชงานภายนอกขอกําหนดรายละเอียด
ดานสภาพแวดลอมที่ระบุสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) สึกหรอนอกเหนือจากการใชงานปกติ

ในการขอรับบริการตามที่รับประกัน โปรดนําผลิตภัณฑไปยังสถานที่ซ้ือ (พรอมเขียนรายละเอียดปญหาเปนลายลักษณอักษร
ตัวอยางงานพิมพ และสําเนาของหนาการกําหนดคาและสถานะอุปกรณส้ินเปลือง) หรือตดิตอฝายสนับสนุนลูกคาของ HP
และ HP จะเลือกเปล่ียนผลิตภัณฑที่พิสูจนวามีขอบกพรองจริง หรือคืนเงินคาผลิตภัณฑให

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผดิชอบตอการรับประกันหรือ
เง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดยเฉพาะ

นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผดิชอบการตกหลนของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดย
บังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืนตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ
ไมวาในกรณีใด

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศนี ้ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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ขอมลูทีจ่ดัเกบ็ในตลบัหมกึพมิพและดรมัสงภาพ
ตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพของ HP ที่ใชกับเคร่ืองพิมพน้ีมีชิพหนวยความจําซ่ึงชวยในการทํางานของเคร่ืองพิมพ

นอกจากน้ี ชิพหนวยความจํายังรวบรวมชุดขอมูลที่จํากัดเก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพ ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลตอไปน้ี: วันที่ตดิตั้ง
ตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพคร้ังแรก วันที่ที่ใชงานตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพคร้ังลาสุด จํานวนหนาท่ีพิมพโดยใชตลับ
หมึกพิมพและดรัมสงภาพน้ี พื้นที่การพิมพ โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพที่เกิดขึ้น และรุนเคร่ืองพิมพ ขอมูลน้ี
จะชวย HP ในการออกแบบเคร่ืองพิมพในอนาคตเพ่ือตอบสนองความตองการในการพิมพของลูกคา

ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิพหนวยความจําตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพน้ันไมมีขอมูลที่สามารถระบุตวัลูกคา หรือผูใชตลับ
หมึกพิมพและดรัมสงภาพหรือเคร่ืองพิมพของผูใช

HP เก็บการสุมตัวอยางชิพหนวยความจําจากตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพที่สงกลับมาตามโปรแกรมสงคืนโดยไมมีคาใช
จายและการรีไซเคิลของ HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) HP จะนําชิพหนวยความจําจากการสุม
ตัวอยางน้ีมาศกึษาเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองพิมพ HP ตอไปในอนาคต คูคา HP ซ่ึงมีสวนชวยเหลือในการรีไซเคลิตลับหมึกพิมพและ
ดรัมสงภาพน้ีอาจมีสิทธิเ์ขาใชขอมูลน้ีดวย

บริษัทอ่ืนท่ีเปนเจาของตลับหมึกพิมพและดรัมสงภาพมีสิทธิ์เขาใชขอมูลที่ไมระบุชือ่ในชิพหนวยความจํา หากคุณไมตองการ
ใหเขาใชขอมูลน้ี คณุสามารถทําใหชิพน้ันใชงานไมได อยางไรก็ตาม หลังจากท่ีคุณทําใหชพิหนวยความจําใชงานไมได ชพิ
หนวยความจําจะไมสามารถใชงานกับเคร่ืองพิมพ HP
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ขอตกลงการอนุญาตใหใชสทิธิส์าํหรบัผูใชขัน้สดุทาย
โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นตอนสุดทาย (“EULA”) น้ี
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีคุณเปนตวัแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ที่ควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคุณ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผู
ใชขั้นตอนสุดทายน้ีไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคุณกับ HP หรือซัพพลาย
เออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา “ซอฟตแวร”
อาจรวมถึง (i) ส่ือที่เก่ียวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดุส่ิงพิมพอ่ืนๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือเอกสารอิเล็ค
ทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)

สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา คุณไดยอมรับเง่ือนไขและขอกําหนดทั้งหมดของ EULA น้ี
โดยการตดิตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรน้ี คณุไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA น้ี หากคุณไม
ยอมรับ EULA น้ี หามตดิตั้ง ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรน้ี หากคุณซ้ือซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA น้ี โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานท่ีที่คุณซ้ือภายในสิบส่ีวันเพ่ือขอรับเงินคืนตามราคาที่ซ้ือ หากไดตดิตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อ่ืน
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ HP คณุอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดท่ียงัไมไดใชกลับคืน

1. ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก ซอฟตแวรอาจรวมถึง ซอฟตแวรที่เปนกรรมสิทธิ์ของ HP (“ซอฟตแวรของ HP”) ซอฟตแวร
ที่อยูภายใตใบอนุญาตใหใชสิทธิ์จากบุคคลภายนอก (“ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคล
ภายนอก”) ซอฟตแวรของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ไดใหสิทธิ์แกคุณจะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของใบอนุญาตใหใชสิทธิ์
ของบุคคลภายนอกที่สอดคลองกัน โดยทั่วไป ใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะอยูในไฟล เชน license.txt คณุควร
ติดตอฝายสนับสนุนของ HP หากคุณไมพบใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ของบุคคล
ภายนอกไดรวมใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ที่ไดจัดเตรียมไวสําหรับการมีอยูของรหัสตนทาง (source code) (เชน GNU
General Public License) และรหัสตนทางที่สอดคลองไมไดมาพรอมกับซอฟตแวร ใหตรวจสอบท่ีหนาการสนับสนุน
ผลิตภัณฑบนเว็บไซตของ HP (hp.com) เพ่ือศึกษาวิธีการรับรหัสตนทางดงักลาว

