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1 วธิใีช HP Photosmart Premium e-All-
in-One C310 series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Photosmart ดูที่

• ทําความรูจักกับ HP Photosmart ในหนา 5
• How do I (ควรทําอยางไร) ในหนา 7
• การพิมพ ในหนา 9
• ทําสําเนาและสแกน ในหนา 17
• การทํางานกับตลับหมึกพิมพ ในหนา 23
• ความสามารถในการเชื่อมตอ ในหนา 31
• ขอมูลทางเทคนิค ในหนา 33
• ตองการคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ในหนา 29

วิธีใช HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series 3
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4 วิธีใช HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series

วิธใีช H
P Photosm

art Prem
ium

 e-A
ll-

in-O
ne C

310 series



2 ทาํความรูจกักบั HP Photosmart
• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
• เคล็ดลับในการทําความรูจักเครื่องพิมพ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ
• ภาพดานหนาเครือ่งพิมพ

1 ฝาปด

2 แผนรองฝาปด

3 กระจก

4 จอสี (หรือท่ีเรียกวาจอแสดงผล)

5 ถาดกระดาษภาพถาย

6 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดภาพถาย

7 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนเล่ือนของถาด)

8 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรบัถาดปอนกระดาษหลัก

9 ถาดกระดาษหลัก (หรือท่ีเรียกวาถาดปอนกระดาษ)

10 ถาดรับกระดาษออก

11 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

12 ชองเสียบ การดหนวยความจํา

13 ไฟ LED ของชองเสียบ การดหนวยความจํา

14 ไฟ LED ระบบไรสาย

• ภาพดานบนและดานหลงัของเครือ่งพิมพ

ทาํความรูจักกบั HP Photosmart 5
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15 บริเวณที่เขาถึงตลับหมึกพิมพ

16 ชุดหัวพิมพ

17 ตําแหนงของหมายเลขรุน

18 พอรต USB ดานหลัง
19 ข้ัวตอสายไฟ (ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน)

20 อุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

เคล็ดลับในการทาํความรูจักเครื่องพมิพ
ใชเคล็ดลับตอไปนี้ในการทําความรูจักเครื่องพิมพ

• เรียนรูเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ของแผงควบคุมจากเว็บไดอยางสะดวกและงายดาย  คลิกที่น่ีเพ่ือดู
ขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

• เรียนรูเกี่ยวกับตัวจัดการ พิมพแอพพลเิคชนั สําหรับการพิมพสูตรอาหาร คูปอง เนื้อหาอื่นจากเว็บได
อยางสะดวกและงายดาย คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

บท 2

6 ทําความรูจักกับ HP Photosmart
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3 How do I (ควรทาํอยางไร)
หัวขอน้ีประกอบดวยลิงคไปยังงานทั่วไป เชน การพิมพภาพถาย การสแกน และการทําสําเนา

• การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร ในหนา 17 • การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 24

• การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม ในหนา 18 • การวางวัสดพุิมพ ในหนา 12

• การนํากระดาษทีต่ิดออกจากอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน
ในหนา 15

How do I (ควรทําอยางไร) 7

H
ow

 d
o 

I (
คว
รท
าํอ
ยา
งไ
ร )



บท 3

8 How do I (ควรทาํอยางไร)
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4 การพิมพ

การพิมพเอกสาร ในหนา 9

การพิมพภาพถาย ในหนา 10

การพิมพซองจดหมาย ในหนา 11

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 12
คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการพิมพ ในหนา 16

การพมิพเอกสาร
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมติั ทานตองเปลี่ยนการตั้งคา
ตางๆ ดวยตนเองก็ตอเมือ่ทานเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภทหรือแผนใส
หรือใชคุณสมบติัพิเศษ

การพมิพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน

1. ตรวจดูวามกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครือ่งพิมพท่ีเลือก
4. หากจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ เมื่อพิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับกระดาษภาพถายเฉพาะงานและการ
เพ่ิมคุณภาพภาพถาย

การพิมพ 9
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5. เลือกตัวเลือกทีเ่หมาะสมสําหรับงานการพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มีอยูบนแท็บตางๆ
Advanced (ข้ันสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ
Color (สี)

เคลด็ลบั คุณสามารถเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับงานพิมพไดอยางงายดาย โดยการเลือกตัว
เลือกอยางใดอยางหน่ึงของงานพิมพที่กําหนดไวแลวบนแท็บ Printing Shortcuts
(ช็อตคัตการพิมพ) คลิกประเภทงานพิมพในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
การตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพประเภทดังกลาวจะถูกกําหนดและสรุปไวบนแทบ็ Printing
Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ถาจําเปน คุณสามารถปรับต้ังคาไดที่นี่และบนัทึกการตั้งคาที่
กําหนดเองไวเปนช็อตคัตการพิมพใหม ถาตองการบนัทึกช็อตคัตการพิมพแบบกําหนดเอง ให
เลือกช็อตคัตและคลิก Save As (บันทึกเปน) เมื่อตองการลบช็อตคัตการพิมพ ใหเลือก
ช็อตคัตและคลิก Delete (ลบ)

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 12
คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการพิมพ ในหนา 16

