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1 ควรทาํอยางไร
เรียนรูวิธีใช HP All-in-One ของคุณ

• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ ในหนา 5
• การทําสําเนาเอกสารหรอืภาพถาย ในหนา 23
• การใสวัสดุพิมพ ในหนา 19
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ ในหนา 28
• การดึงกระดาษที่ติดออก ในหนา 35
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2 ทาํความรูจกักบั HP All-in-One
• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
• คุณสมบัติของแผงควบคุม
• ไฟแสดงสถานะ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ

1 ถาดปอนกระดาษ

2 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ

3 แผงควบคุม

4 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

5 ถาดรับกระดาษออก

6 แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวาแกนเล่ือนของถาด)

7 ตลับหมึกพิมพ

ทําความรูจักกบั HP All-in-One 5
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คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ

1 เพาเวอร: เปดหรือปดผลิตภัณฑ เมื่อปดผลิตภัณฑแลว ยังคงมีการจายไฟในปริมาณเล็กนอยอยู หากไมตอง
การใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปลั๊กสายไฟออก

2 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน

3 เริม่ทาํสําเนาขาวดาํ: เริ่มทําสําเนาขาวดํา เพ่ิมจํานวนสําเนา (สูงสุด 10 สําเนา) โดยกดปุมหลายๆ คร้ัง ทํา
หนาท่ีเปนปุมดําเนินการตอหลังจากแกไขปญหางานพิมพแลว

4 เริม่ทาํสําเนาส:ี เร่ิมงานทําสําเนาส ีเพ่ิมจํานวนสําเนา (สูงสุด 10 สําเนา) โดยกดปุมหลายๆ ครั้ง ทําหนาท่ีเปน
ปุมดําเนินการตอหลังจากแกไขปญหางานพิมพแลว

5 ไฟแสดงสัญญาณเตอืน แจงวามีกระดาษติดอยู กระดาษในเครื่องพิมพหมด หรือแจงเตือนปญหาบางอยางท่ี
คุณตองใหความสนใจ

6 ไฟแสดงสถานะตลบัหมกึพิมพ: ระบุหมึกมีปริมาณต่ําหรือมีปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ไฟแสดงสถานะ
เมือ่เปดสวิตชเครื่องพิมพ ไฟของปุมเปดจะติดสวาง ขณะท่ีผลิตภัณฑกําลังทํางาน ไฟของปุมเปดนี้จะ
กะพริบ ไฟสถานะอื่นๆ ที่กะพริบเปนการแจงขอผิดพลาดที่คุณสามารถแกไขได ดูที่ตารางดานลางเพื่อ
เรียนรูเกี่ยวกับไฟที่กะพริบและขอควรปฏบิติั

ลักษณะอาการ การแกปญหา

ไฟเปด/ปดกะพริบและไฟแสดงสัญญาณเตือนตดิสวาง (ไมกะพริบ) ถาดรับกระดาษออกปดอยู ไมมีกระดาษอยูในเคร่ืองพิมพ
หรือมีกระดาษติดอยู

การเตรียมถาดกระดาษ ในหนา 40 การใสวัสดพุิมพ
ในหนา 19ใหถกูตอง หรือ การดึงกระดาษทีต่ิดออก
ในหนา 35 กด เริ่มทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาสี
เพื่อดําเนินการตอ

ไฟเปด/ปดกะพริบ ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพทัง้สองดวงกะพริบ ไฟแสดงสัญญาณ
เตือนติดสวาง (ไมกะพริบ)

ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู หรือมสีิ่งกดีขวางแครตลับ
หมึกพิมพ
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ลกัษณะอาการ การแกปญหา

หากฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยู ใหปดฝา ดู การเตรียม
ถาดกระดาษ ในหนา 40 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากมีสิ่งกดี
ขวางแครตลับหมึกพิมพ ใหเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และ
เล่ือนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพื่อนําสิ่งกดีขวางออก
กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพื่อดําเนินการ
ตอ ด ูนําสิ่งกดีขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ
ในหนา 39 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ไฟแสดงสถานะตลับหมกึพิมพดวงหน่ึงติดสวาง (ไมกะพริบ) ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพ “ติดสวาง” หมายถึงตลับหมึก
พิมพน้ันยงัมีเทปติดอยู ยงัไมไดติดตั้ง หรือมีปริมาณหมึก
พิมพเหลือนอย