2. สิทธิ์แหงใบอนุญาตใหใชสิทธิ์ คุณจะมีสิทธิต์อไปน้ีภายใตเง่ือนไขที่วา คณุไดปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดท้ังหมด
ของ EULA น้ี:

a. การใช HP ใหสิทธิค์ุณในการใชสําเนาหน่ึงสําเนาของซอฟตแวรของ HP “การใช” หมายถึง การติดตัง้ การทําสําเนา การ
จัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดงผล หรือการใชซอฟตแวรของ HP หามคณุแกไขซอฟตแวรของ HP หรือยกเลิก
การใชงานการใหอนุญาตใดๆ หรือควบคุมคุณสมบัติของซอฟตแวรของ HP หากซอฟตแวรน้ีถูกจัดเตรียมไวใหโดย HP เพ่ือ
ใชกับผลิตภัณฑสรางภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคือไดรเวอรเคร่ืองพิมพ เฟรมแวร หรือสวนเสริม (add-on))
ซอฟตแวรของ HP อาจนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑดังกลาวเทาน้ัน (“ผลิตภัณฑของ HP”) ขอจํากัดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชอาจ
ปรากฏในเอกสารประกอบผูใช หามแยกสวนตางๆ ของคอมโพเนนตของซอฟตแวรของ HP สําหรับการใช คุณไมมีสิทธิ์แจก
จายซอฟตแวรของ HP

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

3. การปรับรุน หากตองการใชซอฟตแวรของ HP ที่จัดเตรียมโดย HP เพ่ือการปรับรุน การปรับปรุง หรือสวนประกอบเพ่ิม
เติม (รวมเรียกวา “การปรับรุน”) อันดับแรก คุณตองไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับซอฟตแวรดั้งเดิมของ HP ที่ระบุโดย
HP วาเหมาะสมสําหรับการปรับรุนกอน ภายใตขอบเขตที่การปรับรุนจะนํามาใชแทนซอฟตแวรดั้งเดิมของ HP คุณอาจไม
สามารถใชซอฟตแวรของ HP น้ันไดอีกตอไป EULA น้ีนํามาใชกับการปรับรุนแตละคร้ัง เวนแต HP จะใชเง่ือนไขอ่ืนกับการ
ปรับรุน ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวาง EULA น้ีและเง่ือนไขอ่ืนๆ ใหถือเง่ือนไขอ่ืนเปนสําคัญ

4. การโอนยาย

a. การโอนยายของบุคคลภายนอก ผูใชขั้นปลายเร่ิมแรกของซอฟตแวรของ HP อาจทําการโอนยายซอฟตแวรของ HP หน่ึง
คร้ังใหกับผูใชขั้นปลายคนอ่ืน การโอนยายดังกลาวน้ีจะรวมสวนตางๆ ทั้งหมดของคอมโพเนนต ส่ือ เอกสารประกอบสําหรับผู
ใช EULA น้ี และหากทําได ใหรวมใบรับประกันความเปนของแท (Certificate of Authenticity) ดวย การโอนยายอาจไมใช
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การโอนยายโดยตรง เชน การสงมอบ กอนทําการโอนยาย ผูใชขั้นปลายที่รับซอฟตแวรที่โอนยายมาจะยอมรับ EULA น้ี เม่ือ
โอนยายซอฟตแวรของ HP การอนุญาตใหใชสิทธิ์ของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

b. ขอจํากัด หามคุณทําการเชา เชาซ้ือหรือยืมซอฟตแวรของ HP หรือใชซอฟตแวรของ HP เพ่ือการใชรวมกันในเชิงพาณิชย
หรือการใชในองคกร หามทําการออกใบอนุญาตใหใชสิทธิ์รอง มอบหมายหรือโอนยายซอฟตแวรของ HP เวนแตจะแสดง
อยางเปนลายลักษณอักษรภายใน EULA น้ี

5. สิทธิ์ในกรรมสิทธิ ์สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาในซอฟตแวรและเอกสารประกอบสําหรับผูใชเปนของ HP หรือซัพพลายเอ
อรของ HP และไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ ์ความลับทางการคา สิทธิบัตรและกฎหมาย
เคร่ืองหมายการคาท่ีนํามาใช หามนําขอมูลระบุลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ คําประกาศเก่ียวกับลิขสิทธิ ์หรือขอจํากัด
กรรมสิทธิ์ออกจากซอฟตแวร

6. ขอจํากัดวาดวยการทําวิศวกรรมยอนกลับ หามทําวิศวกรรมยอนกลับ แยกสวนประกอบหรือแยกชิ้นสวนของซอฟตแวร
ของ HP ยกเวนและเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา ไดรับอนุญาตใหดําเนินการเชนน้ันภายใตกฎหมายที่นํามาใช

7. การยนิยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางดานเทคนิคที่คุณจัดเตรียมไวใหใน
ลักษณะท่ีสัมพันธกับ (i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ของคณุ หรือ (ii) บริการตางๆ ของบริการสนับสนุนที่สัมพันธ
กับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑของ HP ขอมูลตางๆ ทั้งหมดน้ีจะขึ้นอยูกับนโยบายเร่ืองสิทธิ์สวนบุคคของ HP ทั้งน้ี HP จะไมใช
ขอมูลดงักลาวในรูปแบบที่เปนการระบุถึงคุณเปนการสวนบุคคล เวนแตมีความจําเปนเพ่ือปรับปรุงการใชงานของคุณหรือให
บริการสนับสนุน

8. ขอจํากัดในการรับผดิ ในกรณีของความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และซัพพลายเออรของ
HP ภายใต EULA น้ี และการแกไขที่ครอบคลุมสําหรับคุณภายใต EULA น้ีจะจํากัดอยูที่จํานวนเงินที่คุณจายเพื่อซ้ือผลิตภัณฑ
ดังกลาวหรือ 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายท่ีนํามาใช ไมมีกรณีใดที่ HP หรือซัพพลายเออร
ของ HP จะรับผิดตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอุบัตกิารณ ความเสียหายทางออมหรือความเสียหายอันเปนผลสืบ
เน่ือง (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของขอมูล การหยดุชะงักของภาคธรุกิจ การบาดเจ็บสวน
บุคคล หรือการสูญเสียความเปนสวนตัว) ที่เก่ียวของในลักษณะใดๆ ตอการใชหรือการไมสามารถใชซอฟตแวร แมวา HP
หรือซัพพลายเออรไดรับคําแนะนําถึงความนาจะเปนของความเสียหายดังกลาวหรือแมวาการแกไขขางตนไมสามารถตอบ
สนองวัตถุประสงคที่สําคญั บางรัฐหรืออํานาจการพิจารณาของศาลบางศาลไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจํากัดของความ
เสียหายจากอุบัติการณหรือความเสียหายอันเปนผลสืบเน่ือง ดังนั้นขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนอาจไมสามารถนํามาใชกับ
คุณ

9. ลูกคาท่ีเปนรัฐบาลสหรัฐฯ หากคณุเปนตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐฯ และปฏิบัติตาม FAR 12.211 และ FAR 12.212 ทั้ง
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย (Commercial Computer Software) เอกสารประกอบซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Documentation) และขอมูลทางเทคนิคสําหรับรายการเชิงพาณิชย (Technical Data for
Commercial Items) จะไดรับอนุญาตภายใตขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์เชิงพาณิชยของ HP ที่นํามาใชได

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

11. การสงวนไวซ่ึงสิทธิ์ HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนไวซ่ึงสิทธิท์ั้งหมดท่ีไมไดรับรองแกคณุอยางชดัแจงใน
EULA น้ี

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

ทบทวน 11/06
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OpenSSL
ผลิตภัณฑน้ีรวมถึงซอฟตแวรท่ีพัฒนาโดย OpenSSL Project สําหรับใชงานใน OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)

ซอฟตแวรน้ีจัดทําขึ้นโดย OpenSSL PROJECT "ตามลักษณะท่ีเปนอยู" การรับประกันโดยชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงแตไม
จํากัดเพียงการไมขอรับผิดชอบการรับประกันทางออมใดๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจําหนายและความเหมาะสมในการนําไปใช
งานตามวัตถุประสงคบางประการ ไมวากรณีใดก็ตาม OpenSSL PROJECT หรือผูจัดทําจะไมรับผิดตอความเสียหายท้ังทาง
ตรง, ทางออม, อันเปนเหตุบังเอิญ, เปนเหตุพิเศษ, ตามความเปนจริง หรือเปนผลสืบเน่ืองใดๆ (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการ
จัดหาสินคาหรือบริการทดแทน

การสูญเสียประโยชนในการใชขอมูล การสูญเสียผลประโยชน หรือธรุกิจหยุดชะงัก) ไมวาจะเปนเหตโุดยทฤษฎีของความรับ
ผิดในเร่ืองของสัญญา ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเลอ หรือดวยเหตุอ่ืนๆ) โดยเกิดจาก
การใชงานซอฟตแวรน้ี แมวาจะมีการแนะนําถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายเชนที่วาแลวก็ตาม

ผลิตภัณฑน้ีรวมถึงซอฟตแวรเขารหัสที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) ผลิตภัณฑน้ีรวมถึงซอฟตแวรที่เขียน
โดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

การสนบัสนนุลกูคา

ขอบริการสนบัสนนุทางโทรศพัทสําหรับประเทศ/พืน้ทีข่องคณุ

เตรียมขอมูลชือ่เคร่ือง หมายเลขซีเรียล วันทีซ่ื้อ และคําอธบิายปญหาให
พรอม

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พื้นที่จะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เคร่ืองพมิพ หรือที ่www.hp.com/support/

