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1 ควรทาํอยางไร
เรียนรูวิธีใช เครื่องพิมพ HP ของคุณ
• “ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ” ในหนา 5
• “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 19
• “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 27
• “การดึงกระดาษที่ติดอยูออก” ในหนา 33
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2 ทาํความรูจกักบั เครือ่งพมิพ HP
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณสมบัติของแผงควบคุม
• ไฟแสดงสถานะ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพิมพ

1 ถาดปอนกระดาษ

2 ตัวปรับความกวางกระดาษ

3 แผงควบคุม

4 ถาดรับกระดาษออก

5 แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวาแกนเล่ือนของถาด)

6 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

7 ตลับหมึกพิมพ

8 พอรต USB
9 การเชื่อมตอสายไฟ: ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที ่HP ใหมาเทาน้ัน

ทําความรูจักกับ เคร่ืองพิมพ HP 5
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คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ
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1 On (เปด): เปดหรือปดผลิตภัณฑ เม่ือปดผลิตภัณฑแลว ยงัคงมีการจายไฟใน
ปริมาณเล็กนอยอยู หากไมตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปล๊ัก
สายไฟออก

2 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน

3 กลบัสูการทาํงาน: สั่งให เครื่องพิมพ HP ทํางานตอไปหลังจากท่ีปญหาไดรับการ
แกไขแลว

4 จอแสดงผลของเครือ่งพมิพ: ตรวจสอบสถานะเครือ่งพิมพและระดบัหมึกท่ีมีอยู
โดยประมาณ

5 ไฟแสดงสญัญาณเตอืน: แสดงสัญญาณหากเกิดความผิดพลาด ซึ่งตองการการสั่ง
งานจากผูใช

6 ไอคอนเครือ่งพิมพ: แสดงสัญญาณของชองแครพิมพ ฝาครอบแครพิมพควรปด
อยู หรือถาดรับกระดาษออกควรเปดอยู

7 ไอคอนถาดรบักระดาษออก: แสดงสัญญาณวาถาดรับกระดาษออกควรเปดอยู

8 ไอคอนรปูหยดหมกึ: แสดงสัญญาณวาตลับบรรจุหมึกตลับใดตลับหน่ึงหรือท้ังคูมี
ปญหา

9 ไอคอนตวัแสดงระดบัหมกึ: แสดงระดับหมึกท่ีมีอยูโดยประมาณและแสดง
สัญญาณเมื่อตลับหมึกพิมพมีปญหา

10 ไอคอนกระดาษ: แสดงสัญญาณเมื่อกระดาษหมดหรือมีกระดาษติด

บท 2
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ไฟแสดงสถานะ
เมื่อเปดสวิตชเครื่อง ไฟของปุมเปดจะติดสวาง เมือ่เครื่องพิมพกําลังประมวลผล
งาน ไฟของปุมเปดน้ีจะกะพริบ ตัวแสดงระดับหมกึบนจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพจะแสดงระดับหมึกที่มอียูโดยประมาณของตลับหมกึพิมพ ไฟที่
กะพริบและไอคอนบนจอแสดงผลของเครือ่งพิมพจะแสดงสญัญาณขอผิดพลาด
ที่คุณสามารถแกไขได ดูตารางดานลางเพื่อเรียนรูวิธีการ

ลกัษณะอาการ การแกปญหา

ไอคอนกระดาษติดสวาง + ไฟแสดงสัญญาณเตือนกะพริบ กระดาษหมดหรือมีกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 19 ลงในถาด
หรือ “การดึงกระดาษทีต่ิดอยูออก”
ในหนา 33 จากน้ัน กดปุม Resume (เร่ิม
ทํางานใหม) เพื่อทําการพิมพตอไป

ไอคอนเคร่ืองพิมพติดสวาง + ไอคอนถาดรับกระดาษออกกะพริบ +
ไฟแสดงสญัญาณเตือนตดิสวาง

ถาดรับกระดาษออกปดอยู

เปดถาดรับกระดาษออก

ไอคอนเคร่ืองพิมพกะพริบ + ไฟแสดงสญัญาณเตือนตดิสวาง ฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยูหรือแครตลับ
หมึกพิมพติดขัด

ถาฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู ควรปดให
เรียบรอย ด ู“เตรียมถาดกระดาษ”
ในหนา 41 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ถาแคร
ตลับหมกึพิมพติดขัด ใหเปดฝาครอบตลับหมกึ
พิมพ และเล่ือนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวา
เพื่อนําส่ิงกีดขวางออก กดปุม Resume (เร่ิม
ทํางานใหม) เพื่อทําตอไป ด ู“นําสิง่กดีขวาง
ออกจากแครตลับหมึกพิมพ” ในหนา 40
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ไอคอนรูปหยดหมึกกะพริบ + ไอคอนตัวแสดงระดับหมกึรายการใด
รายการหน่ึงหรือทัง้คูกะพริบ

ตลับหมกึพิมพทีต่รงกบัไอคอนตัวแสดงระดบั
หมึกทีก่ะพริบมีปริมาณหมึกอยูในระดับต่ํา

“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 27 เมื่อ
คุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับไดอีกตอ
ไป การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับ
หมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผน
เตรียมการเทานั้น

ไอคอนรูปหยดหมึกติดสวาง + ไอคอนตัวแสดงระดบัหมึกไอคอน
หนึ่งกะพริบ

ตลับหมกึพิมพทีต่รงกบัไอคอนตัวแสดงระดบั
หมึกที่กะพริบมียังมีเทปติดอยู ไมไดติดตั้ง ใช
รวมกันไมได หรือติดตั้งไมถูกตอง

ดึงเทปสีชมพูออกหากยังมีอยูหรือใสตลับหมึก
พมิพหากไมไดใสไว ถาใสตลับหมึกพมิพไม
ถูกตอง ใหใสกลับเขาไปใหม ถาตลับหมึก

