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1 ควรทาํอยางไร
เรียนรูวิธีใช เครื่องพิมพ HP ของคุณ

• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ ในหนา 5
• การใสวัสดุพิมพ ในหนา 17
• การเปลี่ยนตลับหมกึ ในหนา 25
• ดึงกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 31
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2 ทาํความรูจกักบั เครือ่งพมิพ HP
• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
• คุณสมบัติของแผงควบคุม
• ไฟแสดงสถานะ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ

1 ถาดปอนกระดาษ

2 ตัวปรับความกวางกระดาษ

3 แผงควบคุม

4 ถาดรับกระดาษออก

5 แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวาแกนรองรับของถาดกระดาษ)

6 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

7 ตลับหมึกพิมพ

8 พอรต USB
9 การเชื่อมตอสายไฟ: ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที ่HP ใหมาเทาน้ัน

ทาํความรูจักกบั เคร่ืองพิมพ HP 5
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คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ

1 On (เปด): เปดหรือปดผลิตภัณฑ เมื่อปดผลิตภัณฑแลว ยังคงมีการจายไฟในปริมาณเล็กนอยอยู หากไม
ตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปลั๊กสายไฟออก

2 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน

3 กลบัสูการทาํงาน: สั่งให เครื่องพิมพ HP ทํางานตอไปหลังจากที่ปญหาไดรับการแกไขแลว
4 จอแสดงผลของเครือ่งพิมพ: ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพและระดับหมึกท่ีมีอยูโดยประมาณ

5 ไฟแสดงสัญญาณเตอืน: แสดงสัญญาณหากเกิดความผิดพลาด ซึ่งตองการการสั่งงานจากผูใช

6 ไอคอนเครือ่งพิมพ: แสดงสัญญาณของชองแครพิมพ ฝาครอบแครพิมพควรปดอยู หรือถาดรับกระดาษ
ออกควรเปดอยู

7 ไอคอนถาดรบักระดาษออก: แสดงสัญญาณวาถาดรับกระดาษออกควรเปดอยู

8 ไอคอนรปูหยดหมกึ: แสดงสัญญาณวาตลับบรรจุหมึกตลับใดตลับหน่ึงหรือท้ังคูมีปญหา

9 ไอคอนตวัแสดงระดบัหมกึ: แสดงระดับหมึกท่ีมีอยูโดยประมาณและแสดงสัญญาณเมื่อตลับหมึกพิมพมี
ปญหา

10 ไอคอนกระดาษ: แสดงสัญญาณเมื่อกระดาษหมดหรือมีกระดาษติด

ไฟแสดงสถานะ
เมือ่เปดสวิตชเครื่อง ไฟของปุมเปดจะติดสวาง เมื่อเครื่องพิมพกําลังประมวลผลงาน ไฟของปุมเปดนี้จะ
กะพริบ ตัวแสดงระดับหมึกบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพจะแสดงระดับหมึกที่มอียูโดยประมาณของ
ตลับหมกึพิมพ ไฟที่กะพริบและไอคอนบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพจะแสดงสัญญาณขอผิดพลาดท่ีคุณ
สามารถแกไขได ดูตารางดานลางเพ่ือเรยีนรูวิธีการ
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ลกัษณะทีป่รากฏ การแกปญหา

ไอคอนกระดาษติดสวาง + ไฟแสดงสัญญาณเตือนกะพริบ กระดาษหมดหรือมีกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ

การใสวัสดุพิมพ ในหนา 17 ลงในถาดหรือ ดึงกระดาษที่
ติดอยูออก ในหนา 31 จากน้ัน กดปุม Resume (เร่ิมทํา
งานใหม) เพื่อทําการพิมพตอไป

ไอคอนเคร่ืองพิมพติดสวาง + ไอคอนถาดรับกระดาษออกกะพริบ + ไฟแสดงสัญญาณ
เตือนติดสวาง

ถาดรับกระดาษออกปดอยู

เปดถาดรับกระดาษออก

ไอคอนเคร่ืองพิมพกะพริบ + ไฟแสดงสญัญาณเตือนตดิสวาง ฝาครอบตลับหมึกพมิพเปดอยูหรือแครตลับหมึกพิมพติดขัด

ถาฝาครอบตลับหมกึพิมพเปดอยู ควรปดใหเรียบรอย อาน
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ การเตรียมถาดกระดาษ
ในหนา 36 ถาแครตลับหมึกพิมพติดขัด ใหเปดฝาครอบ
ตลับหมึกพิมพ และเล่ือนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพื่อ
นําสิ่งกีดขวางออก กดปุม Resume (เร่ิมทํางานใหม) เพื่อทํา
ตอไป อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่นําสิ่งกดีขวางออกจาก
แครตลับหมึกพิมพ ในหนา 35

ไอคอนรูปหยดหมึกกะพริบ + ไอคอนตัวแสดงระดับหมึกรายการใดรายการหนึ่งหรือทัง้คู
กะพริบ