รับการสนบัสนนุทางอินเตอรเน็ต 24 ชั่วโมง www.hp.com/support/LJColorMFPM175

รับการสนบัสนนุสําหรับเคร่ืองพมิพทีใ่ชกบัคอมพวิเตอร Macintosh www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยทูิลิตี ้ไดรเวอร และขอมลูอิเล็กทรอนกิสของซอฟตแวร www.hp.com/support/LJColorMFPM175

สัง่ซือ้บริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพของคณุ www.register.hp.com
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การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ
หากฝายบริการลูกคาของ HP พิจารณาวาเคร่ืองพิมพของคุณตองสงกลับมาซอมแซมที ่HP ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ีเพ่ือบรรจุ
หีบหอเคร่ืองพิมพกอนสงเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวงั: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา

1. ถอดและเก็บตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวงั: ขัน้ตอนน้ีสําคัญมากทีจ่ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพที่ใสคางอยู
ในเคร่ืองพิมพระหวางการขนสงอาจร่ัวและทําใหผงหมึกเปอนชิน้สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผสัลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพไวไมใหถูกแสง
โดยตรง

2. ถอดและเก็บสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ไว

3. คณุอาจสงตัวอยางงานพิมพที่พิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับเคร่ืองพิมพดวย

4. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพ่ือขอหีบหอบรรจุใหม ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ใหใชวัสดุสําหรับการบรรจุ
หีบหอเดิม หากเปนไปได
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C ขอกําหนด

● ขอกําหนดภายนอก

● การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

● คณุลักษณะดานสภาพแวดลอม
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ขอกาํหนดภายนอก
ตาราง C-1  ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ1

ขอกาํหนดรายละเอยีด HP LaserJet Pro 100 color MFP M175

น้าํหนักอุปกรณ 15.8 กก.

ความสูงของอุปกรณ 337 มม.

ความลึกของอุปกรณ 323 มม.

ความกวางของอุปกรณ 442 มม.

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบือ้งตน ดทูี ่www.hp.com/support/LJColorMFPM175

การใชกระแสไฟ ขอกาํหนดทางไฟฟา และการกอใหเกดิเสยีง
โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/LJColorMFPM175

ขอควรระวัง: ขอกําหนดทางไฟฟาขึ้นอยูกับประเทศ/พ้ืนที่ที่จําหนายเคร่ืองพิมพ หามแปลงแรงดันไฟฟาท่ีใช เน่ืองจากอาจ
ทําใหเคร่ืองพิมพเกิดความเสียหาย และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ

คณุลกัษณะดานสภาพแวดลอม
ตาราง C-2  ขอกาํหนดรายละเอยีดดานสภาพแวดลอม

 การทาํงาน1 การจดัเกบ็1

อุณหภูมิ 10° ถึง 32.5°C 0° ถงึ 35°C

ความชืน้สัมพัทธ 10% ถงึ 80% 10% ถึง 80%

1 คาทีร่ะบุอางอิงจากขอมูลเบือ้งตน ดทูี ่www.hp.com/support/LJColorMFPM175
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D ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคับ

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคบั (รุนพ้ืนฐาน)

● ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคบั (รุนไรสาย)

● ขอกําหนดความปลอดภัย

● ประกาศเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลาน้ีมุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณน้ี
สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคล่ืนวิทยุได หากไมไดรับการตดิตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนท่ีเปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตัง้กรณีใดๆ
หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตชท่ีตัว
เคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม
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โครงการผลติภณัฑทีค่ํานงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองส่ิงแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคณุภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณท่ีตรวจวัดได (O3)

การสิน้เปลอืงพลงังาน

พลังงานท่ีใชจะลดลงอยางมากขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดพรอมหรือโหมด พักเคร่ือง ซ่ึงไมเพียงชวยประหยดั
ทรัพยากรธรรมชาต ิแตยงัชวยประหยดัคาใชจาย โดยที่ประสิทธภิาพการทํางานของอุปกรณไมไดลดลงแตอยางใด อุปกรณ
ภาพและการพิมพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® เปนไปตามขอกําหนด ENERGY STAR ของ
สํานักงานปกปองส่ิงแวดลอมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) สําหรับอุปกรณภาพ เคร่ืองหมาย
ตอไปน้ีจะปรากฏบนอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัตติามขอกําหนด ENERGY STAR:

ขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับรุนของอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัตติามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูที่:

www.hp.com/go/energystar

การใชกระดาษ

คุณสมบัตกิารใชงานที่สามารถปอนกระดาษเพื่อพิมพสองดานดวยตัวเอง (การพิมพสองดาน) และการพิมพหลายหนาในแผน
เดียว ทําใหสามารถลดปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกท่ีมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคลิเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน

อปุกรณสิน้เปลอืงสาํหรบังานพมิพของ HP LaserJet
คุณสามารถสงคืนและรีไซเคลิตลับหมึกพิมพ HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ กับ
HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
HP LaserJet และอุปกรณส้ินเปลืองใหมทุกชิ้น หากคุณสงคืนตลับหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน แทนท่ีจะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคณุภาพสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตขัน้ตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับรอง
วาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสตกิและโลหะกลับ
มาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการท้ิงขยะไดหลายลานตัน เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคิลและใชในวัสดุ
ใหม ดังน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคณุสําหรับการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม!