ไฟแสดงสถานะ 7
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ลกัษณะอาการ การแกปญหา

พมิพไมสามารถใชรวมกบัเคร่ืองพิมพได ให
ใช “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 27
กบัตลับหมึกพิมพทีใ่ชรวมกนัได

ไอคอนรูปหยดหมึกติดสวาง + ไอคอนตัวแสดงระดับหมึกทัง้คู
กะพริบ

ตลับหมึกพิมพทัง้คูยังมีเทปติดอยู ไมไดติด
ตั้ง ใชรวมกนัไมได ติดตั้งไมถกูตอง หรือ
ชํารุดเสียหาย

ดงึเทปสีชมพูออกหากยังมีอยูหรือใสตลับหมึก
พมิพหากไมไดใสไว ถาใสตลับหมึกพมิพไม
ถกูตอง ใหใสกลับเขาไปใหม ถาตลับหมึก
พมิพไมสามารถใชรวมกบัเคร่ืองพิมพได ให
ใช “การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 27
กบัตลับหมึกพิมพทีใ่ชรวมกนัได โปรดดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมใน “การระบุถงึตลับหมึกพิมพ
ทีช่ํารุดเสียหาย” ในหนา 41

ไฟและไอคอนทั้งหมดกระพริบ เคร่ืองพิมพอยูในสถานะขอผิดพลาด

เมื่อตองการออกจากสถานะขอผดิพลาด ใหรี
เซ็ตเคร่ืองพิมพ

1. ปดเคร่ืองพิมพ
2. ดึงสายไฟออก
3. รอสักครู จากนั้นเสียบสายไฟกลับเขาที่
4. เปดเคร่ือง

หากปญหายังมีอยู โปรดติดตอ “ฝายสนับสนุน
ของ HP” ในหนา 42

บท 2
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3 Print (พมิพ)
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

“การพิมพเอกสาร” ในหนา 9

“การพิมพภาพถาย” ในหนา 10

“การพิมพซองจดหมาย” ในหนา 12

การพิมพเอกสาร

การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
1. ตรวจใหแนใจวาถาดรบักระดาษออกเปดอยู
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

ดู “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 19 สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
3. จากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ ใหคลิกปุม Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก

Print (พิมพ) 9
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5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง
• บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนว

ต้ัง) หรือ Landscape (แนวนอน)
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษ

และคุณภาพงานพิมพที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบ
ดึงลง

• คลิก Advanced (ข้ันสูง) เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจาก
รายการ Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)

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

หมายเหตุ คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนท้ังสองดานของกระดาษ แทนการ
พิมพลงบนดานเดียว คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/
Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวางไว) จากเมนู
Pages to Print (หนาท่ีจะพิมพ) แบบดึงลง ใหเลือก Print Odd Pages
Only (พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ หลังจากพิมพเอกสาร
หนาค่ีแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสกระดาษลงในถาด
ปอนกระดาษอีกครัง้โดยหงายดานท่ีวางอยูข้ึน กลับไปที่เมนู Pages to
Print (หนาที่จะพิมพ) แบบดึงลง และเลือก Print Even Pages Only
(พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

การพิมพภาพถาย

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1. ตรวจใหแนใจวาถาดรับกระดาษออกเปดอยู
2. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยให

ดานท่ีจะพิมพหงายขึ้น

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยให
แถบอยูดานบน

บท 3
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ดู “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 19 สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

6. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
7. เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง

• บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนว
ต้ัง) หรือ Landscape (แนวนอน)

• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษ
และคุณภาพงานพิมพที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบ
ดึงลง

• คลิก Advanced (ข้ันสูง) เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจาก
รายการ Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)

หมายเหตุ สําหรับความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Paper/
Quality (กระดาษ/คุณภาพ) และเลือก Photo Paper, Best
Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด) จากรายการ Media (วัสดุ
พิมพ) แบบดึงลง ตรวจใหแนใจวาคุณกําลังพิมพสี แลวจึงไปที่แท็บ
Advanced (ข้ันสูง) และเลือก Yes (ใช) จากรายการ Print in Max
DPI (พิมพใน dpi สูงสุด) แบบดึงลง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การ
พิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด” ในหนา 15

8. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
9. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)

การพิมพภาพถาย 11
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หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ
เพราะกระดาษอาจมวนตัว ซึง่ทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถาย
ควรเรียบกอนพิมพ

การพิมพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษของ
เครื่องพิมพ HP โปรดอยาใชซองจดหมายที่มลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึง
ซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจดัรูปแบบสําหรับพิมพ
ซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผู
สงบนซองจดหมาย

การพมิพซองจดหมาย
1. ตรวจใหแนใจวาถาดรับกระดาษออกเปดอยู
2. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
3. วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาด ควรหงายดานที่จะพิมพข้ึน ฝาซอง

ควรอยูทางดานซาย
4. ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระท่ังซองจดหมายหยุด
5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

ดู “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 19 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
6. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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7. เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทเปน

กระดาษธรรมดา
• คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) และเลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสม

จากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต

ตอบ Print (พิมพ)

เคลด็ลบัเพือ่ความสําเรจ็ในการพมิพ
หากตองการพิมพงานใหสําเร็จตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานได
อยางถูกตองโดยมหีมกึเพียงพอ ควรปอนกระดาษใหถูกตอง และเคร่ืองพิมพตอง
มีการตั้งคาที่เหมาะสม

คาํแนะนาํเกีย่วกบัตลับหมกึพิมพ
• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
• ติดต้ังตลับหมึกสีดําและสามสีอยางถูกตอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ” ในหนา 27
• ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพ่ือใหแนใจวามหีมกึ

เพียงพอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ” ในหนา 25

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ”
ในหนา 31

คาํแนะนาํในการใสกระดาษ
• ใสกระดาษหน่ึงปก (ไมใชแคหน่ึงแผน) กระดาษทุกแผนในหนึ่งปกควรมี