การพมิพภาพถาย
• การพิมพภาพถายที่บันทึกอยูในคอมพิวเตอร ในหนา 10

การพิมพภาพถายทีบ่ันทกึอยูในคอมพวิเตอร

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวามีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษ
2. คว่ํากระดาษภาพถายดานทีจ่ะพิมพลงบนดานขวาของถาดกระดาษภาพถาย

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ
4. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
5. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
6. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมน้ีอาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

บท 4
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7. คลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
8. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) จากรายการแบบดึงลง Paper Type (ประเภท

กระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลือกประเภทกระดาษภาพถายท่ีเหมาะสม
9. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึงลง Size (ขนาด) ให

เลือก More (เพ่ิมเติม) จากน้ันเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสม
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวรเครื่องพิมพจะแสดงการแจงเตือนและให
คุณเลือกกระดาษประเภทหรือขนาดอื่น

10. (เลือกได) เลือกกลองกาเครื่องหมาย Borderless printing (การพิมพแบบไมมขีอบ) ถายังไมได
ทําเครื่องหมาย
หากขนาดกระดาษแบบไมมีขอบและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวรผลิตภัณฑจะ
แสดงการแสดงสัญญาณเตือนและใหคุณเลือกกระดาษประเภทหรือขนาดอืน่

11. ในสวน Basic Options (ตัวเลือกพื้นฐาน) ใหเลือกคุณภาพการพิมพระดับสูง อาทิ Best (ดีท่ีสุด)
จากรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดภาพที่มคีวามละเอียด dpi สูงสุด คุณสามารถใชการตั้งคา Maximum
dpi (จํานวน dpi สูงสุด) กับประเภทกระดาษภาพถายที่รองรับ หาก Maximum dpi (จํานวน
dpi สูงสุด) ไมไดแสดงไวในรายการ Print Quality (คุณภาพการพิมพ) แบบดึงลง คุณสามารถ
เปดใชงานไดจากแท็บ Advanced (ข้ันสูง)

12. ในสวน HP Real Life Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life) ใหคลิกรายการแบบดึงลง
Photo fix (แกไขภาพ) และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• Off: (ปด) ไมใช HP Real Life technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life) กับภาพ
• Basic: (พืน้ฐาน) เพ่ิมประสิทธิภาพใหกับภาพความละเอียดตํ่า ปรับความคมของภาพพอ

ประมาณ
13. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
14. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ อยาท้ิงกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง เพ่ือผลลัพธท่ีดีที่สุด ไมอนุญาตใหวางกองภาพถายที่พิมพแลวในถาด
กระดาษ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 12
คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการพิมพ ในหนา 16

การพมิพซองจดหมาย
ดวยเครื่อง HP Photosmart คุณจะสามารถพิมพซองจดหมายแตละซอง ซองจดหมายเปนต้ัง หรือพิมพ
แผนฉลากที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตได

การพมิพกลุมที่อยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย

1. พิมพหนาทดสอบลงบนกระดาษธรรมดากอน
2. วางหนาทดสอบลงบนแผนฉลากหรือซองจดหมาย แลวนําข้ึนสองดูกับแสงไฟ เพ่ือตรวจดูพ้ืนที่ของ

ขอความแตละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม

การพิมพซองจดหมาย 11
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3. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดกระดาษ

ขอควรระวงั โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติกใส เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้ง
และทําใหกระดาษติดได

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดฉลากหรือซองจดหมาย
5. หากคุณกําลังพิมพซองจดหมาย ใหปฏบิติัดังน้ี

a. แสดงการตั้งคาการพิมพ และคลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
b. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสม

ในรายการ Size (ขนาด)
6. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 12
คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการพิมพ ในหนา 16

การวางวัสดพุมิพ
1. ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้)

a. ยกฝาถาดภาพถายข้ึน
� ยกฝาปดภาพถายข้ึนและเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไป

b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เคร่ืองและคว่ําดานที่จะพิมพลง

บท 4
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� เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบนั้นหันเขา
หาคุณ

� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

c. เลื่อนฝาถาดภาพถายลง

ใสกระดาษ A4 หรอื 8.5 x 11 นิ้ว

a. ยกถาดกระดาษภาพถายข้ึน
� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกดานนอก
� นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก

b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ

คว่ําดานที่จะพิมพลง

การวางวัสดุพิมพ 13
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� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

� เลื่อนถาดกระดาษภาพถายลง

การใสซองจดหมาย

a. ยกถาดกระดาษภาพถายข้ึน
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกดานนอก
� นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก

b. การใสซองจดหมาย
� ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาน้ันลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหชิดดานขวาสดุ

ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

� เลื่อนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดปกซองจดหมาย

บท 4
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� เลื่อนถาดกระดาษภาพถายลง
2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเกี่ยวของกับ

ผลิตภณัฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการพิมพ ในหนา 16

การนํากระดาษทีต่ดิออกจากอุปกรณเสรมิในการพิมพสองดาน
วธินีาํกระดาษทีต่ิดออกจากอปุกรณเสรมิในการพมิพสองดาน

