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1 ภาพรวมของสแกนเนอร

คูมือผูใชเลมนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งที่คุณจำเปนตองทราบเกี่ยวกับการใชสแกนเนอรของคุณ
● สวนประกอบของเครื่องพิมพ
● ซอฟตแวรสแกนเนอร
● การใชพลังงาน
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สวนประกอบของเครื่องพิมพ

1 ปุม เปด/ปด

2 แผงดานหนา

3 ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

4 ถาดรับกระดาษออกของ ADF

5 ถาดปอนกระดาษของ ADF

6 ไฟ LED การใส/ตรวจหาเอกสาร

7 ตัวกั้นกระดาษ

8 ตัวหยุดกระดาษ

แผงดานหนาของสแกนเนอร 
ใชปุมตางๆ บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อเริ่มตนการสแกน และกำหนดคาบางคาของสแกนเนอร
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ไอคอน ชื่อปุม คำอธิบาย

1 เครื่องมือ เปด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร 
HP) ซึ่งคุณสามารถทำสิ่งตอไปนี้

● กำหนดคารายการของโปรไฟลบนแผงดานหนาของสแกนเนอ
ร

● สรางโปรไฟลการสแกนที่ใชซอฟตแวรการสแกนของผูผลิต
รายอื่น

● เปลี่ยนการตั้งคาการจัดการพลังงานสำหรับสแกนเนอร

● ดูขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา สถานะ และการบำรุงรักษาสแกน
เนอร

2 ยกเลิก ยกเลิกการสแกนที่กำลังทำอยู

3 LCD แสดงโปรไฟลและสถานะการสแกนที่มีอยูและขอความแสดงขอผิด
พลาด

4 ตกลง/เลือก ชวยใหคุณสามารถเลื่อนดูโปรไฟลการสแกนและดูรายละเอียดอื่นๆ

● กด  และ  เพื่อเลื่อนดูโปรไฟล

● กด ตกลง เพื่อดูรายละเอียดโปรไฟลการสแกนหรือกลับไปที่
รายการโปรไฟลเมื่อดูรายละเอียดโปรไฟลการสแกน

5 สแกนดานเดียว เริ่มสแกนดานเดียว

6 สแกนสองดาน เริ่มสแกนสองดาน

7 พักเครื่อง เริ่มโหมดพักเครื่อง ขณะอยูในโหมดพักเครื่อง สแกนเนอรจะกลับสู
โหมดพรอมทำงานเมื่อกดปุมนี้

8 ยอนกลับ กลับไปที่รายการโปรไฟลเมื่อคุณกำลังดูรายละเอียดของโปรไฟล
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การเชื่อมตอ USB และสายไฟ

1 2

หมายเลข คำอธิบาย

1 ชองเสียบ USB

2 ชองเสียบอุปกรณจายไฟ

ขอควรระวัง: ใชความระมัดระวังเมื่อเอียงเครื่องและอยาใหฝาปดตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF) เปดออก

ซอฟตแวรสแกนเนอร
สแกนเนอรจะมาพรอมกับโปรแกรมการจัดการเอกสารและการสแกนที่หลากหลาย เชน
● ซอฟตแวร HP Scan

● HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)

ซอฟตแวร HP Scan
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Scan ในการดำเนินการตอไปนี้ได:

● สแกนเปน PDF

● สแกนเปน JPEG

● อีเมลเปนไฟล PDF

● อีเมลเปนไฟล JPEG

● สแกนขอความสำหรับแกไข (OCR)

● สแกนไปยังระบบคลาวด

● การสแกนทั่วไป

HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)
ใช HP Scanner Tools Utility เพื่อดำเนินงานตอไปนี้:
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● กำหนดตัวเลือกการแจงเตือนการดูแลรักษาและอัปเดตสถานะ

● เปลี่ยนการตั้งคาการจัดการพลังงานสำหรับสแกนเนอร

● ดูขอมูลสแกนเนอร เชน เวอรชัน หมายเลขซีเรียล จำนวนหนาที่สแกนทั้งหมด

● แกไขโปรไฟลการสแกน

เมื่อตองการเปดยูทิลิตี ใหทำอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
● Windows 8.1 และ 10: บนหนาจอ เริ่ม ใหคลิกไทล HP Scanner Tools Utility