ขนาดเทากันและเปนประเภทเดียวกันเพ่ือหลีกเล่ียงปญหากระดาษติด
• ใสกระดาษโดยหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก

ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 19

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ 13
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คาํแนะนาํในการตั้งคาเครือ่งพิมพ
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดรเวอรการพิมพ ให

เลือกประเภทกระดาษและคุณภาพที่เหมาะสมจากเมน ูMedia (วัสดุพิมพ)
แบบดึงลง

• คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) และเลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) ท่ี
เหมาะสมจากเมนู Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ) แบบดึงลง

• คลิกไอคอน เคร่ืองพิมพ HP บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ คลิก Printer Actions (การดําเนินการของ
เครื่องพิมพ) และคลิก Set Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือ
เขาถึงไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก
Start (เริม่) > Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2000
J210 series > HP Deskjet 2000 J210 series

หมายเหตุ
• ตลับหมึกบรรจุหมกึ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช

สําหรับเครื่องพิมพและกระดาษของ HP ซึง่ทําใหคุณสามารถพิมพงาน
คุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกนัคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
วัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
ผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยู
ภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพ
โดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรด
พิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการ
พิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะ
ตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ” ในหนา 25
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• คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนทั้งสองดานของกระดาษ แทนการพิมพลงบน
ดานเดียว

หมายเหตุ คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality
(กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวางไว) จากเมนู Pages to
Print (หนาท่ีจะพิมพ) แบบดึงลง ใหเลือก Print Odd Pages Only
(พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ หลังจากพิมพเอกสาร
หนาค่ีแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสกระดาษลงใน
ถาดปอนกระดาษอีกครั้งโดยหงายดานที่วางอยูข้ึน กลับไปท่ีเมนู Pages
to Print (หนาที่จะพิมพ) แบบดึงลง และเลือก Print Even Pages
Only (พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

• การพิมพโดยใชหมึกสีดําเทานั้น

หมายเหตุ ถาคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําสีเดียว ให
คลิกที่ปุม Advanced (ข้ันสูง) จากเมนู Print in Grayscale (พิมพ
แบบสีเทา) แบบดึงลง ใหเลือก Black Ink Only (หมึกสีดําเทานั้น) และ
คลิกปุม OK (ตกลง) ถาคุณเห็น Black and White (ขาวดํา) เปนตัว
เลือกบนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือแท็บ Layout
(หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกตัวเลือกนี้

 คลิกที่นี่เพ่ือออนไลนและดูขอมลูเพิ่มเติม

การพิมพโดยใชจาํนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษ
ภาพถาย

ดูขอมลูจําเพาะดานเทคนิคสําหรบัความละเอียดในการพิมพของโหมด dpi สูงสุด
การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการตั้งคาแบบ
อื่นๆ และจําเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

การพิมพในโหมด dpi สงูสดุ
1. ตรวจใหแนใจวาคุณมีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด 15
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5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
6. ในรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง ใหคลิก Photo Paper, Best

Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด)

หมายเหตุ ตองเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพ
ถาย, คุณภาพดีที่สุด) จากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เพ่ือเปดใชการพิมพดวย
dpi สูงสุด

7. คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง)
8. ในสวน Printer Features (คุณสมบติัเครื่องพิมพ) ใหเลือก Yes (ใช)

จากรายการ Print in Max DPI (พิมพดวย dpi สูงสุด) แบบดึงลง
9. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากเมนูแบบดึงลง Paper/Output

(กระดาษ/งานพิมพ) แบบดึงลง
10. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดตัวเลือกขั้นสูง
11. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว)

และคลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ
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4 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมีขนาดและประเภทตางๆ ลงใน เครื่องพิมพ HP ได
เชน กระดาษ Letter หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

“การวางวัสดุพิมพ” ในหนา 19

กระดาษที่แนะนาํสําหรับการพมิพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมีเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค
ของคุณ

ColorLok
HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวา
มคุีณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ
และจะทําใหไดเอกสารที่มคีวามคมชัด มสีีสันสดใส มีสีดําที่เขมมากขึ้น และแหง
เร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มโีลโก ColorLok ที่มีทั้ง
ขนาดและนํ้าหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

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

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

HP Brochure Paper หรอื HP Superior Inkjet Paper
กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลอืบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสําหรับการ
ใชงานสองดาน เหมาะอยางยิ่งสําหรบัการทําสําเนาที่ใกลเคียงกับภาพหรือภาพ
กราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณีย
ภณัฑและปฏิทิน

HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper
กระดาษเหลานี้คือกระดาษที่มนี้ําหนักมาก ไมเคลือบมนัท้ังสองดาน เหมาะ
สําหรบังานนําเสนอ โครงรางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีนํ้า
หนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper
HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มคีวามคมชัดสูง มีความ
ทึบเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับ
ใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่
ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และใหสีสันสดใส

HP Printing Paper
HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มีความคมชัด
มากกวาเอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนาใดๆ
ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดําเขม
มากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือให
ไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

HP Office Paper
HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสงู เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสาร
ราง บนัทึกชวยจํา และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok
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ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้
เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer
HP Iron-on Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธี
การแกปญหาที่เหมาะสําหรบัการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

HP Premium Inkjet Transparency Film
HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมสีีคม
ชัดและนาประทับใจกวาเดิม แผนใสนี้งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยัง
แหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack
HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมึกของแทจาก HP และ HP
Advanced Photo Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมอื
อาชีพในราคาที่คุณจายไดดวย เครื่องพิมพ HP ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก
HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวม
กันเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมสีีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่ครั้ง เหมาะ
สําหรับการพิมพภาพถายสดุประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมาก
เพ่ือแจกจาย