1. ปดเครื่อง
2. ถอดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

3. ดึงกระดาษที่ติดออก
4. ใสอุปกรณเสริมในการพิมพสองดานกลับเขาที่

5. เปดผลิตภัณฑ

การนํากระดาษทีต่ิดออกจากอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน 15
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6. ลองพิมพใหมอีกคร้ัง
7. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑของคุณ

คาํแนะนาํเพือ่ความสําเรจ็ในการพมิพ
ใชคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือความสําเร็จในการพิมพ

คําแนะนาํในการพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช
สําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางตอเน่ือง

• ควรตรวจสอบใหแนใจวาตลับบรรจุหมกึมีหมกึพิมพเพียงพอ หากตองการตรวจสอบปริมาณหมกึ
พิมพ ใหทําตามคําแนะนําในเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผล คุณสามารถตรวจสอบระดับ
หมกึพิมพไดจาก Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) ในซอฟตแวร

• ใสปกกระดาษ ไมใชแคหนึ่งแผน ใชกระดาษที่เรยีบและสะอาดซึง่มขีนาดเทากัน ตรวจสอบใหแนใจ
วาใสกระดาษประเภทเดียวกันเทาน้ันในคราวเดียวกนั

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับ
ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ

• กําหนดคุณภาพการพิมพและขนาดกระดาษใหตรงกับประเภทและขนาดของกระดาษที่วางไวใน
ถาดปอนกระดาษ

• ใชตัวอยางกอนพิมพเพ่ือตรวจสอบระยะขอบ อยาใหการตั้งคาระยะขอบของเอกสารเกินกวาขอบเขต
ที่เคร่ืองพิมพสามารถพิมพได

• เรียนรูวิธีใชภาพถายของคุณรวมกันทางออนไลนและการสั่งพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทาง
ออนไลน

• เรียนรูเกี่ยวกับ Apps Manager (ตัวจดัการแอพพลเิคชัน) เพ่ือการพิมพสูตรอาหาร คูปอง
และเนื้อหาอื่นจากเว็บไดดวยวิธีการงายๆ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

• เรียนรูวิธีพิมพจากที่ใดก็ไดโดยสงอีเมลและสิ่งที่แนบไปยังเครื่องพิมพของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูล
เพ่ิมเติมทางออนไลน

บท 4
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5 ทาํสาํเนาและสแกน
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
• การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม
• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร

1. วางตนฉบับ
a. เปดฝาเครื่องขึ้น

b. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

ทําสําเนาและสแกน 17
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c. ปดฝา
2. เริ่มสแกน

a. ที่หนาจอหลัก ใหไฮไลต Scan (สแกน) แลวกด ตกลง
b. ไฮไลต Computer (คอมพวิเตอร) แลวกด ตกลง

หากผลิตภณัฑเช่ือมตอกับเครือขาย จะปรากฏรายการคอมพิวเตอรท่ีใชงานได เลือก
คอมพิวเตอรที่คุณตองการจะถายโอนเพื่อเริ่มตนการสแกน

3. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหนา 20

การทาํสาํเนาเอกสารขอความหรอืแบบผสม
1. ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

ทําสาํเนาดานเดยีว

a. ใสกระดาษ
� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลกั

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบับโดยใหดานท่ีจะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

บท 5
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� ปดฝา
c. ระบจุํานวนสําเนา

� แตะ Copy (การทาํสาํเนา) บนหนาจอ หนาหลัก
หนาแสดงตัวอยาง Copy (การทาํสาํเนา) จะปรากฏขึ้น

� แตะที่หนาจอเพื่อกําหนดจํานวนสําเนา
d. เริ่มทําสําเนา

� แตะ ขาวดํา หรือ สี

ทาํสาํเนาสองดาน

a. ใสกระดาษ
� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม 19
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� ปดฝา
c. ระบุตัวเลือกสองดาน

� แตะ Copy (การทําสาํเนา) บนหนาจอ หนาหลัก
หนาแสดงตัวอยาง Copy (การทาํสาํเนา) จะปรากฏขึ้น

� แตะ Print Settings (การตั้งคาการพมิพ)
เมนู Copy Settings (การตั้งคาการทาํสาํเนา) จะปรากฏขึ้น

� แตะ สองดาน
� แตะ เปด

d. ระบจุํานวนสําเนา
� ใชหนาจอสัมผัสเพื่อกําหนดจํานวนสําเนา

e. เริ่มทาํสําเนา
� แตะ ขาวดํา หรือ สี

f. การทําสําเนาตนฉบับช้ินที่สอง
� วางตนฉบับช้ินที่สองลงบนกระจกและแตะ ตกลง

2. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหนา 20

เคล็ดลบัความสําเร็จในการทาํสําเนาและสแกน
ใชเคล็ดลับตอไปนี้เพ่ือความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน:

• ทําความสะอาดกระจกและดานหลงัของฝาปดเสมอ สแกนเนอรจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปน
สวนหน่ึงของรูปภาพ

• วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
• เมื่อตองการทําสําเนาหรือสแกนหนังสือหรือตนฉบบัที่มีความหนา ใหถอดฝาปดออก
• เมื่อตองการทําสําเนาขนาดใหญจากตนฉบบัขนาดเล็ก ใหสแกนตนฉบับลงในคอมพิวเตอร ปรับ

ขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน แลวจึงพิมพภาพที่ขยายแลว
• เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาขอความสแกนไมถกูตองหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาความสวาง

ในซอฟตแวรการสแกนในระดับที่เหมาะสม

บท 5
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• หากเอกสารที่ตองการสแกนมเีคาโครงซับซอน ใหเลือกขอความในกรอบเปนการต้ังคาการสแกน
เอกสารในซอฟตแวร เมื่อใชตัวเลือกนี้ เคาโครงและการจัดรูปแบบขอความจะถูกคงไว

• หากมกีารตัดภาพที่สแกนไมถูกตอง ใหปดคุณลักษณะการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวร และตัดภาพที่
สแกนดวยตนเอง

เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน 21
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6 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
• คําแนะนําการใชหมกึพิมพ

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อใด ระดับการจาย
หมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมกึ

หมายเหตุ 1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ 3 หมกึพิมพจากตลับหมกึใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน
การกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึง่เปนการเตรียมพรอมผลิตภณัฑและตลับหมกึสําหรับการพิมพ รวม
ทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึก
ทีเ่หลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
www.hp.com/go/inkusage

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart

1. ใน HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) ใหคลิก Settings (การตั้งคา) แลวช้ีไป
ที่ Print Settings (การตั้งคาการพิมพ) ตอจากนั้นใหคลิก Printer Toolbox (กลองเคร่ืองมือ
เคร่ืองพิมพ)

หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) จาก
กลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print
Properties (คุณสมบติัการพิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบติั) แลวคลิกปุม Printer
Services (การบริการเครื่องพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) ปรากฎข้ึน
2. คลิกแท็บ Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

ระดับหมกึพิมพโดยประมาณของตลับหมกึพิมพจะปรากฏขึ้น

วธิีการตรวจสอบระดับหมกึจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

▲ จากหนาจอหลัก กดปุม Status (สถานะ) ระดับหมกึพิมพโดยประมาณจะปรากฏขึ้น

การทํางานกบัตลับหมึกพิมพ 23
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หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 27
คําแนะนําการใชหมึกพิมพ ในหนา 28

การทาํความสะอาดหวัพมิพโดยอัตโนมตัิ
หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได และไมไดเปนเพราะมีหมึกพิมพเหลือนอยหรือหมกึพิมพไม
ใชของ HP ใหลองทําความสะอาดหัวพิมพ

การทําความสะอาดหวัพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก กดปุม Settings (การตั้งคา) Setup Menu (เมนูการตั้งคา) จะปรากฏขึ้น
2. ใน Setup Menu (เมนูการตั้งคา) ใหแตะหนาจอเพื่อไฮไลต Tools (เครื่องมือ) กด ตกลง
3. แตะหนาจอเพื่อไฮไลต Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ) กด ตกลง

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 27
คําแนะนําการใชหมึกพิมพ ในหนา 28

การเปลีย่นตลับหมกึพมิพ
วธิเีปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบวาผลิตภัณฑเปดเครื่องอยู
2. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดแถบบนตลับหมกึ แลวจึงดึงออกจากชองใส

บท 6
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3. ดึงแถบสีสมและนําตลับหมึกพิมพออกจากกลอง
a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดแถบบนตลับหมกึ แลวจึงดึงออกจากชองใส

4. ใสตลับหมกึพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 25
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b. บิดฝาสีสมเพื่อหักออก อาจตองออกแรงบิดจึงจะถอดฝาออกได

c. เทียบไอคอนสีใหตรงกัน แลวจึงใสตลับหมกึลงในชองใสจนกระทั่งล็อกเขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

บท 6
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5. ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเกี่ยวของกับ
ผลิตภณัฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ ในหนา 27
คําแนะนําการใชหมกึพิมพ ในหนา 28

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมกึพมิพ
หากตองการทราบวาวัสดุของ HP ชนิดใดทํางานรวมกับผลิตภณัฑของคุณได ใหสั่งซือ้วัสดุออนไลน หรือ
สรางรายการชอปปงที่สั่งพิมพได เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) และเลือก
คุณสมบัติการชอปปงออนไลน

ขอมลูตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอปปงแบบออนไลนยังจะปรากฏบนขอความแจงเตือนหมกึพิมพ
ดวย นอกจากนี้ คุณยังสามารถอานขอมูลตลับหมึกพิมพและสั่งซื้อออนไลนไดโดยการไปยัง
www.hp.com/buy/supplies

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีที่ไม
รองรับในประเทศ/ภมูภิาคของคุณ โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซือ้ตลับหมกึจากผูจัดจําหนายของ
HP ในทองถิ่นของคุณ

ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมึกถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตก
แตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด และ
ยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด บน
ตลับบรรจุหมกึตามที่ระบไุว

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก 27
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สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ

คาํแนะนาํการใชหมึกพมิพ
ใชคําแนะนําตอไปนี้เมือ่ใชตลับหมึกพิมพ:

• ใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับเครื่องพิมพของคุณ สําหรับรายการตลับหมึกพิมพที่ใชรวมกันได
โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ หรือดูที่ Printer Toolbox  (กลองเคร่ืองมือ
เครื่องพิมพ) ในซอฟตแวร