ตลับหมึกพิมพทีต่รงกับไอคอนตัวแสดงระดับหมึกทีก่ะพริบมี
ปริมาณหมกึอยูในระดับต่ํา

การเปลี่ยนตลับหมึก ในหนา 25 เมื่อคุณภาพการพิมพไม
สามารถยอมรับไดอีกตอไป การแจงเตอืนและไฟแสดง
สถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดบัหมึกพิมพโดยประมาณ
เพื่อจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทาน้ัน

ไอคอนรูปหยดหมึกติดสวาง + ไอคอนตัวแสดงระดับหมึกไอคอนหนึ่งกะพริบ ตลับหมึกพิมพทีต่รงกับไอคอนตัวแสดงระดับหมึกทีก่ะพริบมี
ยังมีเทปติดอยู ไมไดติดตั้ง ใชรวมกันไมได หรือติดตั้งไมถกู
ตอง

ดึงเทปสีชมพอูอกหากยงัมีอยูหรือใสตลับหมึกพิมพหากไมได
ใสไว ถาใสตลับหมึกพมิพไมถูกตอง ใหใสกลับเขาไปใหม ถา
ตลับหมึกพิมพไมสามารถใชรวมกับเคร่ืองพิมพได ใหใช การ
เปล่ียนตลับหมึก ในหนา 25 กบัตลับหมกึพิมพทีใ่ชรวมกนั
ได

ไอคอนรูปหยดหมึกติดสวาง + ไอคอนตัวแสดงระดับหมกึทัง้คูกะพริบ ตลับหมึกพิมพทั้งคูยังมีเทปติดอยู ไมไดติดตั้ง ใชรวมกันไม
ได ติดตั้งไมถกูตอง หรือชํารุดเสียหาย

ดึงเทปสีชมพอูอกหากยงัมีอยูหรือใสตลับหมึกพิมพหากไมได
ใสไว ถาใสตลับหมึกพมิพไมถูกตอง ใหใสกลับเขาไปใหม ถา
ตลับหมึกพิมพไมสามารถใชรวมกับเคร่ืองพิมพได ใหใช การ
เปล่ียนตลับหมึก ในหนา 25 กบัตลับหมกึพิมพทีใ่ชรวมกนั
ได โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมใน การคนหาตลับหมึกพิมพที่
ชํารุด ในหนา 36

ไฟและไอคอนทัง้หมดกระพริบ เคร่ืองพิมพเกิดปญหาขัดของ

เมื่อตองการแกไขปญหาขัดของ ใหรีเซ็ตเคร่ือง

1. ปดผลิตภัณฑ
2. ดึงปล๊ักสายไฟออก
3. รอสักครู แลวเสียบสายไฟกลับเขาที่
4. เปดผลิตภัณฑ

หากปญหายงัคงมีอยู โปรดตดิตอ ฝายสนับสนุนของ HP
ในหนา 37

ไฟแสดงสถานะ 7
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บท 2

8 ทําความรูจักกับ เคร่ืองพิมพ HP
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3 การพิมพ
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

การพิมพเอกสาร ในหนา 9

การพิมพภาพถาย ในหนา 10

การพิมพซองจดหมาย ในหนา 11

การพมิพเอกสาร
การพมิพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การใสวัสดุพิมพ ในหนา 17
3. จากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครือ่งพิมพท่ีเลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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6. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
• บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) เลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ Landscape

(แนวนอน)
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่

เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) และ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
• คลิก Advanced (ข้ันสูง) เพ่ือเลือกคุณภาพงานพิมพที่เหมาะสมจากรายการ Printer

Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ)
7. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
8. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

หมายเหตุ คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว คลิกปุม
Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวาง
ไว) จากรายการ Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) แบบดึงลง เลือก Print Odd Pages Only
(พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมื่อพิมพหนาค่ีของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนํา
เอกสารออกจากถาดรับกระดาษ ใสเอกสารกลับไปที่ถาดปอนกระดาษโดยหงายหนากระดาษเปลาข้ึน
กลับไปที่รายการ Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) แบบดึงลง เลือก Print Even Pages Only
(พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

การพมิพภาพถาย
การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษภาพถายลงไปโดยหงายดานที่จะพิมพ

ข้ึน

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปร ุใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูดานบน

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การใสวัสดุพิมพ ในหนา 17
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมน้ีอาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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6. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
• บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) เลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ Landscape

(แนวนอน)
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่

เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) และ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
• คลิก Advanced (ข้ันสูง) เพ่ือเลือกคุณภาพงานพิมพท่ีเหมาะสมจากรายการ Printer

Features (คุณลักษณะเครื่องพิมพ)

หมายเหตุ สําหรับความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
และเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด) จากรายการ
Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง ตรวจใหแนใจวาคุณกําลังพิมพสี แลวจึงไปที่แท็บ Advanced
(ข้ันสูง) และเลือก Yes (ใช) จากรายการ Print in Max DPI (พิมพใน dpi สูงสุด) แบบดึงลง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด ในหนา 14

7. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถายควรเรียบกอนพิมพ

หมายเหตุ ภาพถายที่พิมพจะมขีอบทั้งส่ีดานของภาพ

การพมิพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษของ เครื่องพิมพ HP โปรดอยาใช
ซองจดหมายที่มลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรปูแบบสําหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธี
ใชในซอฟตแวรเวิรด โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสง
บนซองจดหมาย

การพมิพซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
3. วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาด ควรหงายดานที่จะพิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซาย
4. ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด
5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมาย 11
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อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การใสวัสดุพิมพ ในหนา 17
6. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

7. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทเปน กระดาษธรรมดา
• คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) และเลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสมจากเมนู Paper Size

(ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพมิพ
เพ่ือใหสามารถพิมพงานไดตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานเปนปกติและมีปริมาณหมกึพิมพ
เพียงพอ ใสกระดาษสําหรับพิมพอยางถูกตอง และตั้งคาผลิตภัณฑไวอยางเหมาะสม

เคลด็ลบัเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
• ติดต้ังตลับหมกึพิมพขาวดําและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมกึ ในหนา 25
• ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพ่ือใหแนใจวามีปริมาณหมกึพิมพเพียงพอ

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 23
• สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 29

เคลด็ลบัการใสกระดาษ

• ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหน่ึงแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมีขนาดเทากันและเปนประเภทเดียว
กันเพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติด

• ใสกระดาษโดยหงายดานทีจ่ะพิมพข้ึน
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ ในหนา 17
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เคลด็ลบัการตั้งคาเครือ่งพมิพ

• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดรเวอรการพิมพ ใหเลือกประเภทกระดาษและ
คุณภาพท่ีเหมาะสมจากเมนู Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง

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

• คลิกไอคอน เครื่องพิมพ HP บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ใน ซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ ใหคลิก Printer Actions (การดําเนินการของเครื่องพิมพ) แลวคลิก Set
Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือเขาถึงไดรเวอรการพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet Ink Adv 2010 K010 > HP Deskjet Ink
Adv 2010 K010

หมายเหตุ

• ตลับหมกึพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพและกระดาษ
ของ HP ซึง่ทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมใิชของ
HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุส้ินเปลืองที่ไมใชของ
HP จะไมอยูภายใตการรับประกนั

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุด
ประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมกึพิมพสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

• คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว

หมายเหตุ คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ
Layout (หนาที่จัดวางไว) จากรายการ Pages to Print (หนาท่ีจะพิมพ) แบบดึงลง เลือก
Print Odd Pages Only (พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมือ่พิมพหนาค่ีของ
เอกสารเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษ ใสเอกสารกลับไปที่ถาดปอน
กระดาษโดยหงายหนากระดาษเปลาข้ึน กลับไปที่รายการ Pages to Print (หนาที่จะพิมพ)
แบบดึงลง เลือก Print Even Pages Only (พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

• พิมพโดยใชหมึกสีดําเทานั้น

หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําเทานั้น ใหคลิกปุม Advanced
(ข้ันสูง) จากเมนู Print in Grayscale (พิมพสีเทา) แบบดึงลง ใหเลือกBlack Ink Only (หมึก
สีดําเทานั้น) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง) หากคุณเห็นตัวเลือก Black and White (ขาวดํา)
บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกตัวเลือกนี้

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ 13

กา
รพ
มิ
พ


http://www.hp.com/go/anticounterfeit
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e002-1&h_product=3737191&h_lang=en&h_cc=th


การพมิพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

ดูขอมลูจําเพาะดานเทคนิคสําหรับความละเอยีดในการพิมพของโหมด dpi สูงสุด

การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการต้ังคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใช
พ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

การพมิพในโหมด dpi สงูสดุ

1. ตรวจใหแนใจวาคุณมีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
6. ในรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง ใหคลิก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพ

ถาย, คุณภาพดีที่สุด)

หมายเหตุ ตองเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด) จาก
รายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เพ่ือเปด
ใชการพิมพดวย dpi สูงสุด

7. คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง)
8. ในสวน Printer Features (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) ใหเลือก Yes (ใช) จากรายการ Print in Max

DPI (พิมพดวย dpi สูงสุด) แบบดึงลง
9. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากเมนูแบบดึงลง Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ) แบบ

ดึงลง
10. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดตัวเลือกขั้นสูง
11. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพ่ือ

พิมพ
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4 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมขีนาดและประเภทตางๆ ลงใน เครื่องพิมพ HP ได เชน กระดาษ Letter หรือ
A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การใสวัสดุพิมพ ในหนา 17

กระดาษทีแ่นะนาํสําหรบัการพมิพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ท่ีออกแบบมเีฉพาะสําหรับ
ประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ColorLok

• HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทําสําเนาเอกสารประจํา
วัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามคุีณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดาน
ความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหไดเอกสารที่มคีวามคมชัด มสีีสันสดใส มีสีดําที่เขม
มากขึ้น และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มโีลโก ColorLok ที่มทีั้งขนาด
และน้ําหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

HP Advanced Photo Paper

• กระดาษภาพถายที่มคีวามหนาชนิดนี้มคุีณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยทิ้ง
ไว โดยสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมอืนและให
ความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจากราน โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว,
10 x 15 ซม. (มหีรือไมมแีท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผวิมันหรือผิวมนั
เล็กนอย (ผิวมนั-ดาน) กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารที่คงทน
นานกวาเดิม
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HP Everyday Photo Paper

• ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับการพิมพ
ภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มคุีณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
คุณจะไดภาพคมชัดเมือ่คุณใชกระดาษนี้กับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบกึ่ง
มัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มหีรือไมมแีถบ) กระดาษ
ชนิดนี้เปนกระดาษท่ีปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดภาพถายท่ีคงทนนานกวาเดิม

HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper

• กระดาษเหลาน้ีคือกระดาษทีม่นี้ําหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสําหรับงานนําเสนอ โครง
รางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ําหนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper

• HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มีความคมชัดสูง มคีวามทึบเพียงพอสําหรับ
การพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบ
ปลิว ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําใหมหีมกึพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และใหสี
สันสดใส

HP Printing Paper

• HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึ่งจะสรางเอกสารที่มคีวามคมชัดมากกวาเอกสารที่
พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําให
มีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจาก
กรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ีคงทนนานกวาเดิม

HP Office Paper

• HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสารราง บนัทึกชวยจํา
และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ท่ีทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดํา
เขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารที่คงทน
นานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer

• HP Iron-on Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่เหมาะ
สําหรับการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

HP Premium Inkjet Transparency Film

• HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมสีีคมชัดและนาประทับใจ
กวาเดิม แผนใสน้ีงายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยังแหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack

• HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมึกของแทจาก HP และ HP Advanced Photo
Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมอือาชีพในราคาทีคุ่ณจายไดดวย
เครื่องพิมพ HP ของคุณ หมกึพิมพของแทจาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการ
ออกแบบมาใหทํางานรวมกนัเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่ครั้ง
เหมาะสําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพื่อแจกจาย

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น
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หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไป
แลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ จากนั้น
คลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงลิงคใดลงิคหน่ึงในหนานั้น

การใสวัสดพุมิพ
▲ เลือกขนาดกระดาษเพื่อดําเนินการตอ

ใสกระดาษขนาดเต็มแผน

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

การใสวัสดพุิมพ 17
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d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหัน

ดานที่จะพิมพข้ึน

� เลื่อนปกกระดาษลงจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

ใสกระดาษขนาดเลก็

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

บท 4
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b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษลงไปในเครื่องและหงายดานที่จะพิมพ

ข้ึน
� เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบ
อยูดานบน

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

การใสวัสดพุิมพ 19
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ใสซองจดหมาย

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

บท 4
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� นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายอยางนอยหน่ึงซองที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานที่จะ
พิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ําลง

� เลื่อนปกซองจดหมายลงจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

การใสวัสดพุิมพ 21
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5 การทาํงานกบัตลบัหมกึ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึ
• การใชโหมดตลับหมกึเด่ียว
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อใด ระดับการจาย
หมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมกึ

วธิีการตรวจปรมิาณหมกึพมิพจากแผงควบคมุ

▲ มองหาไอคอนสองรูปที่อยูดานลางจอแสดงผล ซึ่งแทนปริมาณของหมึกพิมพที่เหลืออยูในตลับหมึก
พิมพที่ติดต้ังไว
สีของไอคอนจะแสดงประเภทตลับหมกึพิมพที่ติดไวใน เครื่องพิมพ HP ไอคอนตอไปน้ีจะปรากฏ
ข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับตลับหมึกพิมพสองตลับที่ทานติดต้ัง
• ไอคอนสีเขียวจะแสดงตลับหมึกพิมพสามสี
• ไอคอนสีดําจะแสดงตลับหมึกพิมพสีดํา

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน เครื่องพิมพ HP บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet Ink Adv 2010 K010 > HP Deskjet Ink
Adv 2010 K010

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

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
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การสั่งซื้อผลติภัณฑหมึกพมิพ
กอนสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

คนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพบนเครือ่งพมิพ

▲ หมายเลขตลับหมึกพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมกึพิมพ

คนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพใน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน เครื่องพิมพ HP บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet Ink Adv 2010 K010 > HP Deskjet Ink
Adv 2010 K010

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop For Supplies Online (ซือ้วัสดุใชสิ้นเปลืองทาง
ออนไลน) หมายเลขตลับหมกึพิมพที่ถูกตองจะปรากฏโดยอัตโนมติัเมื่อคุณคลิกที่ลิงกนี้