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทา
นั้น

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมือ่เขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของทาน แลวปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการ
ชอปปงลิงคใดลิงคหน่ึงในหนานั้น

การวางวัสดพุมิพ
▲ เลือกขนาดของกระดาษเพื่อดําเนินการตอ

ใสกระดาษขนาดเต็มแผน
a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

การวางวัสดุพิมพ 19

คว
าม
รูเ
บ
ือ้ง
ตน

เก
ีย่ว
กบั
กร
ะด
าษ

http://www.hp.com/buy/supplies
http://www.hp.com/buy/supplies


b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก

c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

d. การใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษ

เขาไปในเครื่องและหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน
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� เลื่อนปกกระดาษลงไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบ

กระดาษ

ใสกระดาษขนาดเลก็
a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก
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c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

d. การใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษลงไปในเครื่อง

และหงายดานที่จะพิมพข้ึน
� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใส
กระดาษโดยใหแถบอยูดานบน

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบ
กระดาษ
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ใสซองจดหมาย
a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง และดึงที่รองถาดกระดาษออก

c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
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� นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายหนึ่งหรือหลายซองลงไปที่ดานขวาสุดของถาดปอน
กระดาษ ควรหงายดานที่จะพิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซายและ
คว่ําลง

� เลื่อนปกซองจดหมายลงไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย
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5 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การใชโหมดตลับหมกึพิมพเดียว
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปล่ียนตลับ
หมกึเมือ่ใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมกึพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณ
ในตลับหมกึ

วธิีการตรวจปรมิาณหมกึพิมพจากแผงควบคุม
▲ มองหาไอคอนสองรูปที่อยูดานลางจอแสดงผล ซึ่งแทนปริมาณของหมกึพิมพ

ที่เหลืออยูในตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังไว
สีของไอคอนจะแสดงประเภทตลับหมกึพิมพที่ติดไวใน เครื่องพิมพ HP
ไอคอนตอไปนี้จะปรากฏข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับตลับหมึกพิมพสองตลับที่ทานติด
ต้ัง
• ไอคอนสีเขียวจะแสดงตลับหมึกพิมพสามสี
• ไอคอนสีดําจะแสดงตลับหมกึพิมพสีดํา

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพิมพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
1. คลิกไอคอน เครื่องพิมพ HP บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก
Start (เริม่) > Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2000
J210 series > HP Deskjet 2000 J210 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึก
พิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพที่เติมหมกึซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมกึพิมพที่เคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น
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หมายเหตุ การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับ
หมกึพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่
คุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียม
ตลับหมึกสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปล่ียนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมอียูหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมผลิตภณัฑและตลับหมกึสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก
ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมกึ
ทีเ่หลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

การสั่งซ้ือผลติภัณฑหมึกพมิพ
กอนสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมกึพิมพที่ถูกตองเสียกอน

การคนหาหมายเลขตลบัหมกึบนเครือ่งพิมพ
▲ หมายเลขตลับหมกึพิมพจะอยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ

Model No. xxxxx

HP Ink
Cartridge

Product No.

xxxxxx xx

การคนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพใน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ
1. คลิกไอคอน เคร่ืองพิมพ HP บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก
Start (เริม่) > Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2000
J210 series > HP Deskjet 2000 J210 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop For Supplies Online (รานคา
วัสดุสิ้นเปลืองทางออนไลน) หมายเลขตลับหมกึพิมพที่ถูกตองจะปรากฏโดย
อัตโนมติัเมือ่คุณใชลิงคน้ี

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ เคร่ืองพิมพ HP ใหไปที่
www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของ
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คุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือก
ลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/ภมูิภาค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมภิาคของคุณ
คุณอาจดูขอมลูอุปกรณใชสิน้เปลืองและพิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมือ่ซื้อ
จากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง” ในหนา 27

การเลอืกตลบัหมึกพมิพทีถู่กตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมกึพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพ HP ของ
แทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําให
คุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การสั่งซื้อผลิตภณัฑหมึกพิมพ” ในหนา 26

การเปลีย่นตลบัหมึกพิมพ

การเปลีย่นตลบัหมกึพิมพ
1. ตรวจสอบระบบไฟ
2. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 27
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รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพื่อคลายตลับหมึกพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

3. ใสตลับหมึกพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภณัฑ

b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบสีชมพู

c. เลื่อนตลับหมกึพิมพลงไปในชองใสจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก
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d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ เคร่ืองพิมพ HP จะแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพเมื่อคุณ
พิมพเอกสารหลังจากติดต้ังตลับหมกึพิมพใหม ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนา
จอเพื่อปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพใหเสร็จสมบรูณ การปรับตําแหนงตลับ
หมกึพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• “การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง” ในหนา 27
• “การสั่งซื้อผลิตภณัฑหมึกพิมพ” ในหนา 26

การใชโหมดตลบัหมึกพมิพเดยีว
ใชโหมดตลับหมกึพิมพเดียวเพื่อให เคร่ืองพิมพ HP ทํางานดวยตลับหมึกพิมพ
เพียงหน่ึงตลับเทาน้ัน โหมดตลับหมกึพิมพเดียวจะเริ่มทํางานเมื่อถอดตลับหมกึ
พิมพออกจากแครตลับหมกึพิมพ ในโหมดตลับหมกึพิมพเดียว เคร่ืองจะสามารถ
พิมพงานจากคอมพิวเตอรเทาน้ัน

การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว 29
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หมายเหตุ เมื่อ เครื่องพิมพ HP ทํางานในโหมดตลับหมกึพิมพเดียว จะมีขอ
ความปรากฏบนหนาจอ หากมีขอความปรากฏขึ้น และมกีารติดต้ังตลับหมกึ
พิมพสองตลับในเคร่ือง ใหตรวจสอบวาไดดึงเทปพลาสติกสําหรับปองกันออก
จากตลับหมึกพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมีเทปพลาสติกปดบงัแถบหนา
สัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามีการติดต้ัง
ตลบัหมึกพิมพแลว