• ใสตลับหมกึพิมพในชองที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมึกพิมพใหตรงกับสีและไอคอน
ของแตละชองใส ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพทั้งหมดเขาที่เรียบรอยแลว

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช
สําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางตอเน่ือง

• พิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมเมื่อคุณไดรับขอความแจงเตือนระดับหมกึพิมพ ซึ่งทําใหคุณ
ไมตองประสบปญหาความลาชาในการพิมพ คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพ
งานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

• สามารถใชตลับหมกึพิมพภาพถายสีและตลับหมึกพิมพภาพถายสีดําแทนกันได
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7 ฝายสนบัสนนุของ HP
• ตองการคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

ตองการคาํแนะนาํเพิม่เตมิหรอืไม

คุณสามารถคนหาขอมลูเพิ่มเติมและวิธีใชเกี่ยวกับ HP Photosmart ของคุณโดยการปอนคํา
สําคัญลงในชอง คนหา ที่ดานบนซายของตัวแสดงวิธีใช ช่ือของหัวขอท่ีเกี่ยวของ ซึง่อยูภายในเครื่องและ
ทางออนไลน จะปรากฏขึ้น

เมือ่ตองการติดตอฝายสนับสนุนของ HP ใหคลิกที่นี่เพ่ือออนไลน

การสนับสนุนทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ
ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนุนทางโทรศพัท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซฟิก และละติน
อเมริกา (รวมเม็กซโิก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป ตะวัน
ออกกลาง และแอฟริกา ไปที่ www.hp.com/support โดยมีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การโทรศพัทตดิตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series)
• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหาน้ีหรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มีการเคล่ือนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)
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สําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน โปรดดูที่ www.hp.com/support

หลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนนุทางโทรศพัท
หลังส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรบัความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใช
จายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP
www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝาย
สนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพ่ือรับทราบขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกันอื่นๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบรกิารสําหรบั HP Photosmart จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการ
รับประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพิ่มเติม

บท 7
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8 ความสามารถในการเชือ่มตอ
• การติดต้ังซอฟตแวรสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย
• คําแนะนําในการตั้งคาและการใชเครื่องพิมพบนเครือขาย

การตดิตัง้ซอฟตแวรสําหรบัการเชือ่มตอเครือขาย
ใชสวนน้ีเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart บนเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับเครือขาย กอนที่
คุณจะติดต้ังซอฟตแวร โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเช่ือมตอเครือขาย HP Photosmart หาก HP
Photosmart ยังไมไดเช่ือมตอกับเครือขาย ใหปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอในระหวางการติดต้ัง
ซอฟตแวร เพ่ือเช่ือมตอผลิตภณัฑกับเครือขาย

หมายเหตุ 1 หากคุณกําหนดคาเครื่องคอมพิวเตอรใหเช่ือมตอเขากับชุดของไดรฟเครือขายแลว
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณยังคงเชื่อมตอกับไดรฟเหลานั้นกอนการติดต้ัง
ซอฟตแวร มฉิะนั้น โปรแกรมติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart อาจพยายามใชอักษรระบไุดรฟตัว
ใดตัวหนึ่งที่มีการสํารองไว และคุณจะไมสามารถเขาถึงไดรฟเครือขายน้ันบนคอมพิวเตอรของคุณได

หมายเหตุ 2 เวลาที่ใชในการติดต้ังอยูระหวาง 20 ถึง 45 นาที ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของทาน
จํานวนเน้ือท่ีที่วาง และความเร็วของตัวประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอรของทาน

การติดตัง้ซอฟตแวร HP Photosmart ระบบ Windows บนคอมพวิเตอรทีเ่ชือ่มตอเครอืขาย

1. ปดแอพพลิเคชันทั้งหมดที่เรียกใชบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
2. ใสแผนซีดีการติดต้ังที่มาพรอมกับผลิตภณัฑเขาในไดรฟซดีีรอมของเครื่องคอมพิวเตอรและทําตาม

คําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ (1) หาก HP Photosmart ไมไดเช่ือมตอกับเครือขาย ใหรัน Wireless Setup
Wizard (ตวัชวยการติดตัง้แบบไรสาย) จากเมนู Network (เครือขาย) บน HP Photosmart
ขณะติดต้ัง หากซอฟตแวรไมพบผลติภณัฑบนเครือขายหรือคุณไมสามารถรัน Wireless
Setup Wizard (ตวัชวยการตดิตั้งแบบไรสาย) ซอฟตแวรอาจแสดงการตั้งคาแบบไรสาย และ
จะนําคุณไปที่ Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการตดิตั้งแบบไรสาย) เพื่อปอนขอมูลน้ี หรือ

(2) หากเครื่องพิมพอยูบนเครือขายอยูแลว ซอฟตแวรจะแสดงวิธีคนหาอื่นๆ เพ่ือใหคุณคนหา
เคร่ืองพิมพบนเครือขาย

3. หากกลองโตตอบเกี่ยวกับไฟรวอลลปรากฏขึ้น ใหปฏบิติัตามคําแนะนํา หากคุณเห็นขอ
ความปอปอัพของไฟรวอลล คุณตองยอมรับหรือปลอยใหขอความนั้นปรากฏขึ้นมาเสมอ