ดึงเทปสีชมพูออกหากเทปนั้นยงัติดอยูกบัตลับหมึกพิมพ ใส
ตลับหมึกพิมพในชองทีถ่กูตองหากยงัไมไดติดตัง้ หรือเปล่ียน
เปนตลับหมึกพมิพใหมเมื่อคณุภาพงานพิมพไมเปนอยางที่
ตองการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่การเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ ในหนา 28

ไฟแสดงสถานะตลับหมกึพิมพทั้งสองดวงตดิสวาง (ไมกะพริบ) ตลับหมึกพิมพทัง้สองตลับมีหมึกพิมพนอย

เปล่ียนตลับหมึกพิมพทัง้สองตลับเมื่อคุณภาพการพิมพ
ต่ําจนไมสามารถยอมรับได

ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพหน่ึงดวงกะพริบ ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพ “กะพริบ” หมายถึงยังไมไดตดิ
ตั้งตลับหมึกพิมพน้ันๆ หรือตลับหมกึพิมพเขากันไมได

หากติดตั้งตลับหมกึพิมพไมถกูตอง ใหใสตลับหมึกพิมพอีก
คร้ัง หากตลับหมึกพิมพไมสามารถใชไดกับเคร่ืองพิมพ
ใหเปล่ียนเปนตลับหมึกพิมพที่เขากนัได

ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพมิพกะพริบทัง้สองดวง ตลับหมึกพิมพทัง้สองตลับอาจยังมีเทปติดอยู ไมไดติดตั้ง
หรือชํารุดเสียหาย

ดึงเทปสีชมพอูอกจากตลับหมึกพิมพทัง้สองตลับหากยงัมีเทป
นั้นติดอยู ติดตัง้ตลับหมึกพมิพหากไมไดติดตัง้ไว หรือเปล่ียน
ตลับหมึกพิมพที่ชํารุดเสียหาย ดู การระบุตลับหมึกพิมพที่
ชํารุดเสียหาย ในหนา 39 เพื่อระบวุาตลับหมึกพิมพตลับใด
ตลับหน่ึงที่ชํารุดเสียหาย

ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพทัง้สองตลับและไฟแสดงสญัาณเตอืนกะพริบ แครตลับหมึกพมิพภายในเครื่องพิมพหยุดทํางานกลางคัน

เปดฝาครอบตลับหมึกพมิพและตรวจสอบวามีสิ่งกดีขวาง
หรือไม แลวปดฝาครอบ จากนั้นกด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ
หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพื่อดําเนินการตอ

ไฟเปด/ปด ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพมิพทัง้สองดวง และไฟแสดงสัญญาณเตือนกะพริบ เคร่ืองพิมพเกดิขอผิดพลาด

เมื่อตองการแกไขขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ ใหรี
เซ็ตเคร่ืองพิมพ

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

หากปญหายังมีอยู โปรดตดิตอ ฝายสนับสนุนของ HP
ในหนา 40

(ทําตอ)
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3 พมิพ
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

การพิมพเอกสาร ในหนา 9

การพิมพภาพถาย ในหนา 10

การพิมพซองจดหมาย ในหนา 11

การพมิพเอกสาร
การพมิพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การใสวัสดุพิมพ ในหนา 19
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

พิมพ 9
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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 คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนทั้งสองดานของกระดาษ แทนการพิมพลงบนดานเดียว
คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่
จัดวางไว) จากเมนู Pages to Print (หนาท่ีจะพิมพ) แบบดึงลง ใหเลือก Print Odd Pages
Only (พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ หลังจากพิมพเอกสารหนาค่ีแลว ใหนาํเอกสาร
ออกจากถาดรับกระดาษออก ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้งโดยหงายดานท่ีวางอยูข้ึน กลับ
ไปที่เมนู Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) แบบดึงลง และเลือก Print Even Pages Only (พิมพ
หนาคูเทาน้ัน) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