ออกจากโหมดตลบัหมกึพมิพเดยีว
ติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับใน เคร่ืองพิมพ HP เพ่ือออกจากโหมดตลับหมกึ
พิมพเดียว

หวัขอทีเ่กีย่วของ
“การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ” ในหนา 27

ขอมูลการรบัประกันตลบัหมึก
จะมีการบงัคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมื่อตลับบรรจุหมกึถูกใช
กับอุปกรณการพิมพของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุม
ผลิตภณัฑหมึกของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท
หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่
หมึก HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันท่ีสิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวนัท่ีสิ้นสุด
การรับประกันท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับบรรจุหมกึตามท่ีระบุ
ไว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสาร
ประกอบที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ

บท 5
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6 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• การดึงกระดาษที่ติดอยูออก
• ไมสามารถพิมพได
• ฝายสนับสนุนของ HP

 คลิกที่นี่เพ่ือออนไลนและดูขอมลูเพิ่มเติม

การปรบัปรุงคณุภาพงานพมิพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบคุณสมบติัการพิมพ เพ่ือตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภท

กระดาษและคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ)
แบบดึงลง ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Printer Actions (การดําเนิน
การของเคร่ืองพิมพ) และคลิก Set Preferences (ต้ังคาลักษณะท่ีตอง
การ) เพ่ือเขาถึงคุณสมบติัการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณเพื่อดูวาตลับหมกึพิมพมปีริมาณหมึกนอย
หรือไม สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ” ในหนา 25 ถาตลับหมึกพิมพมปีริมาณหมึกนอย ใหพิจารณา
เปลี่ยนเปนตลับใหม

4. ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพของเคร่ืองพิมพ

วธิปีรบัตาํแหนงตลับหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มี
คุณภาพสูง เครื่องพิมพ HP จะมขีอความแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับ
หมกึพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ถาคุณนําตลับหมึกพิมพออก
มาแลวติดต้ังกลับเขาไปใหม เครื่องพิมพ HP จะไมแจงใหคุณปรับ
ตําแหนงตลับหมึกพิมพ เครื่อง เครื่องพิมพ HP จะจําคาการปรับตําแหนง
ตลับหมกึพิมพนั้นไว เพ่ือวาทานจะไดไมตองปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพอีกครั้ง

การแกไขปญหา 31
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a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน
กระดาษ

b. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ คลิก Printer Actions (การดําเนินการของ
เครื่องพิมพ) และคลิก Maintenance Tasks (งานดูแลรักษา) เพ่ือ
เขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ)

c. Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฏขึ้น
d. คลิกแท็บ Align Ink Cartridges (ปรับตําแหนงตลับบรรจุหมกึ)

เครื่องจะพิมพหนาการปรับตําแหนงออกมา
5. พิมพหนาการวินิจฉัยถาตลับหมกึพิมพยังมปีริมาณหมกึเหลืออยูมาก

การพมิพหนาการวนิจิฉยั
a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ คลิก Printer Actions (การดําเนินการของ

เครื่องพิมพ) และคลิก Maintenance Tasks (งานดูแลรักษา) เพ่ือ
เขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ)

c. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมลูการวินิจฉัย) เพ่ือ
พิมพหนาการวินิจฉัย ตรวจทานกลองสีน้ําเงิน สีชมพู สีเหลืองและสีดําที่
อยูบนหนาการวนิิจฉยั ถาคุณเห็นริ้วในชองสีและชองสีดํา หรือมีสวนที่
ไมมีหมึกในชอง ควรใหเครื่องทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดย
อัตโนมัติ

บท 6
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6. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ ถาหนาการวินิจฉัยแสดงสวนท่ี
เปนร้ิวหรือสวนที่หายไปของชองสีและชองสีดํา

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ
a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอน

กระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Printer Actions (การดําเนินการของ

เครื่องพิมพ) และคลิก Maintenance Tasks (งานดูแลรักษา) เพ่ือ
เขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ)

c. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับบรรจุหมกึ) ปฏิบติั
ตามข้ันตอนที่ปรากฏบนหนาจอ

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิมเติม

การดงึกระดาษทีต่ดิอยูออก
การดึงกระดาษที่ติดอยูออก

การดึงกระดาษทีต่ิดอยูออก 33

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-win-2000-j210&h_lang=ennull
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-win-2000-j210&h_lang=ennull


การนาํกระดาษทีต่ิดออก
1. กดปุม ยกเลกิ เพ่ือลองนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยอัตโนมัติ ถาไมไดผล ให

ลองดึงกระดาษที่ติดอยูออกดวยตัวเอง
2. คนหาตําแหนงท่ีกระดาษติด

ถาดปอนกระดาษ
ถากระดาษติดอยูใกลๆ กับถาดปอนกระดาษดานหลัง ใหคอยๆ ดึงกระดาษ
ออกจากถาดปอนกระดาษ

ถาดรบักระดาษออก
• ถากระดาษติดอยูใกลๆ กับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึง

กระดาษออกจากถาดรับกระดาษออก

• คุณอาจจําเปนตองเปดฝาครอบแครตลับหมกึพิมพและเลื่อนแครไปทาง
ขวาเพื่อเขาไปยังบริเวณที่มกีระดาษที่ติดอยู

บท 6
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ภายในเครือ่งพมิพ
• ถากระดาษติดอยูภายในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาปดชองทําความสะอาดที่

อยูดานลางของเครื่องพิมพ กดแถบที่อยูท้ังสองดานของฝาปดชองทํา
ความสะอาด

• ดึงกระดาษที่ติดออก

• ปดฝาปดชองทําความสะอาด คอยๆ ดันฝาปดชองน้ีไปทางเครื่องพิมพ
จนกระทั่งสลักทั้งสองตัวยึดเขาที่

3. กดปุม กลบัสูการทาํงาน บนแผงควบคุมเพื่อทํางานปจจุบันตอไป

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิมเติม

การปองกนักระดาษตดิ
• อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษออกอยางสม่ําเสมอ
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควร

ใสกระดาษทีเ่ปนประเภทและขนาดเดียวกันลงในถาด
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กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-2000-j210&h_lang=ennull
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-2000-j210&h_lang=ennull


• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิมเติม

ไมสามารถพมิพได
ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดการทํางานของเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูใน
ถาด ถาคุณยังไมสามารถพิมพงานได ใหลองทําตามลําดับตอไปน้ี:

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดและแกไข
2. ถอดสายเคเบิล USB และเสียบกลับเขาไปใหม
3. ตรวจสอบวาไมไดหยุดเคร่ืองพิมพไวช่ัวคราวหรือกําลังออฟไลน

การตรวจสอบวาไมไดหยุดเครือ่งพิมพไวชั่วคราวหรอืกาํลงัออฟไลน

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิตีการวินิจฉัย
เครื่องพิมพ) ท่ีสามารถแกไขปญหานี้ใหโดยอัตโนมัติ

 คลิกที่นี่เพ่ือออนไลนและดูขอมูลเพิ่มเติม มิฉะนั้น ใหปฏบิัติตามข้ัน
ตอนขางลางนี้
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a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปนี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ:
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิกท่ี

Devices and Printers (อุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวาที่
ไอคอนสําหรับผลิตภณัฑของคุณและเลือก ดูงานทีก่าํลงัพิมพอยู
เพ่ือเปดคิวการพิมพ

• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows
ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Printers
(เครื่องพิมพ) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิว
การพิมพ

• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก
Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Printers and
Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ
ของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

b. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมกีารทํา
เครื่องหมายถูกหนารายการ Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัว
คราว) หรือ Use Printer Offline (ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน)

c. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง
4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน

การตรวจสอบวาไดตัง้คาผลติภณัฑไวเปนเครือ่งพิมพเริม่ตนหรอืไม

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิตีการวินิจฉัย
เคร่ืองพิมพ) ที่สามารถแกไขปญหานี้ใหโดยอัตโนมติั

 คลิกที่นี่เพ่ือออนไลนและดูขอมูลเพิ่มเติม มฉิะนั้น ใหปฏบิติัตามขั้น
ตอนขางลางน้ี
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a. โปรดทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ:
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิกที่

Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows

ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Printers
(เครื่องพิมพ)

• Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก
Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Printers and
Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภัณฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตนหรือไม
เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมเีครื่องหมายถกูในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยู
ดานหนาของเครื่องพิมพ

c. ถาผลิตภณัฑอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ี
ผลิตภัณฑที่ถูกตองและเลือก Set as Default Printer (ต้ังคาเปน
เครื่องพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชผลิตภัณฑของคุณอีกครั้ง
5. รีสตารทท่ีเก็บพักงานพิมพ

การรสีตารททีเ่กบ็พักงานพิมพ

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิตีการวินิจฉัย
เครื่องพิมพ) ท่ีสามารถแกไขปญหานี้ใหโดยอัตโนมัติ

 คลิกที่นี่เพ่ือออนไลนและดูขอมูลเพิ่มเติม มิฉะนั้น ใหปฏบิัติตามข้ัน
ตอนขางลางนี้

a. โปรดทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ:

Windows 7
• จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel

(แผงควบคุม), System and Security (ระบบและความ
ปลอดภยั) และ Administrative Tools (เครื่องมือในการดูแล)

• ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก

Properties (คุณสมบัติ)
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• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทการ
เริ่มตน) ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือก Automatic (อัตโนมติั) แลว

• ถาบริการยังไมไดทํางาน ภายใต Service status (สถานะ
บริการ) คลิก Start (เริ่ม) แลวคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista
• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel

(แผงควบคุม) System and Maintenance (ระบบและการ
บํารุงรักษา) Administrative Tools (เครื่องมือบริหารระบบ)

• ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler service (บริการที่เก็บพักงานพิมพ)

แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทการ

เริ่มตน) ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือก Automatic (อัตโนมติั) แลว
• ถาบริการยังไมไดทํางาน ภายใต Service status (สถานะ

บริการ) คลิก Start (เริ่ม) แลวคลิก OK (ตกลง)

Windows XP
• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิกขวาที่ My

Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
• คลิก Manage (จัดการ) แลวคลิก Services and

Applications (บริการและโปรแกรมประยุกต)
• ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ ) แลวเลือก Print

Spooler (ที่เก็บพักการพิมพ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) และคลิก

Restart (รีสตารท) เพ่ือรีสตารทบริการ
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตนหรือไม

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถกูในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยู
ดานหนาของเครื่องพิมพ

c. ถาผลิตภัณฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาที่
ผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก Set as Default Printer (ต้ังคาเปน
เครื่องพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชผลิตภณัฑของคุณอีกครั้ง
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6. รีสตารทคอมพิวเตอร
7. การลบคิวการพิมพ

การลบคิวการพิมพ

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิตีการวินิจฉัย
เครื่องพิมพ) ท่ีสามารถแกไขปญหานี้ใหโดยอัตโนมัติ

 คลิกที่นี่เพ่ือออนไลนและดูขอมูลเพิ่มเติม มิฉะนั้น ใหปฏบิัติตามข้ัน
ตอนขางลางนี้

a. โปรดทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ:
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิกที่

Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ) คลิกขวาที่
ไอคอนสําหรับผลิตภณัฑของคุณและเลือก ดงูานทีก่าํลงัพิมพอยู
เพ่ือเปดคิวการพิมพ

• Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows
ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Printers
(เครื่องพิมพ) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิว
การพิมพ

• Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก
Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Printers and
Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ดับเบลิคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพ
ของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

b. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents
(ยกเลิกเอกสารทั้งหมด) หรือ Purge Print Document (ลางเอกสาร
งานพิมพ) จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

c. ถายังมเีอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีก
คร้ังหลังจากคอมพิวเตอรรีสตารทเรียบรอยแลว

d. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมีขอมูลคางอยู จากนั้น
จึงลองพิมพอีกครั้ง
ถาคิวการพิมพไมไดถูกลางออกไป หรือถูกลางออกแลวแตยังไม
สามารถพิมพออกได ใหดําเนินการแกไขข้ันตอไป

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิมเติม

นําสิ่งกีดขวางออกจากแครตลบัหมึกพมิพ
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ
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หมายเหตุ หามใชเครื่องมอืใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษที่ติด
ออก ใชความระมัดระวังทุกคร้ังเมื่อนํากระดาษที่ติดออกจากภายในเครื่อง

 คลิกที่นี่เพ่ือออนไลนและดูขอมลูเพิ่มเติม

การระบุถึงตลบัหมึกพมิพทีช่าํรดุเสียหาย
หากไอคอนรูปหยดหมกึติดสวางและไอคอนตัวแสดงระดับหมกึสามสีและหมึกสี
ดํากะพริบ แสดงวาตลับหมกึอันใดอันหนึ่งหรือทัง้คูชํารุดเสียหาย อันดับแรก
ตรวจดูใหแนใจวา ไดดึงเทปสีชมพูออกจากตลับหมกึพิมพท้ังสองตลับแลว และ
ติดต้ังตลับหมึกพิมพทั้งสองลงในเครื่องอยางถูกตองแลว หากไอคอนรูปหยด
หมึกติดสวางและไอคอนตัวแสดงระดับหมกึสามสีและหมกึสีดํายังคงกะพริบ
แสดงวาตลับหมกึอันใดอันหนึ่งหรือทั้งคูอาจชํารุดเสียหาย การตรวจสอบวาตลับ
หมกึพิมพตลับหนึ่งชํารุดเสียหายหรือไม ใหทําดังนี้:

1. ถอดตลับหมึกพิมพสีดํา
2. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
3. หากไอคอนตัวแสดงระดับหมกึทั้งคูยังกะพริบอยู และไอคอนรูปหยดหมึกยัง

คงติดสวาง แสดงวาตลับหมกึสามสีชํารุดเสียหายและควรเปลี่ยนใหม หาก
ไอคอนตัวแสดงระดับหมึกสามสีแสดงระดับหมกึท่ีมอียู แตไมกะพริบ และ
ไอคอนรูปหยดหมึกยังคงติดสวาง แสดงวาตลับหมกึสีดําชํารุดเสียหายและ
ควรเปลี่ยนใหม

เตรยีมถาดกระดาษ

เปดถาดรบักระดาษออก
▲ ตองเปดถาดรับกระดาษออกเพื่อเริ่มตนการพิมพ

เตรียมถาดกระดาษ 41
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ปดฝาครอบตลบัหมกึพิมพ
▲ ตองปดฝาครอบตลับหมกึพิมพเพ่ือเริ่มตนการพิมพ

 คลิกท่ีนี่เพ่ือออนไลนและดูขอมูลเพ่ิมเติม

ฝายสนบัสนุนของ HP
• การลงทะเบยีนผลิตภัณฑ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การลงทะเบยีนผลิตภณัฑ
ดวยการสละเวลาเพียงไมกี่นาทีเพ่ือลงทะเบยีน คุณจะไดรับประโยชนจากบริการ
ที่รวดเร็วข้ึน การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความพรอมในการ
สนับสนุนผลิตภณัฑ ถาคุณไมไดลงทะเบียนเครื่องพิมพในขณะที่ติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบยีนไดตอนนี้ที่ http://www.register.hp.com

ขัน้ตอนการสนบัสนนุ

หากคุณประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภณัฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/

support ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคา
ของ HP ทุกราย เว็บไซตน้ีเปนแหลงขอมูลที่เขาถึงไดรวดเร็วที่สุดเมือ่ตอง
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การทราบขอมลูปจจุบันของผลิตภัณฑและเมือ่ตองการความชวยเหลือจากผู
เช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้:
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวด

เร็ว
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภณัฑ
• ผลิตภณัฑที่มีประโยชนและขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาทั่วๆไป
• การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP

พรอมใหบริการเมื่อคุณลงทะเบยีนผลิตภณัฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมใน

การใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ ประเทศ/ภมูภิาค และภาษา

การสนบัสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ
เอเชียแปซฟิก และละตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก) หากตองการตรวจสอบระยะ
เวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปท่ี
www.hp.com/support โดยมคีาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การโทรศัพทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (HP Deskjet 2000 J210 series)
• หมายเลขรุน (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมกึพิมพ)

ฝายสนับสนุนของ HP 43
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Model No. xxxxx

HP Ink
Cartridge

Product No.

xxxxxx xx

• หมายเลขผลิตภัณฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมือ่มีปญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวง

ท่ีเร่ิมเกิดปญหานี้หรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มกีาร

เคลื่อนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)

หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุ

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

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท

หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรบัความชวยเหลือจาก
HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซต
สนับสนุนแบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทน
จําหนายของ HP หรือติดตอทีห่มายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/
พ้ืนที่ของทานเพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกนัอืน่ๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ เครื่องพิมพ HP จะตองเสียคาใช
จายเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษา
ของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรบัประกันเพ่ือดูขอมูลในการให
บริการเพ่ิมเติม
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7 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรบั เครื่องพิมพ HP มีอยูใน สวนน้ี
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ เคร่ืองพิมพ HP
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเหตุ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบังคับ

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

ลกัษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ เคร่ืองพิมพ HP มีอยูในหัวขอน้ี สําหรับขอกําหนด
เฉพาะท่ีสมบูรณของผลิตภัณฑ โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.hp.com/
support.