หากตองการสั่งซือ้วัสดุของแทจาก HP สําหรับ เครื่องพิมพ HP ใหไปที่ www.hp.com/buy/
supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของคุณ แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก
ผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภมูภิาค ถา
บริการดังกลาวไมมใีหบริการในประเทศ/ภมูิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชส้ินเปลืองและ
พิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมือ่ซื้อจากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง ในหนา 24

การเลือกตลับหมกึพมิพทีถู่กตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมกึพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและ
ทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 24
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การเปลีย่นตลบัหมกึ
วธิีเปลีย่นตลบัหมกึ

1. ตรวจสอบระบบไฟ
2. ถอดตลับหมึก

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพื่อปลดตลับหมกึพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

3. ใสตลับหมกึอันใหม
a. นําตลับหมกึออกจากบรรจุภณัฑ

b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

การเปล่ียนตลับหมึก 25

กา
รท
าํง
าน
กบั
ตล
ับ
ห
ม
กึ



c. เลื่อนตลับหมกึพิมพเขาไปในชองจนเขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมึก

หมายเหตุ เครื่องพิมพ HP จะแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพเมือ่คุณพิมพเอกสารหลังจากติด
ต้ังตลับหมกึพิมพใหม ปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพใหเสร็จ
สมบรูณ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง ในหนา 24
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 24

การใชโหมดตลับหมึกเดีย่ว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพื่อให เครื่องพิมพ HP ทํางานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหน่ึงตลับเทาน้ัน
โหมดตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทํางานเมื่อถอดตลับหมกึพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ ในโหมดตลับ
หมกึพิมพเดียว เครื่องจะสามารถพิมพงานจากคอมพิวเตอรเทาน้ัน
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หมายเหตุ เมื่อ เครื่องพิมพ HP ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมขีอความปรากฏบนหนาจอ
หากมขีอความปรากฏขึ้น และมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่อง ใหตรวจสอบวาไดดึงเทป
พลาสติกสําหรับปองกันออกจากตลับหมกึพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมเีทปพลาสติกปดบงัแถบ
หนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามีการติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว

ออกจากโหมดตลบัหมึกพมิพเดยีว
ติดต้ังตลับหมกึพิมพสองตลับใน เครื่องพิมพ HP เพ่ือออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเปลี่ยนตลับหมกึ ในหนา 25

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

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด และ
ยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว
บนตลับบรรจุหมกึตามที่ระบไุว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก 27
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6 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• ดึงกระดาษที่ติดอยูออก
• ไมสามารถพิมพงานได
• ฝายสนับสนุนของ HP

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การปรบัปรุงคุณภาพงานพมิพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบคุณสมบัติการพิมพเพ่ือใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพที่

เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Printer
Actions (การดําเนินการของเครื่องพิมพ) แลวคลิก Set Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ)
เพ่ือเขาถึงคุณสมบัติการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพื่อดูวามหีมกึพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 23 ถาตลับหมกึพิมพมหีมกึพิมพ
เหลืออยูนอย ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

4. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

การปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง เครื่องพิมพ HP
จะมีขอความแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ถาคุณนํา
ตลับหมกึพิมพออกมาแลวติดต้ังกลับเขาไปใหม เคร่ืองพิมพ HP จะไมแจงใหคุณปรับตําแหนง
ตลับหมกึพิมพ เครื่อง เครื่องพิมพ HP จะจําคาการปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพนั้นไว เพ่ือวาทาน
จะไดไมตองปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพอีกครั้ง

a. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Printer Actions (การดําเนินการของเครื่องพิมพ)

แลวคลิก Maintenance Tasks (งานบํารุงรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลอง
เคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

c. Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) จะปรากฏขึ้น
d. คลิกแท็บ Align Ink Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ) เครื่องพิมพจะพิมพหนาการ

ปรับตําแหนงออกมา
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5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมกึพิมพยังเหลือหมกึพิมพอยูมาก

การพมิพหนาการวเิคราะห

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Printer Actions (การดําเนินการของเครื่องพิมพ)

แลวคลิก Maintenance Tasks (งานบํารุงรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมือเครื่องพิมพ)

c. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมลูการวิเคราะห) เพ่ือพิมพหนาการ
วิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวง สีเหลือง และสีดําบนหนาการวิเคราะห หากคุณพบเสนร้ิวในชอง
สีและสีดํา หรือไมมีหมึกอยูในชองสีดังกลาว ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ

6. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมติั หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสแีละชองสีดําใน
หนาการวิเคราะห

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Printer Actions (การดําเนินการของเครื่องพิมพ)

แลวคลิก Maintenance Tasks (งานบํารุงรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลอง
เครื่องมือเครื่องพิมพ)

c. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ) ปฏิบติัตามข้ันตอนท่ีปรากฏบน
หนาจอ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน
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ดงึกระดาษทีต่ดิอยูออก
ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

การดึงกระดาษที่ตดิออก

1. กดปุม ยกเลกิ เพ่ือลองนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยอัตโนมัติ หากไมเปนผล คุณตองนํากระดาษที่ติด
อยูออกจากเครื่องพิมพเอง