การพมิพภาพถาย
การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษภาพถายลงไปโดยหงายดานที่จะพิมพ

ข้ึน

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปร ุใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยูดานบน

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การใสวัสดุพิมพ ในหนา 19
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

การพมิพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษของ HP All-in-One โปรดอยา
ใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรปูแบบสําหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธี
ใชในซอฟตแวรเวิรด โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสง
บนซองจดหมาย

การพมิพซองจดหมาย

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

การพิมพซองจดหมาย 11

พ
มิ
พ




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

7. เลือกตัวเลือกท่ีถูกตอง
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทเปน Plain paper (กระดาษ

ธรรมดา)
• คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) และเลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสมจากเมนู Paper Size

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

คาํแนะนาํเพือ่ความสําเรจ็ในการพมิพ
หากตองการพิมพงานใหสําเร็จตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานไดอยางถูกตองโดยมหีมกึ
พิมพเพียงพอ ควรปอนกระดาษใหถูกตอง และเครื่องพิมพตองมกีารตั้งคาที่เหมาะสม

คําแนะนาํเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
• ติดต้ังตลับหมกึพิมพสีดําและหมกึพิมพสามสีอยางถูกตอง

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ ในหนา 28
• ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพ่ือใหแนใจวามีหมึกเพียงพอ

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 27
• สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 33

คําแนะนาํในการใสกระดาษ

• ใสกระดาษหนึ่งปก (ไมใชแคหนึ่งแผน) กระดาษทุกแผนในหน่ึงปกควรมขีนาดเทากันและเปน
ประเภทเดียวกันเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด

• ใสกระดาษโดยหงายดานทีจ่ะพิมพข้ึน
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ ในหนา 19
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คําแนะนาํในการตัง้คาเครือ่งพมิพ

• 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 HP All-in-One บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใน ซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ คลิก Printer Actions (การดําเนินการของเครื่องพิมพ) และคลิก Set
Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือเขาถึงไดรเวอรการพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet Ink Adv 2060 K110 > HP Deskjet Ink
Adv 2060 K110

หมายเหตุ

• ตลับหมกึบรรจุหมึก HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพและ
กระดาษของ HP ซึง่ทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมใิชของ
HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุส้ินเปลืองที่ไมใชของ
HP จะไมอยูภายใตการรับประกนั

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุด
ประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมึก
พิมพสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
จนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

• การตั้งคาซอฟตแวรท่ีเลือกไวในไดรเวอรการพิมพจะมผีลเฉพาะกับการพิมพเทาน้ัน ไมรวมถึงการ
ทําสําเนาหรือการสแกน

คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการพิมพ 13
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• คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนทั้งสองดานของกระดาษ แทนการพิมพลงบนดานเดียว

หมายเหตุ คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ
Layout (หนาที่จัดวางไว) จากเมนู Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) แบบดึงลง ใหเลือก Print
Odd Pages Only (พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ หลังจากพิมพเอกสารหนา
ค่ีแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษอีกครั้งโดย
หงายดานที่วางอยูข้ึน กลับไปที่เมนู Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) แบบดึงลง และเลือก Print
Even Pages Only (พิมพหนาคูเทาน้ัน) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

• การพิมพโดยใชหมกึสีดําเทาน้ัน

หมายเหตุ ถาคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําสีเดียว ใหคลิกที่ปุม Advanced
(ข้ันสูง) จากเมนู Print in Grayscale (พิมพแบบสีเทา) แบบดึงลง ใหเลือก Black Ink
Only (หมกึสีดําเทานั้น) และคลิกปุม OK (ตกลง) ถาคุณเห็น Black and White (ขาวดํา) เปน
ตัวเลือกบนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ให
เลือกตัวเลือกน้ี

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

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
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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

การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด 15
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4 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมขีนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP All-in-One ได เชน กระดาษ Letter
หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การใสวัสดุพิมพ ในหนา 19

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

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบักระดาษ 17
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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 HP All-
in-One ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบ
มาใหทํางานรวมกันเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมสีีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่ครั้ง เหมาะ
สําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพื่อแจกจาย

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น

บท 4
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หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/buy/supplies เมื่อเขาไป
แลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ จากนั้น
คลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงลิงคใดลงิคหน่ึงในหนานั้น

การใสวัสดพุมิพ
▲ เลือกขนาดของกระดาษเพื่อดําเนินการตอ

ใสกระดาษขนาดเต็มแผน

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง
� เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง และดึงแกนเลื่อนของถาดออก

c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ

หงายดานที่จะพิมพข้ึน

การใสวัสดพุิมพ 19
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� เลื่อนปกกระดาษลงไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

ใสกระดาษขนาดเลก็

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง
� เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง และดึงแกนเลื่อนของถาดออก

บท 4
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c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ

หงายดานที่จะพิมพข้ึน
� เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูดานบน

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

ใสซองจดหมาย

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง
� เลื่อนถาดรับกระดาษออกลง และดึงแกนเลื่อนของถาดออก

การใสวัสดพุิมพ 21
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c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

� นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือหลายซองลงไปที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงาย
ดานที่จะพิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ําลง

� เลื่อนปกซองจดหมายลงไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

บท 4
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5 ทาํสาํเนาและสแกน
• การทําสําเนาเอกสารหรอืภาพถาย
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
• คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน

การทาํสาํเนาเอกสารหรอืภาพถาย
หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดจะมีการทําสําเนาในโหมดคุณภาพการพิมพปกต ิคุณไมสามารถเปลี่ยน
คุณภาพโหมดการพิมพเมือ่ทําสําเนา

▲ ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

ทาํสาํเนาดานเดียวจากตนฉบบัดานเดียว

a. ใสกระดาษ
� ใสทั้งกระดาษภาพถายขนาดเล็กหรือกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

ทําสําเนาและสแกน 23
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� ปดฝา
c. เริ่มทําสําเนา

� กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ิมจํานวนสําเนาโดยกดปุมหลายๆ ครั้ง

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
หมายเหตุ เมือ่ตองการสแกนเขาเครือ่งคอมพิวเตอร จะตองเชื่อมตอ HP All-in-One กับ
คอมพิวเตอร และเปดอุปกรณทั้งสอง

▲ การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

สแกนหนาเดียว

a. ใสกระดาษ
� ใสท้ังกระดาษภาพถายขนาดเล็กหรือกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

บท 5

24 ทําสําเนาและสแกน

ท
าํสาํเน

าแ
ละสแ

กน



� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

� ปดฝา

c. เริ่มสแกน
� เริ่มตนงานสแกน โดยใช ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิกไอคอน HP All-in-One

บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet Ink Adv 2060 K110 > HP
Deskjet Ink Adv 2060 K110

� เลือก Scanner Actions (การดําเนินการของสแกนเนอร) คุณจะเห็นตัวเลือกการสแกนที่
สามารถเลือกไดบนหนาจอ

คาํแนะนําเพือ่ความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน
• วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

• ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมสีิ่งแปลกปลอมติดอยู

คําแนะนําเพื่อความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน 25
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 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

บท 5
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6 การใชตลบัหมกึพิมพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การใชโหมดตลับหมกึพิมพเดียว
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อใด ระดับการจาย
หมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมกึ

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP All-in-One บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet Ink Adv 2060 K110 > HP Deskjet Ink
Adv 2060 K110

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Printer Actions (การดําเนินการของเคร่ืองพิมพ) และคลิก
Maintenence Tasks (งานดูแลรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เคร่ืองพิมพ)

3. คลิกแท็บ Estimated Ink Level (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)

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

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมกึพมิพ
กอนสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตองเสียกอน

การคนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพบนเครือ่งพมิพ

▲ หมายเลขตลับหมกึพิมพจะอยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การใชตลับหมกึพิมพ 27
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การคนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพใน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP All-in-One บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet Ink Adv 2060 K110 > HP Deskjet Ink
Adv 2060 K110

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop For Supplies Online (รานคาวัสดุสิ้นเปลืองทาง
ออนไลน) หมายเลขตลับหมกึพิมพที่ถูกตองจะปรากฏโดยอัตโนมติัเมื่อคุณใชลิงคนี้

หากตองการสั่งซือ้วัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One 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 28

การเลือกตลับหมกึพมิพทีถู่กตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบ
และทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวย
ความตอเนื่อง

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 27

การเปลีย่นตลับหมกึพมิพ
การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบระบบไฟ
2. ใสกระดาษ
3. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
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รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพื่อปลดตลับหมกึพิมพออก แลวจึงดึงออกจากชองใส

4. ใสตลับหมกึพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

c. เล่ือนตลับหมึกพิมพลงไปในชองใสจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 29
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d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

5. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง ในหนา 28
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 27

การใชโหมดตลับหมึกพมิพเดยีว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพื่อให HP All-in-One ทํางานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหน่ึงตลับเทาน้ัน
โหมดตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทํางานเมื่อถอดตลับหมกึพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ ในโหมดตลับ
หมกึพิมพเดียว เครื่องจะสามารถพิมพงานจากคอมพิวเตอรเทาน้ัน

หมายเหตุ เมื่อ HP All-in-One ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมีขอความปรากฏบนหนาจอ
หากมีขอความปรากฏขึ้น และมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่อง ใหตรวจสอบวาไดดึงเทป
พลาสติกสําหรับปองกันออกจากตลับหมกึพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมเีทปพลาสติกปดบังแถบ
หนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เคร่ืองจะไมสามารถตรวจจับไดวามกีารติดต้ังตลับหมกึพิมพแลว

ออกจากโหมดตลบัหมึกพมิพเดยีว
ติดต้ังตลับหมกึพิมพสองตลับใน HP All-in-One เพ่ือออกจากโหมดตลับหมกึพิมพเดียว

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ ในหนา 28

ขอมูลการรับประกันตลับหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมกึของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมึกถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมกึของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตก
แตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย
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ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด และ
ยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว
บนตลับบรรจุหมกึตามที่ระบไุว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก 31
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บท 6
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7 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• การดึงกระดาษที่ติดออก
• ไมสามารถพิมพได
• ฝายสนับสนุนของ HP

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การปรบัปรุงคุณภาพงานพมิพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบการตั้งคา ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ เพ่ือตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษและ

คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
3. ตรวจสอบระดับหมกึโดยประมาณเพื่อดูวาตลับหมกึพิมพมีปริมาณหมึกนอยหรือไม สําหรับขอมลู

เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 27 ถาตลับหมกึพิมพมปีริมาณ
หมกึนอย ใหพิจารณาเปลี่ยนเปนตลับใหม

4. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพของเคร่ืองพิมพ

การปรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง HP All-in-One
จะแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ถาคุณนําตลับหมึก
พิมพออกมาแลวติดต้ังกลับเขาไปใหม HP All-in-One จะไมแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ HP All-in-One จะจดจําคาการปรับตําแหนงของตลับหมกึพิมพไว ดังนั้นคุณไมจําเปนตอง
ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพใหมอีกครั้ง

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

Maintenance Tasks (งานดูแลรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เคร่ืองพิมพ)

c. Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) จะปรากฏขึ้น
d. คลิกแท็บ Device Services  (บริการอุปกรณ)
e. คลิกแท็บ Align Ink Cartridges (ปรบัตําแหนงตลับหมึกพิมพ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับ

ตําแหนงออกมา
f. ใสหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมมุขวาของกระจก
g. กดปุม เริม่ทาํสาํเนาขาวดํา ผลิตภัณฑจะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษที่

ใชปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ

การแกไขปญหา 33
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5. พิมพหนาการวิเคราะหถาตลับหมกึพิมพยังมปีริมาณหมึกเหลืออยูมาก

การพมิพหนาการวเิคราะห

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

Maintenance Tasks (งานดูแลรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ)

c. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมลูการวิเคราะห) เพ่ือพิมพหนาการ
วิเคราะห ตรวจทานแถบสีน้ําเงิน สีชมพู สเีหลอืงและสีดําที่อยูบนหนาการวิเคราะห ถาคุณเห็นริ้ว
ในแถบสีและแถบสีดํา หรือมีสวนที่ไมมหีมึกในแถบ ควรใหเครื่องพิมพทําความสะอาดตลับหมึก
พิมพโดยอัตโนมัติ

6. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมติั ถาหนาการวิเคราะหแสดงสวนที่เปนริ้วหรอืสวนที่หาย
ไปของแถบสีและแถบสีดํา

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ

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

Maintenance Tasks (งานดูแลรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือ
เครื่องพิมพ)

c. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ) ปฏบิัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏ
บนหนาจอ

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิม
เติม
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การดงึกระดาษทีต่ดิออก
ดึงกระดาษที่ติดออก

การดึงกระดาษที่ตดิออก

1. กดปุมยกเลิกเพื่อลองนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยอัตโนมัติ หากไมไดผล คุณจําเปนตองนํากระดาษที่
ติดอยูออกดวยตนเอง

2. การคนหาตําแหนงที่กระดาษติด

ถาดปอนกระดาษ

• ถากระดาษติดอยูใกลๆ กับถาดปอนกระดาษดานหลัง ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

ถาดรบักระดาษออก

• ถากระดาษติดอยูใกลๆ กับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดรับ
กระดาษออก

• คุณอาจจําเปนตองเปดฝาครอบแครตลับหมกึพิมพและเลื่อนแครไปทางขวาเพื่อเขาไปยังบริเวณ
ที่มกีระดาษที่ติดอยู
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ภายในเครือ่งพมิพ

• ถากระดาษติดอยูภายในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาปดชองทําความสะอาดที่อยูดานลางของ
เครื่องพิมพ กดแถบที่อยูทั้งสองดานของฝาปดชองทําความสะอาด

• ดึงกระดาษที่ติดออก

• ปดฝาปดชองทําความสะอาด คอยๆ ดันฝาปดชองนี้ไปทางเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองตัว
ยึดเขาที่

3. กดปุม เริ่มทําสําเนาขาวดํา หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีบนแผงควบคุมเพื่อทํางานเดิมตอไป

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิม
เติม

การปองกนักระดาษติด

• อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควรใสกระดาษที่เปนประเภท

และขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิม
เติม

ไมสามารถพมิพได
ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดการทํางานของเครื่องพิมพแลว และมกีระดาษอยูในถาด ถาคุณยังไมสามารถ
พิมพงานได ใหลองทําตามลําดับตอไปนี้:

บท 7
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หมายเหตุ HP มี Printer Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเครื่องพิมพ) ที่สามารถแกไข
ปญหานี้ใหโดยอัตโนมติั

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน หรือใหปฏิบัติตามขั้นตอนขางลางน้ี

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดและแกไข
2. ถอดสาย USB และเสียบกลับเขาไปใหม
3. ตรวจสอบวาไมไดหยุดเครือ่งพิมพไวช่ัวคราวหรือกําลังออฟไลน

การตรวจสอบวาไมไดหยดุเครือ่งพมิพไวชั่วคราวหรอืกาํลงัออฟไลน

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

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

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

ควบคุม) แลวคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทําเครื่องหมายถูกหนา

รายการ Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) หรือ Use Printer Offline (ใช
เคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

d. หากคณุเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง
4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาผลิตภัณฑไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน

การตรวจสอบวาไดตัง้คาผลติภณัฑไวเปนเครือ่งพมิพเริม่ตนหรอืไม

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

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

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

ควบคุม) แลวคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมเีครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยูดานหนาของเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเคร่ืองพิมพคาเร่ิมตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชผลิตภณัฑของคุณอีกครั้ง