THWW โครงการผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม 187

http://www.hp.com/go/energystar


หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดงักลาวสําหรับคาร
ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการสงคืน
ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle

คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรฐัอเมริกาและเปอรโตริโก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพของ
HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางน้ี

การสงคนืจํานวนมาก (ตลบัหมึกพมิพมากกวาหนึ่งตลับ)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิเทปกลองเขาดวยกันโดยใชเทปผาหรือเทปบรรจุหีบหอ หีบหออาจมีนํ้าหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

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

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

สําหรับสหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก ในการสงคนืตลับหมึกพิมพ HP LaserJet เพื่อรีไซเคิล ใหใชปายที่อยูที่ระบุที่อยูและ
ชําระเงินลวงหนาซ่ึงอยูในกลอง ในการใชฉลากของ UPS โปรดมอบพัสดุใหกับพนักงานขับรถของ UPS ในระหวางการจัดสง
หรือการรับของในคร้ังถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS (การจัดสงผาน UPS Ground จะมีคาบริการตามอัตราการ
จัดสงพัสดโุดยปกติ) สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ในทองถ่ินของคุณ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS หรือ
เยี่ยมชม www.ups.com

หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ FedEx โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของบริการไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือพนักงานขับรถ
ของ FedEx ในระหวางการรับของในคร้ังถัดไป (การจัดสงผาน FedEx Ground จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสงพัสดโุดย
ปกต)ิ หรือคุณนําตลับหมึกพิมพที่บรรจุหีบหอแลวไปสงท่ีสํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือศูนยจัดสงหรือรานของ
FedEx สําหรับที่ตัง้ของสํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกาท่ีใกลคุณที่สุด โปรดโทรศพัทไปที่ 1-800-ASK-USPS หรือเยีย่ม
ชม www.ups.com สําหรับที่ตั้งของศูนยจัดสง/รานของ FedEx ที่ใกลคณุที่สุด โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-GOFEDEX
หรือเยีย่มชม www.fedex.com

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพ่ิมเติมสําหรับการสงคืนคร้ังละมากๆ โปรดเยีย่มชม
www.hp.com/recycle หรือโทรศพัทไปที่ 1-800-340-2445 ขอมูลอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ผูอาศยัอยูในอะแลสกาและฮาวาย

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

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

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

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคณุสมบัติตรงตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเตมิ

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี

การทิง้อปุกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภณัฑนีร้วมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือเปน
ความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมทีก่าํหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอปุกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมื่อถงึ
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการที่ชวยปองกนั
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัสถานที่ทีค่ณุสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพือ่นําไปรีไซเคลิ โปรด
ติดตอเจาหนาที่ในพืน้ทีข่องคณุ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคณุ หรือรานคาท่ีคณุซื้อผลิตภัณฑนี้มา

สารเคมี

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

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

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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ประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตัิตามขอบงัคับ (รุนพืน้ฐาน)
ประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอบงัคบั

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ชือ่ผูผลติ: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-1001-02-rel.1.0

ทีอ่ยูผูผลติ: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลิตภณัฑ: HP LaserJet Pro 100 color MFP M175a

หมายเลขรุนขอบงัคบั2) BOISB-1001-02

ตวัเลือกของผลิตภณัฑ: ทัง้หมด

ตลบัหมกึพมิพ CE310A, CE311A, CE312A, CE313A

ตรงกบัขอกาํหนดของผลติภณัฑดงัตอไปนี:้

ความปลอดภยั: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2006 / EN 60825-1:2007 Class 1 Laser/LED Product)

IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Class B1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, สวนที ่15 คลาส B1) / ICES-003, ฉบับที่ 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

การใชพลงังาน: หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008

กระบวนการทดสอบการใชพลังงานไฟฟาโดยทัว่ไป (TEC) ของอุปกรณดานภาพทีม่ีคณุสมบัตติามทีก่ําหนด ENERGY
STAR®

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภณัฑทีก่ลาวถงึนีส้อดคลองตามขอกาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EC และ Low Voltage Directive 2006/95/EC, EuP Directive 2005/32/

EC และมีเคร่ืองหมาย CE  ตามขอกาํหนด

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที ่15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อปุกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนทีเ่ปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทาํงานทีไ่มพงึประสงค

1. ผลิตภณัฑนี้ไดรับการทดสอบกบัระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก่ําหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพือ่วัตถปุระสงคดานการกาํหนดขอบังคบั ผลิตภัณฑนี้จึงมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกับชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ
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Boise, Idaho USA

October 2010

สาํหรบัหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

ยุโรป ตดิตอ: สํานกังานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard ในทองถิน่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (โทรสาร:
+49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

สหรัฐอเมริกา ตดิตอ: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตัิตามขอบงัคับ (รุนไรสาย)
ประกาศเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอบงัคบั

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ชือ่ผูผลติ: Hewlett-Packard Company DoC#:BOISB-1001-03-rel.1.0

ทีอ่ยูผูผลติ: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลิตภณัฑ: HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw

หมายเลขรุนขอบงัคบั2) BOISB-1001-03

ตวัเลือกของผลิตภณัฑ: ทัง้หมด

โมดลูวิทย3ุ) SDGOB – 0892

ตลบัหมกึพมิพ CE310A, CE311A, CE312A, CE313A

ตรงกบัขอกาํหนดของผลติภณัฑดงัตอไปนี:้

ความปลอดภยั: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2006 / EN 60825-1:2007 Class 1 Laser/LED Product)

IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Class B1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, สวนที ่15 คลาส B1) / ICES-003, ฉบับที่ 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

วิทย5ุ) EN 301 489-1:V1.8.1 / EN 301 489-17:V1.3.2

EN 300 328: V1.7.1

FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C (Section 15.247) / IC: RSS-210

การใชพลงังาน: หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008

กระบวนการทดสอบการใชพลังงานไฟฟาโดยทัว่ไป (TEC) ของอุปกรณดานภาพทีม่ีคณุสมบัตติามทีก่ําหนด ENERGY
STAR®

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภณัฑเปนไปตามขอกําหนดของ R&TTE Directive 1999/5/EC Annex IV, EMC Directive 2004/108/EC รวมทั้งขอกําหนด Low Voltage Directive

2006/95/EC, EuP Directive 2005/32/EC รวมทัง้ไดแสดงเคร่ืองหมาย CE  ไวตามนั้นแลว
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อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที ่15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อปุกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนที่เปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ทีม่ีการสงออกมาได รวมถึงคล่ืนรบกวนที่อาจกอใหเกดิการทาํงานทีไ่มพงึประสงค

1. ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการทดสอบกบัระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก่าํหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพือ่วัตถปุระสงคดานการกาํหนดขอบังคบั ผลิตภัณฑนี้จึงมีหมายเลขรุนตามขอบังคบั หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกบัชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3. ผลิตภัณฑนี้ใชโมดลูวิทยุซึง่หมายเลขรุนขอบงัคบัคือ SDGOB-0892 ตามที่จําเปน เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสําหรับประเทศ/พืน้ทีท่ีจ่ะจําหนายผลิตภัณฑนี้

Boise, Idaho USA

October 2010

สาํหรบัหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้:

ยุโรป ตดิตอ: สํานกังานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard ในทองถิน่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (โทรสาร:
+49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates

สหรัฐอเมริกา ตดิตอ: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (โทรศัพท: 208-396-6000)
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ขอกาํหนดความปลอดภยั

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณเลเซอร
ซ่ึงผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการรับรองวา
เปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard) ของ U.S.
Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการควบคุม
การแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเคร่ืองพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝาครอบเคร่ือง
ภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดีแลว ดงัน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเคร่ืองไดในระหวางการทํางานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคุม การเปล่ียนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

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

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

คาํแนะนาํเกีย่วกบัสายไฟ

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

เสียบสายไฟระหวางเคร่ืองพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับที่มีสายดิน

ขอควรระวงั: ในการปองกันความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ ใชสายไฟท่ีใหมากับเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)

ประกาศ EMC (เกาหล)ี
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ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Pro 100 color M175a, M175nw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Pro 100 color M175a, M175nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W
Luokan 3B laser.

ประกาศ GS (เยอรมน)ี
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht
im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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ตารางสสาร (จนี)

ประกาศขอจาํกดัเกีย่วกบัสารอนัตราย (ตรุก)ี
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
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ประกาศเพิม่เตมิสาํหรบัผลติภณัฑไรสาย

ประกาศเกีย่วกบัความสอดคลอง FCC—สหรฐัฯ

Exposure to radio frequency radiation

ขอควรระวัง: 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.

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 during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.

ขอควรระวัง: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this
product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

ประกาศของออสเตรเลยี

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission
exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or
body.

ประกาศ ANATEL ของบราซลิ

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.

ประกาศของแคนาดา

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of
Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l´usage d´intérieur. Le présent appareil numérique n´émet pas de bruits radioélectriques
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur
le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF
interne est conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป

ฟงกชนัโทรคมนาคมของผลิตภัณฑน้ีอาจใชในประเทศ/พื้นที่ EU และ EFTA ดังตอไปน้ี:

ออสเตรีย เบลเยยีม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนสไตน ลิธวัเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด 
โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร
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ประกาศสาํหรบัการใชงานในฝรัง่เศส

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment 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
www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet
équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5
MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences
comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

ประกาศสาํหรบัการใชงานในรสัเซยี

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/
g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с
использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри
помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять
не более 100мВт.