2. คนหากระดาษที่ติดอยู

ถาดปอนกระดาษ

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดปอนกระดาษดานหลงั ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

ถาดรบักระดาษออก

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

• คุณอาจตองเปดฝาแครตลับหมกึพิมพและเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพื่อดึงกระดาษที่
ติดอยูออก

ดานในเครือ่งพมิพ

• หากกระดาษติดอยูดานในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาดานหลังที่ดานลางของเคร่ืองพิมพ กดปุมที่ดาน
ขางทั้งสองดานของฝาดานหลัง
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• ดึงกระดาษที่ติดออก

• ปดฝาดานหลัง คอยๆ ดันฝาดานหลังกลับที่เดิมบนเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองขางเขาที่

3. กดปุม กลับสูการทาํงาน บนแผงควบคุมเพื่อทํางานปจจุบนัตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การปองกนักระดาษติด

• อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควรใสกระดาษที่เปนประเภท

และขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

ไมสามารถพมิพงานได
ตรวจดูใหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไมสามารถพิมพได
ใหลองปฏบิติัตามข้ันตอนดังตอไปนี้

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดและแกไข
2. ถอดสาย USB และเสียบกลับเขาไปใหม
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3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทํางานชั่วคราวหรือออฟไลน

การตรวจสอบวาเครือ่งพมิพไมไดหยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟไลน

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเครื่องพิมพ) ที่สามารถแกไข
ปญหานี้ไดโดยอัตโนมัติ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน หรือใหปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ี

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ:
• Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Devices and Printers

(อุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวาที่ไอคอนสําหรับผลิตภัณฑของคุณและเลือก ดูงานทีก่าํลงั
พมิพอยู เพ่ือเปดคิวการพิมพ

• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อ
เปดคิวการพิมพ

• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ดับเบลิคลิกท่ี
ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

b. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทําเครื่องหมายถูกหนา
รายการ Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) หรือ Use Printer Offline (ใช
เคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

c. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง
4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน

การตรวจสอบวาไดตัง้คาผลติภณัฑไวเปนเครือ่งพมิพเริม่ตนหรอืไม

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเครื่องพิมพ) ที่สามารถแกไข
ปญหานี้ไดโดยอัตโนมัติ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน หรือใหปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ี

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ:
• Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Devices and Printers

(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภัณฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตนหรือไม

เครื่องพิมพเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยูติดกับเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชผลิตภณัฑของคุณอีกครั้ง

ไมสามารถพิมพงานได 33
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5. รีสตารทท่ีเก็บพักงานพิมพ

การรสีตารททีเ่กบ็พกังานพมิพ

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเคร่ืองพิมพ) ท่ีสามารถแกไข
ปญหานี้ไดโดยอัตโนมติั

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน หรือใหปฏบิัติตามขั้นตอนขางลางนี้

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ:

Windows 7

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel แผงควบคุม) จาก
นั้นคลิก System and Security (ระบบและความปลอดภยั) แลวคลิก Administrative
Tools (เครื่องมอืในการดูแล)

• ดับเบลิคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทของการเริ่มตน) ใหตรวจดูวา

ไดเลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไวแลว
• หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั้นคลิก System and Maintenance (ระบบและการบํารุงรักษา) และคลิก
Administrative Tools (เครื่องมอืในการดูแล)

• ดับเบลิคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler service (บริการที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties

(คุณสมบติั)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทของการเริ่มตน) ใหตรวจดูวา

ไดเลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไวแลว
• หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows XP

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
• คลิก Manage (จัดการ) แลวคลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรม

ประยุกต)
• ดับเบลิคลิก Services (บริการตางๆ ) แลวเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักการพิมพ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Restart (รีสตารท) เพ่ือรีสตารท

บริการ
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภัณฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตนหรือไม

เครื่องพิมพเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยูติดกับเครื่องพิมพ
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c. ถาผลิตภัณฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก
Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชผลิตภณัฑของคุณอีกครั้ง
6. รีสตารทคอมพิวเตอร
7. การลบคิวการพิมพ

การลบควิการพมิพ

หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเครื่องพิมพ) ที่สามารถแกไข
ปญหานี้ไดโดยอัตโนมัติ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน หรือใหปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ี

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ:
• Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Devices and Printers

(อุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวาที่ไอคอนสําหรับผลิตภัณฑของคุณและเลือก ดูงานทีก่าํลงั
พมิพอยู เพ่ือเปดคิวการพิมพ

• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อ
เปดคิวการพิมพ

• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ดับเบลิคลิกท่ี
ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

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

c. ถายังมีเอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจากคอมพิวเตอร
รีสตารทเรียบรอยแลว

d. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมขีอมลูคางอยู จากนั้นจึงลองพิมพอีกครั้ง
ถาคิวการพิมพไมไดถูกลางออกไป หรือถูกลางออกแลวแตยังไมสามารถพิมพออกได ใหดําเนิน
การแกไขข้ันตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