4. บนหนาจอ Connection Type (ประเภทของการเชื่อมตอ) ใหเลือกตัวเลือก Networking (การ
เช่ือมตอเครือขาย) แลวคลิก Next (ถัดไป)
หนาจอ Searching (กําลังคนหา) จะปรากฏขึ้นในขณะที่โปรแกรม Setup (ติดต้ัง) คนหา
ผลิตภณัฑบนเครือขาย

5. บนหนาจอ Printer Found (เครื่องพิมพที่พบ) ใหตรวจสอบวารายละเอียดของเครือ่งพิมพถูกตอง
หากพบเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องบนเครือขาย หนาจอ Printers Found (เครื่องพิมพท่ีพบ)
จะปรากฏขึ้น เลือกผลิตภัณฑท่ีคุณตองการเชื่อมตอ
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6. ปฏิบติัตามคําสั่งที่ปรากฏขึ้นเพ่ือติดต้ังซอฟตแวร
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการติดต้ังซอฟตแวรแลว ผลิตภัณฑของคุณจะพรอมสําหรับการใชงาน

7. เมื่อตองการทดสอบการเชื่อมตอเครือขาย ใหไปที่เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ และสั่งพิมพรายงาน
การทดสอบเครื่อง

คาํแนะนาํในการตั้งคาและการใชเครือ่งพมิพบนเครือขาย
ใชคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือต้ังคาและใชเครือ่งพิมพบนเครือขาย

• เมื่อต้ังคาเครื่องพิมพที่เช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย ตราวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายและ
สถานีแมขายเปดทํางานอยู ขณะที่ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดตัง้แบบไรสาย) กําลัง
ทํางาน เครื่องพิมพจะคนหาเราเตอรไรสาย แลวแสดงรายชื่อเครือขายที่ตรวจพบบนจอแสดงผล

• หากคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ Virtual Private Network (VPN) คุณตองยกเลิกการเชื่อม
ตอกับ VPN กอนจึงจะสามารถเขาถึงอุปกรณอื่นบนเครือขาย รวมทั้งเครื่องพิมพ

• เรียนรูวิธีคนหาการตั้งคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยทูิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) และคําแนะนําการแกไข

ปญหาอื่นๆ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเครื่องพิมพ คลิกท่ีนี่เพ่ือดู

ขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเช่ือมตอ HP Photosmart กบัเครือขายไรสายในบานแบบไรสายโดยใช WiFi

Protected Setup (WPS) คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเช่ือมตอ HP Photosmart กบัเครือขายไรสายในบานโดยใช WiFi Protected Setup

(WPS) คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

บท 8
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9 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP Photosmart มีอยูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเหตุ
• ขอมูลชิปของตลับหมึก
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย

หมายเหตุ

ขอมลูชปิของตลบัหมกึ
ตลับหมกึ HP ที่ใชกับผลิตภณัฑน้ีประกอบดวยชิปหนวยความจําท่ีชวยการทํางานของผลิตภัณฑ นอกจาก
นี้ ชิปหนวยความจํานี้ยังทําหนาที่รวบรวมชุดขอมลูอยางจํากัดเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑ ซึง่ครอบคลุม
ขอมลูดังตอไปนี้ วันที่ติดต้ังตลับหมึกเปนครั้งแรก วันที่ใชงานตลับหมกึครั้งลาสุด จํานวนหนาท่ีพิมพโดย
ใชตลับหมึกนี้ ขอบเขตการใชงานหมกึตอหนา โหมดการพิมพท่ีใช ขอผิดพลาดในการพิมพทีอ่าจเกิดข้ึน
และรุนผลิตภัณฑ โดย ขอมลูนี้จะชวยให HP สามารถออกแบบผลติภัณฑในอนาคตใหตอบสนองตอ
ความตองการทางการพิมพของลูกคาได

ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิปหนวยความจําของตลับหมกึจะไมมีขอมลูที่ใชเพ่ือระบุตัวลูกคาหรือผูใชงาน
ตลับหมกึหรือผลิตภัณฑ

HP จะจัดเก็บตัวอยางของชิปหนวยความจําจากตลับหมกึท่ีสงคืนกลับมายังโครงการสงคืนและรีไซ
เคิลผลิตภณัฑโดยไมเสียคาใชจายของ HP (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/). ชิปหนวยความจําที่ไดจากการเก็บตัวอยางนี้จะถูกนําไป
อานและศึกษาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑในอนาคตของ HP พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซ
เคิลผลิตภณัฑนี้อาจตองเขาถึงขอมลูนี้ดวยเชนกัน

บุคคลที่สามใดๆ ที่เปนเจาของตลับหมกึอาจตองเขาใชงานขอมูลที่ไมมีการระบุช่ือนี้ในชิปหนวยความจํา
ถาคุณไมตองการใหมกีารเขาถึงขอมูลนี้ คุณสามารถปรับใหชิปน้ีทํางานไมได อยางไรก็ตาม หลังจาก
ปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะไมสามารถใชงานตลับหมึกนั้นในผลิตภณัฑของ HP

ถาคุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับการแจงขอมลูโดยไมระบช่ืุอนี้ คุณสามารถทําใหขอมูลน้ีเขาใชงานไมไดโดยการ
ปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวมขอมลูการใชงานของผลิตภัณฑได
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การปดฟงกชันขอมลูการใชงาน