ประกาศของเกาหลี

ประกาศของไตหวนั
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HP Scan (Windows) 122
HP Utility 30
HP Utility, Mac 30
HP Web Jetadmin 23,  131

I
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การกําหนดคาดวยตนเอง 27,  41
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L
Linux 24

M
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การตัง้คาไดรเวอร 29,  31
การตดิตั้งซอฟตแวร 26
การลบซอฟตแวร 28
การสแกนจากซอฟตแวรที่ทํางานรวม
กับมาตรฐาน TWAIN 122

การเปล่ียนประเภทและขนาด
กระดาษ 31

ปญหา, การแกไขปญหา 168
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 26

Macintosh
การสนับสนุน 180
ปรับขนาดเอกสาร 31

P
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สแกน 124

T
TCP/IP

ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 38

U
UNIX 24
USB

การกําหนดคาเครือขายไรสาย 28,
43

W
Windows

การตั้งคาไดรเวอร 21
การสแกนจากซอฟตแวร TWAIN
หรือ WIA 122

สวนประกอบซอฟตแวร 23
WPS

การกําหนดคาเครือขายไรสาย 28,
42

ก
กระจก, การทําความสะอาด 113,

125
กระดาษ

กระดาษติด 150
การตั้งคาการทําสําเนา 115
การพิมพลงบนกระดาษหัวจดหมาย
หรือกระดาษแบบ
ฟอรม(Windows) 91

การวางแนวสําหรับปอน 56
การเลือก 158

ขนาดที่กําหนดเอง, การตั้งคา
Macintosh 31

ขนาดที่รองรับ 51
จํานวนหนาตอแผน 33
หนาแรก 32

กระดาษ, การส่ังซ้ือ 172
กระดาษ, ปก

การพิมพ (Windows) 95
กระดาษ, พิเศษ

การพิมพ (Windows) 93
กระดาษติด

การตดิตามจํานวนของ 128
ตําแหนง 151
ถาด, การนําออก 152
ถาดกระดาษออก, การแก
ปญหา 153

ฝาดานหลัง, การแกปญหา 154
สาเหตุ 150
อุปกรณปอนกระดาษ, การนํากระดาษ
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คําแนะนํา 48

กระดาษพิเศษสําหรับปก
การพิมพ (Windows) 95

กระดาษแบบฟอรม
การพิมพ (Windows) 91

การกําหนดคา USB 40
การขนสงเคร่ืองพิมพ 181
การขยายขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 110
การควบคุมขอบ 103
การจัดการเครือขาย 46
การจัดเรียงสําเนา 111
การตั้งคา

คาลวงหนาของไดรเวอร (Mac) 31
รายงานเครือขาย 128
ลําดับความสําคัญ 28
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ไดรเวอร 21
ไดรเวอร (Mac) 29

การตั้งคากระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง
Macintosh 31

การตั้งคาการพิมพที่กําหนดเอง
(Windows) 80

การตั้งคาความคมชัด
การทําสําเนา 114

การตั้งคาพลังงานต่ํา
การปดใชงาน 133
การเปดใชงาน 133

การตั้งคาสี
การปรับ 157

การตั้งคาเร่ิมตน, เรียกคืน 144
การตั้งคาแถบสี 34
การตั้งคาไดรเวอร Macintosh

กระดาษที่กําหนดขนาดเอง 31
ลายนํ้า 32
แถบ Services (การบริการ) 34

การติดตั้ง
ซอฟตแวร, การเชื่อมตอ USB 40
ซอฟตแวร, เครือขายแบบใช
สาย 27,  42

การทําความสะอาด
กระจก 113,  125
ทางผานกระดาษ 136,  159
ภายนอก 137
เคร่ืองพิมพ 135

การทําสําเนา
กดปุมเดียว 108
การขยาย 110
การตัง้คากระดาษ 115
การตัง้คาความจาง/เขม 114
การยกเลิก 110
การยอ 110
การเรียง 111
ความคมชัด, การปรับ 114
คณุภาพ, การปรับ 112
ภาพถาย 117
สองดาน 119
สําเนาหลายชุด 108
เมนูสําเนา 14
เรียกคืนคาเร่ิมตน 116
แบบจรดขอบ 115

การทิ้ง, หมดอายุ 189
การทิ้งเม่ือหมดอายุ 189
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 181
การปรับขนาดเอกสาร

การทําสําเนา 110

การปรับสี, การปรับเทียบ 159
การปรับสเกลเอกสาร

การทําสําเนา 110
การพิมพ

Macintosh 31
การตัง้คา (Mac) 31
การตัง้คา (Windows) 79
แบบจรดขอบ 115

การพิมพ 2 ดาน
Windows 85
การวางแนวสําหรับปอนกระดาษ 56

การพิมพสองดาน
Windows 85
การวางแนวสําหรับปอนกระดาษ 56

การพิมพแบบ n-up
การเลือก (Windows) 87

การพิมพแบบจรดขอบ 115
การพิมพโทนสีเทา, Windows 91
การยกเลิก

งานทําสําเนา 110
งานพิมพ 31,  78
งานสแกน 123

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวร
Windows 22

การยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรของ
Mac 28

การยอขนาดเอกสาร
การทําสําเนา 110

การรับประกัน
การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 178
ดรัมสงภาพ 176
ตลับหมึกพิมพ 175
ผลิตภัณฑ 174

การรีไซเคิล
การสงคนือุปกรณส้ินเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานส่ิง
แวดลอม 188

การรีไซเคิลวัสดส้ิุนเปลือง 67
การลบซอฟตแวร Mac 28
การวางแนว

กระดาษ, ขณะปอน 56
การเปล่ียนแปลง (Windows) 89

การวางแนวหนากระดาษ
การเปล่ียนแปลง (Windows) 89

การสนับสนุน
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 181
ออนไลน 180

การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 180

การสนับสนุนทางเทคนิค
การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ 181

การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 180

การสนับสนุนออนไลน 180
การส่ังซ้ือ

วัสดส้ิุนเปลืองและอุปกรณเสริม 172
หมายเลขชิ้นสวนสําหรับ 172

การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลือง
เว็บไซต 171

การสแกน
การยกเลิก 123
ขาวดํา 125
ความละเอียด 124
จาก HP Scan (Windows) 122
จากซอฟตแวร Mac 35
ซอฟตแวร OCR 123
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ

TWAIN 122
ซอฟตแวรที่เขากันไดกับ

WIA 122
วิธีการ 122
สี 124
โทนสีเทา 125

การสแกนขาวดํา 125
การสแกนโทนสีเทา 125
การหนวงเวลากอนพัก

การปดใชงาน 133
การเปดใชงาน 133

การอนุญาตใหใชสิทธิ์, ซอฟตแวร 178
การเกล่ียสี 103
การเก็บ

ตลับหมึกพิมพ 67
การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ 184
การเชือ่มตอ

USB 40
การแกปญหา 162

การเชือ่มตอกับเครือขาย 41
การเชือ่มตอกับเครือขายแบบไรสาย 42
การเชือ่มตอเครือขาย 41
การเชือ่มตอเครือขายแบบไรสาย 42
การเทียบสี 106
การเปดไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

(Windows) 79
การแกปญหา

การตอบสนองชา 161
ไมมีการตอบสนอง 161
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การแกไข
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 162
ปญหาเครือขาย 162

การแกไขปญหา
กระดาษติด 150
ขอความบนแผงควบคุม 145
ปญหาการปอนกระดาษ 150
ปญหาการเชือ่มตอโดยตรง 162
ปญหาของ Mac 168
ปญหาเครือขาย 162
รอยดางซํ้าๆ 70
รายการตรวจสอบ 141

การใสวัสดพิุมพ
ถาดปอนกระดาษ 55

กําหนดสเกลเอกสาร
Windows 97

ข
ขนาด, สําเนา

การยอหรือการขยาย 110
ขนาดกระดาษ

การกําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะ
(Windows) 97

การเปล่ียน 50
การเลือก 84
การเลือกที่กําหนดเอง 84

ขอกําหนด
ภายนอก 184
สภาพแวดลอม 184
ไฟฟาและเสียง 184

ขอกําหนดดานขนาด, เคร่ืองพิมพ 184
ขอกําหนดทางเสียง 184
ขอกําหนดทางไฟฟา 184
ขอกําหนดภายนอก 184
ขอกําหนดเก่ียวกับความชืน้ 184
ขอกําหนดเก่ียวกับความสูง 184
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอม 184
ขอกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 184

ขอกําหนดเก่ียวกับอุณหภูมิ 184
ขอควรระวัง iii
ขอความ

แผงควบคุม 145
ขอความแสดงขอผิดพลาด

แผงควบคุม 145
ขอจํากัดของวัสดุ 189
ขอบังคบั DOC ของประเทศ
แคนาดา 195

ขอผดิพลาด
ซอฟตแวร 167

ค
คล่ืนรบกวนเครือขายไรสาย 43
ความชวยเหลือ

ตัวเลือกการพิมพ (Windows) 80
ความละเอียด

การสแกน 124
ความสวาง

ความคมชัดของการทําสําเนา 114
ความเขม, การตั้งคาความคมชัด

การทําสําเนา 114
คําอธบิาย, เอกสาร iii
คําอธบิายของเอกสาร iii
คําเตือน iii
คุณภาพ

การตั้งคาการทําสําเนา 112
การตั้งคาการพิมพ

(Macintosh) 31
คุณภาพการพิมพ

การปรับปรุง 156
การปรับปรุง (Windows) 84

คุณลักษณะทางส่ิงแวดลอม 3
คาลวงหนา (Mac) 31
เครือขาย

HP Web Jetadmin 131
การกําหนดคา 13
การตั้งคา, การดู 46
การตั้งคา, การเปลียน 46
การปดใชงานระบบไรสาย 43
คาคอนฟเกอเรชัน IP แอดเดรส 27,

41
ระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุน 38
รายงานการต้ังคา 128
หนาการกําหนดคา 128

เครือขายไรสาย
การกําหนดคาดวย USB 28,  43
การกําหนดคาดวย WPS 28,  42
การกําหนดคาเฉพาะกิจ 45
การติดตั้งไดรเวอร 43
การรักษาความปลอดภัย 45
เฉพาะกิจ 44
โครงสรางพ้ืนฐาน 44
โหมดการส่ือสาร 44

เครือขายไรสายเฉพาะกิจ
การกําหนดคา 45
คําอธิบาย 44

เครือขายไรสายแบบโครงสรางพ้ืนฐาน
คําอธิบาย 44

เคร่ืองพิมพ
การทําความสะอาด 135

เคล็ดลับ iii
โครงการท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม 187

ง
งานพิมพ

การยกเลิก 31,  78
การเปล่ียนการตั้งคา 20

จ
จํานวนสําเนา, การเปล่ียนแปลง 108
จํานวนหนา 128
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