นาํสิ่งกีดขวางออกจากแครตลบัหมึกพมิพ
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษที่ติดออก ใชความระมดัระวังทุก
ครั้งเมือ่นํากระดาษที่ติดออกจากภายในเครื่อง

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

นําสิ่งกดีขวางออกจากแครตลับหมกึพิมพ 35
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การคนหาตลับหมกึพมิพทีช่าํรุด
หากไอคอนรูปหยดหมึกติดสวางและไอคอนตัวแสดงระดับหมกึสามสีและหมกึสีดํากะพริบ แสดงวาตลับ
หมึกอันใดอันหนึ่งหรือทั้งคูชํารุดเสียหาย อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวา ไดดึงเทปสีชมพูออกจากตลับ
หมกึพิมพทั้งสองตลับแลว และติดต้ังตลับหมกึพิมพท้ังสองลงในเครื่องอยางถูกตองแลว หากไอคอนรูป
หยดหมึกติดสวางและไอคอนตัวแสดงระดับหมึกสามสีและหมึกสีดํายังคงกะพริบ แสดงวาตลับหมึกอันใด
อันหนึ่งหรือทั้งคูอาจชํารุดเสียหาย โปรดทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้เพ่ือตรวจหาตลับหมึกพิมพที่ชํารุด

1. นําตลับหมึกพิมพสีดําออก
2. ปดฝาครอบตลับหมึก
3. หากไอคอนตัวแสดงระดับหมึกท้ังคูยังกะพริบอยู และไอคอนรูปหยดหมึกยังคงติดสวาง แสดงวาตลับ

หมึกสามสีชํารุดเสียหายและควรเปลี่ยนใหม หากไอคอนตัวแสดงระดับหมึกสามสีแสดงระดับหมึกที่
มีอยู แตไมกะพริบ และไอคอนรูปหยดหมกึยังคงติดสวาง แสดงวาตลับหมึกสีดําชํารดุเสียหายและ
ควรเปลี่ยนใหม

การเตรียมถาดกระดาษ
เปดถาดรบักระดาษ

▲ ถาดรับกระดาษตองเปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

ปดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ

▲ ฝาครอบตลับหมึกพิมพตองปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
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ฝายสนบัสนนุของ HP
• การลงทะเบยีนผลิตภณัฑ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การลงทะเบียนผลติภัณฑ
ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการลงทะเบยีน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การสนับสนุนและการแจง
เตือนการสนับสนุนของผลิตภณัฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภัณฑขณะติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบยีนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขัน้ตอนการสนบัสนุน

หากคณุประสบปญหา ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support ศูนยบริการ

ลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขา
ถึงไดรวดเร็วที่สุดเมือ่ตองการทราบขอมลูปจจุบนัของผลิตภัณฑและเมือ่ตองการความชวยเหลือจาก
ผูเช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้:
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภณัฑ
• ผลิตภณัฑที่มีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับปญหาทั่วๆไป
• การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP พรอมใหบริการเมื่อคุณลง

ทะเบียนผลิตภัณฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง

กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

การสนับสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
ภูมภิาคและภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (เคร่ืองพิมพ HP Deskjet Ink Advantage 2010)
• หมายเลขรุน (อยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภณัฑ)
• ขอความท่ีปรากฏเมื่อมปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มกีารเคลื่อนยายผลิตภณัฑ ฯลฯ)

หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุ

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และขอมลูคาโทรศัพท โปรดดู
ที่ www.hp.com/support

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

ตวัเลอืกการรบัประกันอื่นๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบรกิารสําหรบั เครื่องพิมพ HP จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการ
รับประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพิ่มเติม
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7 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ เครื่องพิมพ HP มอียูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ เครื่องพิมพ HP

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเหตุ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ

หมายเหตุ

ลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ เคร่ืองพิมพ HP มีอยูในหัวขอนี้ สําหรับขอกําหนดเฉพาะที่สมบูรณ
ของผลิตภณัฑ โปรดดูจากแผนขอมลูผลิตภัณฑที่ www.hp.com/support.

ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

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

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ชวงอุณหภูมกิารใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ระดับอุณหภมูิขณะปฏิบัติการที่สามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความชื้น: 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดน้ําคางสูงสุด 28 ºC
• ระดับอุณหภมูิขณะไมมกีารใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
• ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง เครื่องพิมพ HP อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มคีวามยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด

ข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 50 แผน

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน
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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

หากตองการทราบรายการขนาดสื่อท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้าํหนกักระดาษ

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 ปอนดสําหรับบตัรดัชนี)

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

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

ความละเอยีดในการพมิพ

โหมดเอกสารราง

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

โหมดปกติ

• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x300dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมติั

ธรรมดา-โหมดดทีี่สดุ

• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi
• สําเนา: 600x1200dpi (ขาวดํา), อัตโนมัติ (สี)