1. แตะ ตัง้คา

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. แตะ Cartridge Chip Info (ขอมลูชปิของตลบัหมกึ) จากน้ันกด ตกลง

หมายเหตุ หากตองการเปดใชงานฟงกชันขอมูลการใชงานอีกครั้ง ใหคืนคาดีฟอลตที่กําหนดจาก
โรงงาน

หมายเหตุ คุณสามารถใชตลับหมึกตอไปไดในผลิตภัณฑของ HP ถาคุณปดการทํางานของชิปหนวย
ความจําในการรวบรวมขอมูลการใชงานของผลิตภณัฑ

ลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Photosmart มีอยูในหัวขอนี ้สําหรับขอกําหนดเฉพาะที่
สมบรูณของผลิตภัณฑ โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภณัฑที่ www.hp.com/support .

ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

ขอกําหนดเก่ียวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขาไปที่เว็บไซตบริการ
ลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ระดับอุณหภมูขิณะปฏบิัติการที่สามารถใชงานได: เครื่องพิมพหลัก: 5 ถึง 40 ºC (41 ถึง 104 ºF)
สําหรับจอแสดงผลแบบถอดได: -10 ถึง 40 ºC (14 ถึง 104 ºF)

• ระดับอุณหภมูขิณะปฏบิัติการที่สามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดนํ้าคางสูงสุด 28 ºC
• ระดับอุณหภมูขิณะไมมกีารใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -20 ถึง 60 ºC (-4 ถึง 140 ºF)
• ในท่ีที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Photosmart อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มคีวามยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด

ข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความละเอยีดในการพมิพ

หากตองการทราบขอมลูเกี่ยวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้าํหนกักระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรบักระดาษออก † ถาดกระดาษภาพถาย*

กระดาษธรรมดา 16 ถงึ 24 ปอนด (60 ถึง 90
แกรม)

สูงสุด 125 แผน (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20 ปอนด) ไมระบุ

กระดาษ Legal 16 ถงึ 24 ปอนด (60 ถึง 90
แกรม)

สูงสุด 125 แผน (กระดาษ 20
ปอนด)

10 (กระดาษ 20 ปอนด) ไมระบุ

บท 9
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ประเภท น้าํหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรบักระดาษออก † ถาดกระดาษภาพถาย*

การด สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม) สูงสุด 60 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ซองจดหมาย 20 ถงึ 24 ปอนด (75 ถึง 90
แกรม)

สูงสุด 15 แผน 15 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

ปายฉลาก ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 5 x 7 นิ้ว (13 x 18
ซม.)

สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม)

(236 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

กระดาษภาพถาย 4 x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.)

สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม)

(236 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

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

สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม) สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

* ความจุสงูสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกทีท่านใชมผีลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหคุณหมั่นนํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษ

โหมดคุณภาพพิมพ FAST DRAFT (รางแบบคราวๆ) ตองการใหดึงถาดรับกระดาษออกมาจนสุด และหมุนถาดสวนปลายสดุขึ้น หากไมหมุนถาดสวน

ปลายสุดขึ้น กระดาษทั้งในขนาด letter และขนาด legal อาจตกลงมาทบักระดาษแผนแรก

*

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ลกัษณะเฉพาะของอุปกรณเสรมิในการพมิพสองดาน - ทกุภมูภิาคยกเวนญีปุ่น

ประเภท ขนาด น้าํหนัก

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

B5 (ISO): 176 x 250 มม. B5 (JIS): 182 x
257 มม.

16 ถงึ 24 ปอนด (60 ถึง 90 แกรม)

กระดาษโบรชวัร Letter: 8.5 x 11 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

สูงสุด 48 ปอนด (180 แกรม)

ลกัษณะเฉพาะของอุปกรณเสรมิในการพมิพสองดาน - เฉพาะญีปุ่น

ประเภท ขนาด น้าํหนัก

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

A5: 148 x 210 มม.

B5 (ISO): B5 176 x 250 มม. (JIS): 182 x
257 มม.

60 ถงึ 90 กรัม/เมตร2 (16 ถงึ 24 ปอนด)

กระดาษโบรชวัร Letter: 8.5 x 11 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

ไมเกนิ 180 กรัม/เมตร2 (48 ปอนด)

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

A6 : 105 x 148.5 มม.

ไมเกนิ 200 กรัม/เมตร2 (ดัชนี 110 ปอนด)

(ทําตอ)
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ประเภท ขนาด น้าํหนัก

Hagaki 100 x 148 มม.