● เปดใชงาน HP Scan Assistant จากเดสกท็อปของคุณ แลวเลือก เครื่องมือ

การใชพลังงาน
โดยคาเริ่มตน สแกนเนอรจะเขาสูโหมดพักเครื่องหลังจากไมมีการทำงาน 15 นาที และจะปดโดยอัตโนมัติหาก
ไมมีการทำงานเปนเวลาสองชั่วโมงเพื่อประหยัดพลังงาน เมื่อตองการเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนนี้หรือปดทำงาน
โหมดนี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กดปุม เครื่องมือ ( ) เพื่อเริ่มการทำงานของ HP Scanner Tools Utility

2. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา) จากนั้นเลือกการตั้งคาโหมดพักเครื่องและปดเครื่องอัตโนมัติที่ตองการ

● เมื่อตองการกำหนดเวลาที่ไมมีการใชงานกอนที่สแกนเนอรจะเขาสูโหมดพักเครื่อง ใหเลือก 15 
minutes (15 นาที) หรือ Never (ไมพักเครื่อง) จากรายการแบบดึงลงของ Sleep: Put the scanner 
to sleep after: (พักเครื่อง:กำหนดใหสแกนเนอรพักเครื่องหลังจาก:)

● เมื่อตองการกำหนดเวลาที่ไมมีการใชงานกอนที่สแกนเนอรจะปดโดยอัตโนมัต ิใหเลือกเวลาที่ตองการ
จากรายการแบบดึงลงของ Auto-Off: Turn off the scanner after: (ปดอัตโนมัต:ิปดสแกนเนอรหลัง
จาก:)
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2 ใชสแกนเนอร

หัวขอตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับสแกนเนอร HP Scanjet 7500/Flow 7500 และวิธีการสแกนตนฉบับ
● ใสตนฉบับ
● สแกนเอกสาร
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ใสตนฉบับ
คุณสามารถใสตนฉบับของคุณเขาสูสแกนเนอรไดโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้
● การใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

● การใชงานกระจกสแกนเนอร

การใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
สำหรับขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการใสเอกสารอยางถูกตอง โปรดดูหัวขอตอไปนี้
● คำแนะนำในการใสเอกสาร
● วิธีปอนเอกสาร

คำแนะนำในการใสเอกสาร
● ความจุสูงสุดของตัวปอนเอกสารและถาดรับกระดาษขึ้นอยูกับขนาดและน้ำหนักของกระดาษ สำหรับ

กระดาษ 75 ก./ม.2 (20 ปอนด) (น้ำหนักมาตรฐานสำหรับเครื่องพิมพและเครื่องถายเอกสารสวนมาก) ความ
จุสูงสุดคือ 100 แผน หากกระดาษยิ่งมีน้ำหนักมาก ความจุสูงสุดก็จะยิ่งลดลง

● ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) สามารถรองรับกระดาษประเภทตอไปนี้

 ความกวาง ความยาว น้ำหนัก (หรือความ
หนา)

กระดาษมาตรฐาน (หนึ่งหนา) 68-216 มม. 148-864 มม. 49-120 ก./ม.2

กระดาษมาตรฐาน (หลายหนา) 68-216 มม. 148-356 มม. 49-120 ก./ม.2

● ในซอฟตแวรการสแกน โปรดระบุคาตางๆ ดังตอไปนี้
● ใหตั้งขนาดกระดาษใหตรงกับความกวางและความยาวของเอกสารที่คุณกำลังจะสแกน

● เลือกโปรไฟลที่มีการเลือกการใสเอกสารใหตรงกับขอบกระดาษที่คุณกำลังปอน

● การสแกนเอกสารประเภทตอไปนี้ดวย ADF อาจทำใหกระดาษติดหรือทำความเสียหายตอเอกสาร ในการ
สแกนเอกสารเหลานี ้ใหใชกระจกของสแกนเนอรแทน ADF

เอกสารที่มีรอยยับหรือรอยพับ เอกสารที่มวนงอ

เอกสารที่ฉีกขาด เอกสารที่มีคลิปหนีบกระดาษหรือลวดเย็บ
กระดาษ

กระดาษคารบอน กระดาษเคลือบ
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กระดาษที่บางมากและโปรงแสง กระดาษที่มีกระดาษโนตที่มีแถบกาวหรือ
ปายติดอยู

ภาพถาย แผนใส

กระดาษที่ติดกันหลายแผน กระดาษที่มีสารประเภทกาว หรือน้ำยาลบ
คำผิด

● ทำใหรอยพับหรือมวนของเอกสารเรียบกอนที่จะใสไวในสวนปอนเอกสาร หากขอบดานบนของเอกสารมวน
หรือพับอยู อาจทำใหกระดาษติด