ธรรมดา-โหมดดทีี่สดุ

• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมติั

โหมด dpi สงูสดุ

• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 1200x1200dpi
• สําเนา: อัตโนมติั (ขาวดํา), ความละเอียดสูงสุด 4800x1200 dpi (สี)
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ขอมลูจาํเพาะของกระแสไฟฟา

0957-2286

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

0957-2290

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

หมายเหตุ ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที ่HP ใหมาเทานั้น

จาํนวนการพมิพของตลบัหมกึพมิพ

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

ขอมลูเกีย่วกบัเสยีง

ในกรณีที่คุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมลูเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP ไปที่
www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลิตภณัฑเพือ่อนุรกัษส่ิงแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มกีารออกแบบเพื่อการรี
ไซเคิลกับผลิตภณัฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอยท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํา
งานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยก
ออกจากกันไดงาย สายรัดและการเชื่อมตออ่ืนๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่อง
มือพื้นฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมปีระสิทธิภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดที่

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชไฟฟา
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• สารเคมี

เคลด็ลบัในการรกัษาสิง่แวดลอม

HP มุงมัน่ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดทําเคล็ดลับ
ในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางนี้เพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิด

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 41
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จากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจากคุณสมบติัเฉพาะในผลิตภัณฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต HP
Eco Solutions สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนริเริม่ดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR® ของ
ผลิตภัณฑน้ี โปรดดูที่ www.hp.com/go/energystar

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

การใชกระดาษ

เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002
พลาสตกิ

ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึง่มนี้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมเีครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิ้นสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ

คุณสามารถรับขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds
โครงการรไีซเคลิ

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

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
โครงการรไีซเคลิวสัดุสาํหรบั HP inkjet

HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมภิาค
ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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
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ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง เคร่ืองพิมพ HP มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภณัฑจากหนวยงานท่ีออกขอบงัคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภูมภิาคของทาน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
• 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
• ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบงัคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
VCVRA-1004 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบงัคับและชื่อทางการตลาด (เครื่องพิมพ HP
Deskjet Ink Advantage 2010 อ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ (CH390-64001 และอื่นๆ)

FCC statement
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Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภณัฑท่ีมเีคร่ืองหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปนี้:

• กฎบญัญัติ Low Voltage Directive 2006/95/EC
• กฎบญัญัติ EMC Directive 2004/108/EC
• กฎบญัญัติ EuP Directive 2005/32/EC

ผลิตภณัฑนี้จะมคุีณสมบัติตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มเีครื่องหมาย CE เทาน้ัน

หากผลิตภณัฑน้ีมีคุณสมบติัการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภณัฑนี้จะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบัญญัติ EU Directive ตอไปนี้:

• กฎบญัญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบติัตามกฎบญัญัติเหลาน้ีแสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่
สอดคลองกันและมีผลบังคับใชซึ่งระบไุวในคําประกาศรับรองของ EU ที่ HP จัดทําสําหรับผลิตภณัฑหรือ
กลุมผลิตภณัฑนี้ และมีเผยแพร (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือท่ีเว็บไซต
ตอไปนี้: www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ือผลิตภณัฑในชองคนหา)

ผลิตภณัฑท่ีสอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมสีัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สําหรับผลิตภณัฑทีไ่มมีคุณสมบัติดานการโทรคมนาคม และ
สําหรับผลิตภณัฑดานโทรคมนาคมทีส่อดคลองกนัของ
สหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW

ประกาศขอบงัคับ 45
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สําหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมทีไ่มสอดคลองกันของ
สหภาพยุโรป (จะมีเลขประจําเคร่ือง 4 หลักแทรกอยูระหวาง
CE และ ! (เคร่ืองหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับใช)

โปรดดูที่ปายฉลากท่ีเปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑนี้

คุณสมบติัการทํางานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในกลุมประเทศ EU และ EFTA ออส
เตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ
ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาล ีลัตเวีย ลิกเตนสไตน ลิทัวเนีย ลักเซมเบริก มอลตา เนเธอรแลนด
นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และ
สหราชอาณาจักร

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภณัฑ) มไีวเพ่ือการเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN แบบไร
สาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชองสัญญาณท่ีมีใหใชงาน โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาการตั้งคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ผลติภณัฑที่มอีุปกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชองสัญญาณท่ีมีใหใชงาน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส

• มีขอจํากัดบางอยางสําหรับการทํางานของ LAN แบบไรสายดวยความถี่ 2.4-GHz ของผลิตภณัฑน้ี:
ผลิตภณัฑนี้อาจใชงานภายในอาคารไดสําหรับคลื่นความถี่ 2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13)
สําหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะใชไดเฉพาะคลื่นความถี่ 2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สําหรับ
ขอกําหนดลาสุด โปรดดูที่ www.arcep.fr

หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบงัคับ โปรดติดตอ:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034
Boeblingen, GERMANY

บท 7
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