การปรบัตําแหนง

• .006 มม./มม. กระดาษธรรมดา (ดานที่ 2)

หมายเหตุ ประเภทของวัสดุพิมพจะ แตกตางกันไปตามประเทศ/ภมูิภาค

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซบัซอนของเอกสาร
• การพิมพขนาด พาโนรามา
• วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสาํเนา

• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน
• เปอรเซน็ตสูงสุดในการทําสําเนาขยายอยูระหวาง 200-400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• เปอรเซน็ตสูงสุดในการทําสําเนายออยูระหวาง 25-50% (ข้ึนอยูกับรุน)

จาํนวนการพมิพของตลบับรรจหุมกึ

โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัจํานวนการพิมพ
ของตลับหมกึพิมพโดยประมาณ

ขอมลูจําเพาะของการสแกน

• รวม Image Editor
• อินเตอรเฟสของซอฟตแวรที่สนับสนุนมาตรฐาน Twain
• ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 2400 ppi แบบออปติคอล (ข้ึนอยูกับรุน) 19200 ppi แบบเพิ่ม

ประสิทธิภาพ (ซอฟตแวร)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความละเอียด ppi โปรดดูท่ีซอฟตแวรของสแกนเนอร

• สี: สี 48 บติ, โทนสีเทา 8 บติ (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุักษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม มกีารออกแบบเพื่อการรี
ไซเคิลกับผลิตภณัฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอยที่สุดในขณะทีย่ังรักษาสภาพการทํา
งานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยก
ออกจากกันไดงาย สายรัดและการเชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่อง
มือพื้นฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดท่ี

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

บท 9
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• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน
• การใชไฟฟา
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• สารเคมี
• Toxic and hazardous substance table
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

เคลด็ลบัในการรกัษาสิ่งแวดลอม
HP มุงมัน่ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดทําเคล็ดลับ
ในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางนี้เพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิด
จากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจากคุณสมบติัเฉพาะในผลิตภัณฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต HP
Eco Solutions สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนริเริม่ดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

คณุสมบตัิการรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคุณ

• การพมิพสองดาน: ใช Paper-saving Printing (การพิมพแบบประหยัดกระดาษ) เพ่ือพิมพ
เอกสารสองดานโดยใหมงีานหลายหนาอยูบนกระดาษแผนเดียวเพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ

• การพมิพเวบ็อจัฉรยิะ: อนิเทอรเฟสการพิมพเว็บอัจฉริยะของ HPประกอบดวยหนาตาง Clip
Book (คลิปบุค) และ Edit Clips (แกไขคลิป) ที่ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บ จัดระเบยีบ หรือพิมพคลิปที่
คุณหามาไดจากเว็บ

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR®
สําหรับผลิตภณัฑนี้ โปรดดู การใชไฟฟา ในหนา 38

• วสัดรุไีซเคลิ: สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภณัฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึง่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิน้สุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 37
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www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภมูิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภณัฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

โครงการรไีซเคลิวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมภิาค
ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้

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

การตัง้คาโหมดประหยดัพลงังาน
เมือ่คุณปด HP Photosmart เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานโดยคาเริ่มตน ซึง่ทําใหประหยัด
พลังงานมากขึ้น แตก็หมายความวาตองใชเวลาในการเปดมากขึ้นดวย นอกจากนั้น เมื่อปดโหมดประหยัด
พลังงาน HP Photosmart อาจไมสามารถทําการดูแลรักษาโดยอตัโนมัติบางรายการใหเสร็จสมบรูณ
หากคุณเห็นขอความบนหนาจอทีแ่จงวานาฬิกาแบบเรียลไทมเสียอยูบอยๆ หรือหากคุณตองการลดเวลา
เปดใชงาน คุณสามารถปดโหมดประหยัดพลังงานได

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาเร่ิมตน

วธิกีารเปดหรอืปดโหมดประหยดัพลงังาน

1. แตะท่ีไอคอน Setup

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. แตะลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ Energy Save Mode (โหมดประหยดัพลงังาน)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด)

การใชไฟฟา
อุปกรณพิมพและอุปกรณทําสําเนาภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® มี
คุณสมบัติตรงตามขอมลูจําเพาะสําหรับอุปกรณทําสําเนาภาพ ENERGY STAR ขององคการพิทักษส่ิง
แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เครื่องหมายดังตอไปนี้จะ
ปรากฏบนผลิตภณัฑทําสําเนาภาพที่มคุีณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR
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ขอมลูเพิ่มเติมสําหรับรุนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มคุีณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR จะปรากฏอยู
ในรายการที่: www.hp.com/go/energystar

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

สารเคมี
HP ยดึมัน่ในการใหขอมลูเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภณัฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามขอ
กําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบยีบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (REACH -
Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถอาน
รายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑนี้ไดที่: www.hp.com/go/reach

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 39
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Toxic and hazardous substance table

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

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

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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EU battery directive

ประกาศขอบงัคบั
เคร่ือง HP Photosmart มคุีณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอบังคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภมูภิาคของทาน

ประกาศขอบงัคับ 41
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany
• HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series declaration of conformity

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบงัคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
SDGOB-1021 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบงัคับและชื่อทางการตลาด (HP
Photosmart Premium e-All-in-One C310 series อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ (CD734A และ
อื่นๆ)

FCC statement
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VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany

ประกาศขอบงัคับ 43
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HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series declaration of
conformity

คาํประกาศขอบังคบัระบบไรสาย
สวนนี้จะกลาวถึงขอมลูตางๆ เกี่ยวกับขอบงัคับของผลิตภณัฑไรสาย:

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• European Union regulatory notice
• Notice to users in Taiwan
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Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada

คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย 45
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European Union regulatory notice

Notice to users in Taiwan
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