● เมื่อใสกระดาษที่มีความกวางนอยกวา 148 มม. ใหใสกระดาษโดยใหดานยาวขนานกับตัวกั้นกระดาษ

● เมื่อตองการสแกนเอกสารที่บอบบาง (เชน ภาพถาย เอกสาร หรือกระดาษที่มีรอยยับหรือมีน้ำหนักเบา) ให
วางเอกสารโดยคว่ำหนาลงบนกระจกสแกนเนอร

● ดูใหแนใจวาฝาของตัวปอนเอกสารล็อกอยูในตำแหนง เพื่อปดฝาใหถูกตอง ใหกดจนกวาจะไดยินเสียงคลิก

● ปรับตัวปรับแนวกระดาษใหเทากับความกวางของเอกสาร ตรวจดูวาตัวปรับแนวกระดาษชิดพอดีกับขอบ
ของเอกสารตนฉบับ หากมีชองวางระหวางตัวปรับแนวกระดาษและขอบเอกสาร ภาพที่สแกนไดอาจบิด
เบี้ยว

● เมื่อใสเอกสารปกหนึ่งลงในตัวปอนเอกสาร ใหคอยๆ วางตั้งเอกสารลงในตัวปอนเอกสาร อยาวางปกเอกสาร
ลงในตัวปอนเอกสาร

คำแนะนำ: ไฟ LED การใส/ตรวจหาเอกสารบนดานวางของตัวปอนเอกสารจะติดสวางเมื่อวางเอกสารใน
ตำแหนงที่ถูกตอง 

● เพื่อปองกันการบิดเบี้ยว ใหปอนเอกสารที่มีขนาดเดียวกันทั้งปก อยางไรก็ตาม หากคุณตองปอนปกเอกสาร
ที่มีขนาดแตกตางกัน ใหวางจุดกึ่งกลางของเอกสารในดานกวางทั้งหมดใหตรงกันกอนใสลงตัวปอนเอกสาร

● ทำความสะอาดลูกกลิ้งสแกนหากเห็นวาลูกกลิ้งสกปรก หรือหลังจากสแกนเอกสารที่มีรอยดินสอเขียนไว

วิธีปอนเอกสาร
1. ปรับตัวปรับแนวกระดาษใหเทากับความกวางของเอกสาร ระวังอยาใหตัวปรับแนนเกินไป เพราะจะกีดขวาง

การปอนกระดาษ
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เมื่อสแกนเอกสารตนฉบับขนาดเล็ก เชน เช็ค สิ่งที่มีความสำคัญมากเปนพิเศษ คือ ตองเลื่อนตัวปรับ
กระดาษใหชิดพอดีกับเอกสารตนฉบับ

2. คลี่ปกเอกสารออกเพื่อใหแนใจวาหนาไมติดกัน คลี่ขอบที่จะหันเขาตัวปอนไปในทิศทางเดียว แลวคลี่ขอบ
ดานเดียวกันไปอีกทิศทางหนึ่ง

3. จัดขอบเอกสารใหอยูในแนวเดียวกันโดยเคาะดานลางของปกกับโตะ หมุนปกไป 90 องศา แลวทำซ้ำอีก
ครั้ง

10 บท 2   ใชสแกนเนอร THWW



4. คอยๆ วางปกเอกสารลงในตัวปอนเอกสาร ใสเอกสารโดยหงายหนาขึ้นและดานบนของหนาหันเขาไปในตัว
ปอนเอกสาร
เพื่อใหไดผลดีที่สุด อยาปลอยปกเอกสารลงในตัวปอน และอยาเคาะขอบดานบนของเอกสารหลังจากวางปก
เอกสารลงในตัวปอนเอกสารแลว

คำแนะนำ: อยาหันกระดาษดานที่มีรอยพับหรือลุยเขาหาตัวปอน เมื่อคุณเริ่มการสแกน ใหเลือกโปรไฟล
ที่แสดงตัวเลือกการปอนกระดาษที่ตรงกับขอบเอกสารที่คุณกำลังจะปอนเพื่อใหแนใจวาผลการสแกนจะตรง
กับการจัดวางเอกสารตนฉบับ

5. ตรวจสอบวาตัวปรับแนวกระดาษตรงกับขอบของปกเอกสาร

การใชงานกระจกสแกนเนอร
วางวัสดุที่ไมตรงตามขอมูลจำเพาะสำหรับตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF) กับกระจกสแกนเนอรโดยตรง

ขนาดเล็กที่สุด: ไมมีขนาดที่เล็กที่สุด

ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356 มม.