ขอกาํหนดเกี่ยวกบัระบบ
ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรลีีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไป
ท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ชวงอุณหภูมิการใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ระดับอุณหภูมิขณะปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง

104 ºF)
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดนํ้าคางสูงสุด 28 ºC
• ระดับอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –40 ºC ถึง 60 ºC (–

40 ºF ถึง 140 ºF)

ขอมูลทางเทคนิค 45
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• ในท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานท่ีออกจากเครื่อง เครื่องพิมพ
HP อาจมีขอผิดพลาดบาง

• HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3  เมตรเพื่อลด
สญัญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ความจขุองถาดปอนกระดาษ
กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 50 แผน
ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน
บัตรดัชนี: สูงสุด 20 แผน
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

ความจขุองถาดรบักระดาษ
กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 30 แผน
ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน
บัตรดัชนี: สูงสุด 10 แผน
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 10 แผน

ขนาดกระดาษ
หากตองการทราบรายการขนาดสื่อท่ีรองรับท้ังหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้าํหนักกระดาษ
กระดาษธรรมดา: 64 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด)
ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)
บัตร: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดสําหรับบัตรดัชนี)
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

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

ความละเอยีดในการพมิพ

โหมดเอกสารราง
• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 300x300dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมัติ

โหมดปกติ
• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x300dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมัติ
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ธรรมดา-โหมดดทีี่สุด
• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi
• สําเนา: 600x1200dpi (ขาวดํา), อัตโนมัติ (สี)

ธรรมดา-โหมดดทีี่สุด
• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมัติ

โหมด dpi สูงสุด
• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 1200x1200dpi
• สําเนา: อัตโนมัติ (ขาวดํา), ความละเอียดสูงสุด 4800x1200 dpi (สี)

ลกัษณะเฉพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา

0957-2286
• แรงดันไฟฟาเขา: 100-240Vac (+/- 10%)
• ความถี่ไฟฟาขาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

0957-2290
• แรงดันไฟฟาเขา: 200-240Vac (+/- 10%)
• ความถี่ไฟฟาขาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

หมายเหตุ ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

จาํนวนการพิมพของตลบัหมกึพมิพ
โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับ
จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ขอมลูเกีย่วกบัเสียง
ในกรณีท่ีคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซต
ของ HP ไปท่ี www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุกัษสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการ
ออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถกูจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอย
ท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะ
สม วสัดุท่ีไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการ
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน ชิ้น
สวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต Commitment to the Environment
ของ HP ไดท่ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชไฟฟา
• Disposal of waste equipment by users in private households in the

European Union
• สารเคมี

เคลด็ลบัในการรกัษาสิ่งแวดลอม
HP มุงม่ันชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวย
การจัดทําเคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางน้ีเพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการ
ประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิดจากวิธกีารพิมพท่ีคุณเลือก นอกเหนือไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะในผลิตภัณฑน้ีแลว โปรดไปยงัเว็บไซต HP Eco Solutions สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับแผนริเร่ิมดานสิ่งแวดลอมของ HP
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

คณุสมบตักิารรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคณุ
• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ

ENERGY STAR® สําหรับผลิตภัณฑน้ี ใหดูท่ี www.hp.com/go/energystar
• วัสดรุไีซเคลิ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคลิผลิตภัณฑ HP โปรดเยีย่มชม

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซึ่งมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเม่ือสิ้นสุดอายกุารใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

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

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

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

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

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับรุนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มีคุณสมบัติตรงตาม ENERGY
STAR จะปรากฏอยูในรายการที:่ www.hp.com/go/energystar

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 49

ขอ
ม
ลูท
าง
เท
คน

คิ

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/go/energystar


Disposal of waste equipment by users in private households in the
European Union

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

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง เครื่องพิมพ HP มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงาน
ท่ีออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี
• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• HP Deskjet 2000 J210 series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมาย
เลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับ
สําหรับผลิตภัณฑของทานคือ VCVRA-1004 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอ
บังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet 2000 J210 series อ่ืนๆ) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (CH390-64001 และอื่นๆ)
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FCC statement

FCC statement

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

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

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

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

Notice to users in Korea

B
B

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

B

VCCI-B
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Notice to users in Japan about the power cord
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HP Deskjet 2000 J210 series declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: VCVRA-1004-02
Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 

declares, that the product

SE 34th Street, Vancouver, WA 98683-8906, USA

Product Name and Model: HP Deskjet 2000 Printer J210 series
Regulatory Model Number: 1) VCVRA-1004
Product Options: All
Power Adapter: 0957-2286

0957-2290 (China and India only)
conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: Class B
CISPR 22:2005 + A1:2005 + A2:2006/ EN 55022:2006 + A1:2007
CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 / EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
IEC 61000-3-2: 2005 / EN 61000-3-2:2006
IEC 61000-3-3: 1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 + A2:2005
FCC CFR 47 Part 15 / ICES-003, issue 4

Safety:
IEC 60950-1:2005 / EN 60950-1:2006
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001
IEC 62311: 2007 / EN 62311:2008

Energy Use:
Regulation (EC)  No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
Regulation (EC)  No. 278/2009

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

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC 
Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC and the European Council Recommendation 
1999/519/EC on the limitation of Electromagnetic fields to the general public, and carries the marking
accordingly. 

Additional Information:
1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. 

The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports,
this number should not be confused with the marketing name or the product numbers. 

November 20, 2009
Vancouver, WA

Local contact for regulatory topics only:
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates
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