ไมสามารถพิมพได 37

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-2050-K110&h_lang=en


5. รีสตารทท่ีเก็บพักงานพิมพ

การรสีตารททีเ่กบ็พกังานพมิพ

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ:

Windows 7

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม), System
and Security (ระบบและความปลอดภัย) และ Administrative Tools (เครื่องมอืใน
การดูแล)

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

วาไดเลือก Automatic (อัตโนมติั) แลว
• ถาบริการยังไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะบริการ) คลิก Start (เริ่ม)

แลวคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม), System
and Maintenance (ระบบและการบํารุงรักษา), Administrative Tools (เคร่ืองมือ
ในการดูแล)

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

(คุณสมบติั)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทการเริ่มตน) ตรวจดูใหแนใจ

วาไดเลือก Automatic (อัตโนมติั) แลว
• ถาบริการยังไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะบริการ) คลิก Start (เริ่ม)

แลวคลิก OK (ตกลง)

Windows XP

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

ประยุกต)
• ดับเบลิคลิก Services (บริการตางๆ ) แลวเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ) และคลิก Restart (รีสตารท) เพ่ือรีสตารท

บริการ
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมเีครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยูดานหนาของเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชผลิตภณัฑของคุณอีกครั้ง
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6. รีสตารทคอมพิวเตอร
7. การลบคิวการพิมพ

การลบควิการพมิพ

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

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

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

ควบคุม) แลวคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด)

หรือ Purge Print Document (ลางเอกสารงานพิมพ) จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน
d. ถายังมีเอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจากคอมพิวเตอร

รีสตารทเรียบรอยแลว
e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมขีอมลูคางอยู จากนั้นจึงลองพิมพอีกครั้ง

ถาคิวการพิมพไมไดถูกลางออกไป หรือถูกลางออกแลวแตยังไมสามารถพิมพออกได ใหดําเนิน
การแกไขข้ันตอไป

ถาวิธีการแกปญหาขางตนไมไดแกไขปญหา คลิกที่นี่เพ่ือดูวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนแบบออนไลนเพ่ิม
เติม

นาํสิ่งกีดขวางออกจากแครตลบัหมึกพมิพ
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษที่ติดออก ใชความระมดัระวังทุก
ครั้งเมือ่นํากระดาษที่ติดออกจากภายในเครื่อง

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การระบุตลับหมกึพมิพทีช่าํรุดเสียหาย
หากไฟแสดงสถานะตลับหมกึพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพสีดํากะพริบท้ังสองดวง และไฟเปดติดสวาง
แสดงวาตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับอาจยังมเีทปติดอยูหรือยังไมไดติดต้ัง อันดับแรก ตรวจสอบใหแนใจวา
ดึงเทปสีชมพูออกจากตลับหมกึพิมพทั้งสองตลับแลว และติดต้ังตลับหมึกพิมพเหลาน้ีเรียบรอยแลว หาก
ไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพทั้งสองดวงยังกะพริบอยู แสดงตลับหมึกพิมพตลับใดตลับหนึ่งอาจชํารุด
เสียหาย การตรวจสอบวามีตลับหมกึพิมพชํารุดเสียหายหรือไม ใหทําดังน้ี:

1. นําตลับหมกึพิมพสีดําออก
2. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
3. หากไฟเปด กะพริบ ใหเปล่ียนตลับหมึกพิมพสามสี หากไฟเปด ไมกะพริบ ใหเปลี่ยนตลับหมกึพิมพสี

ดํา

การระบุตลับหมึกพิมพที่ชํารุดเสียหาย 39
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การเตรียมถาดกระดาษ
เปดถาดรบักระดาษออก

▲ ตองเปดถาดรับกระดาษออกเพื่อเริ่มตนการพิมพ

ปดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ

▲ ตองปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเพ่ือเริ่มตนการพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาการทาํสาํเนาและการสแกน
 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