หมายเหตุ: กระจกสแกนเนอรไมไดมีพื้นที่สรางภาพที่ใชงานไดตลอดทั้งความยาวกระจก ดังนั้นตองแนใจวา
วางตนฉบับในตำแหนงที่มีการทำเครื่องหมายอยูบนขอบกระจกสแกนเนอร

วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ำหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของสแกนเนอร เชนที่แสดงดวยเครื่องหมายอางอิง 
สำหรับหนากระดาษแนวนอน ใหคว่ำหนากระดาษลงโดยที่สวนบนของหนากระดาษชี้ไปทางดานหลังของสแกน
เนอร
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HP Scanjet Enterprise 7500

คำแนะนำ: หากตองการสแกนหลายรูปพรอมกัน ใหจัดรูปภาพที่คุณตองการสแกนบนกระจกสแกนเนอรโดย
ใหมีระยะหางระหวางกันอยางนอย 6 มม. ()
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สแกนเอกสาร
หัวขอตอไปนี้อธิบายวิธีการสแกนตนฉบับโดยใชสแกนเนอรและซอฟตแวรสแกนเนอร
● คำแนะนำในการสแกน
● การสแกนจากปุมตางๆ บนสแกนเนอร
● สแกนจากซอฟตแวร HP Scan

● สแกนจากซอฟตแวรการสแกนที่เขากันไดกับ ISIS หรือ TWAIN

คำแนะนำในการสแกน
● ถาหนาจอ LCD ของสแกนเนอรไมแสดงโปรไฟลการสแกน ใหเปด HP Scanner Tools Utility เพื่อโหลด

โปรไฟลลงในสแกนเนอร
● เพื่อลดปญหากระดาษติด ใหใชการตั้งคาการสแกนที่ระบุขนาดที่แทจริงของเอกสารที่คุณกำลังจะสแกน

● เมื่อตองการยกเลิกการสแกน ใหกดปุม ยกเลิก ( )

● เมื่อกด สแกนสองดาน ( ) และมีการกำหนดใหโปรไฟลที่เลือกใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF) สแกน
เนอรจะเริ่มการสแกนตนฉบับทั้งสองหนาโดยไมคำนึงถึงการตั้งคาโปรไฟลการสแกน เมื่อกด สแกนดาน
เดียว ( ) สแกนเนอรจะสแกนดานบนของเอกสารเมื่อสแกนจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติหรือดานลางของ
เอกสารเมื่อสแกนจากกระจกสแกนเนอร

หมายเหตุ: หากโปรไฟลการสแกนที่เลือกมีการกำหนดคาใหใชกระจกสแกนเนอร (แทน ADF) สแกน
เนอรจะสแกนตนฉบับเพียงดานเดียวโดยไมคำนึงถึงวาคุณกดปุมสแกนแบบใด (  หรือ )

● คุณสามารถสรางโปรไฟลการสแกนที่ใชซอฟตแวรการสแกนของผูผลิตรายอื่น สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูวิธีใช HP Scanner Tools Utility

การสแกนจากปุมตางๆ บนสแกนเนอร
เมื่อตองการสแกนโดยใชปุมตางๆ บนสแกนเนอร โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

1. การปอนเอกสารตนฉบับ

2. ใช  และ  เพื่อเลือกโปรไฟลการสแกนที่คุณตองการ

คำแนะนำ: เมื่อกด ตกลง ประเภทไฟล รูปแบบสี และความละเอียดของโปรไฟลการสแกนจะปรากฏขึ้น 
เมื่อตองการกลับไปที่รายการโปรไฟล ใหกดปุม ยอนกลับ ( )

3. กด สแกนดานเดียว ( ) สำหรับการสแกนดานเดียวหรือ สแกนสองดาน ( ) สำหรับการสแกนสองดาน

สแกนจากซอฟตแวร HP Scan
คุณสามารถสแกนจากซอฟตแวร HP Scan ได
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1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกทางลัด จากนั้นคลิก สแกน

คำแนะนำ: เลือกทางลัดการสแกนอื่น ๆ เลือก ประเภทไฟล จากนั้นเลือกปลายทางของไฟล แลวคลิก 
สแกน