ฝายสนับสนนุของ HP
• การลงทะเบียนผลิตภณัฑ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การลงทะเบียนผลติภัณฑ
ดวยการสละเวลาเพียงไมกี่นาทีเพ่ือลงทะเบยีน คุณจะไดรับประโยชนจากบริการที่รวดเร็วข้ึน การ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความพรอมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ ถาคุณไมไดลงทะเบยีน
เครื่องพิมพในขณะท่ีติดต้ังซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบียนไดตอนนี้ที ่http://
www.register.hp.com

บท 7
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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
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ
ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

การโทรศพัทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (HP Deskjet Ink Advantage 2060 K110 All-in-One)
• หมายเลขรุน (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมกึพิมพ)

ฝายสนับสนุนของ HP 41
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• 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 HP All-in-One จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการ
รับประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพิ่มเติม

บท 7
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8 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูใน สวนน้ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเหตุ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ

หมายเหตุ

ลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP All-in-One มอียูในหัวขอนี้ สําหรับขอกําหนดเฉพาะที่สมบูรณ
ของผลิตภณัฑ โปรดดูจากแผนขอมลูผลิตภัณฑที่ www.hp.com/support.
ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

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 HP All-in-One อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ท่ีมคีวามยาวนอยกวาหรือเทากับ 3  เมตรเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

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

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน

บัตรดัชนี: สูงสุด 20 แผน

ขอมูลทางเทคนิค 43
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กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

ความจขุองถาดรบักระดาษออก

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

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสาํเนา

• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน

ขอมลูจําเพาะของการสแกน

• ความละเอียด: สูงสุดถึง 1200 x 1200 ppi ออพติคอล
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร

• สี: สี 24 บติ, โทนสีเทา 8 บติ (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

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)
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ธรรมดา-โหมดดทีี่สดุ

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

โหมด dpi สงูสดุ

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

ขอกาํหนดเฉพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา

0957-2286

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

0957-2290

• แรงดันไฟฟาเขา: 200-240Vac (+/- 10%)
• ความถี่ไฟฟาเขา: 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
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• การใชไฟฟา
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• สารเคมี

เคลด็ลบัในการรกัษาสิง่แวดลอม

HP มุงมัน่ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดทําเคล็ดลับ
ในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางนี้เพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการประเมนิและวิธีการลดผลกระทบที่เกิด
จากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจากคุณสมบติัเฉพาะในผลิตภัณฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต HP
Eco Solutions สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนริเริม่ดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

คณุสมบตัิการรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคุณ

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR®
สําหรับผลิตภัณฑน้ี ใหดูที่ 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
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สารเคมี

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

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบติัตรงตามขอกําหนดเก่ียวกับผลิตภณัฑจากหนวยงานที่ออกขอบงัคับ
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-1001 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet Ink
Advantage 2060 K110 All-in-One อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CQ570A และอื่นๆ)
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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
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ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภัณฑที่มเีครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปนี้:

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

ผลิตภัณฑนี้จะมีคุณสมบติัตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มีเครื่องหมาย CE เทานั้น

หากผลิตภณัฑนี้มคุีณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑน้ีจะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบัญญัติ EU Directive ตอไปนี้:

• กฎบัญญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบติัตามกฎบัญญัติเหลานี้แสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่
สอดคลองกันและมผีลบงัคับใชซึง่ระบุไวในคําประกาศรับรองของ EU ท่ี HP จัดทําสําหรับผลิตภณัฑหรือ
กลุมผลิตภณัฑนี้ และมเีผยแพร (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภณัฑหรือที่เว็บไซต
ตอไปนี้: www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ือผลิตภณัฑในชองคนหา)

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สําหรับผลิตภัณฑทีไ่มมีคุณสมบตัิดานการโทรคมนาคม และ
สําหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมทีส่อดคลองกนัของ
สหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW

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
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ผลติภณัฑทีม่อีปุกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชองสัญญาณที่มีใหใชงาน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส

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

หากมขีอสงสัยในเรื่องระเบยีบขอบงัคับ โปรดติดตอ:

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