สแกนจากซอฟตแวรการสแกนที่เขากันไดกับ ISIS หรือ TWAIN
คุณสามารถสแกนภาพหรือเอกสารลงในโปรแกรมไดโดยตรง หากโปรแกรมนั้นเขากันไดกับ ISIS หรือ TWAIN 
โดยทั่วไป โปรแกรมจะเขากันไดหากมีตัวเลือกเมนู เชน Acquire (รับขอมูล), Scan (สแกน), Import New 
Object (นำออบเจ็คตใหมเขามา) หรือ Insert (ใส) หากคุณไมแนใจวา โปรแกรมเขากันไดหรือไม หรือมีตัวเลือก
อะไรบาง โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับโปรแกรมนั้น
1. เปดซอฟตแวรการสแกน แลวเลือกแหลงที่มาของขอมูล ISIS หรือ TWAIN

2. เลือกการตั้งคาที่เหมาะสมกับเอกสารที่คุณกำลังจะสแกน

3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสแกนใหเสร็จสมบูรณ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชออนไลนเกี่ยวกับซอฟตแวรการสแกน
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3 คุณลักษณะที่เปนประโยชนของสแกนเนอ
ร

มืออาชีพดานการจัดการเอกสารที่มีประสบการณอาจสนใจคุณลักษณะการสแกนตอไปนี ้คุณลักษณะเหลานี้มีอยู
ในโปรแกรมเอกสาร TWAIN หรือ ISIS ที่ชวยใหคุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาการสแกนในอินเทอรเฟสของ
โปรแกรมดังกลาว
● การใชงานทางลัดการสแกน
● สแกนเปนรูปภาพ
● สแกนเปน PDF

● สแกนขอความสำหรับแกไข (OCR)

● การสแกนไปยังอีเมล
● สงไปยังระบบคลาวด
● สแกนไปยัง FTP 

● สแกนไปยัง SharePoint

● การสแกนทั่วไป
● สแกนเอกสารที่ยาว
● กรองสีออกจากเอกสารหนึ่งๆ (ลบสี)
● การครอบตัดภาพที่สแกนโดยอัตโนมัติ
● การตรวจจับสีโดยอัตโนมัติ 
● ตรวจสอบการปอนกระดาษผิด (หลายแผน)

● ตรวจจับขนาดหนาโดยอัตโนมัติ 
● ลบหนาวางโดยอัตโนมัติ 
● ปรับการวางแนวหนาโดยอัตโนมัติ 
● สแกนโดยใชโหมดขาวดำเนนขอความ 
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● จัดภาพที่สแกนใหตรงโดยอัตโนมัติ
● เพิ่มหรือลบอุปกรณ

16 บท 3   คุณลักษณะที่เปนประโยชนของสแกนเนอร THWW



การใชงานทางลัดการสแกน
ทางลัดการสแกนจะชวยใหเลือกการตั้งคาสำหรับงานการสแกนที่ทำบอยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช
ซอฟตแวร HP Scan เพื่อสรางและแกไขทางลัดการสแกน
● การดูทางลัดการสแกน
● การสรางทางลัดการสแกน
● แกไขทางลัด

การดูทางลัดการสแกน
หากตองการดูทางลัดการสแกนที่มีอยู ใหเปด HP Scan ทางลัดการสแกนที่มีอยูจะแสดงในรายการทางดานซาย

การสรางทางลัดการสแกน
เมื่อตองการสรางทางลัดการสแกน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้:

1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. คลิก สรางทางลัดการสแกนใหม

3. ปอนชื่อสำหรับทางลัดใหม

4. เลือกสรางทางลัดใหมจากการตั้งคาปจจุบัน หรือทางลัดที่มีอยูกอนหนา

5. คลิก สราง

6. แกไขการตั้งคาสำหรับทางลัดการสแกนใหม คลิก เพิ่มเติม สำหรับการตั้งคาเพิ่มเติม

7. คลิกไอคอน บันทึก ถัดจากชื่อของทางลัดใหม ในรายการทางลัด เพื่อบันทึกการแกไขลงในทางลัด
-หรือ-

คลิกไอคอน เลิกทำ เพื่อยกเลิกการแกไข

แกไขทางลัด
เมื่อตองการแกไขทางลัดการสแกน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้:

1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกทางลัดเพื่อปรับเปลี่ยนจากรายการทางดานซาย

3. เปลี่ยนแปลงการตั้งคาทางดานขวาของหนาจอ คลิก เพิ่มเติม สำหรับการตั้งคาเพิ่มเติม

4. คลิกไอคอน บันทึก ทางดานขวาของชื่อทางลัดเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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สแกนเปนรูปภาพ
1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษ

2. เปดซอฟตแวร HP Scan

3. เลือก บันทึกเปน JPEG หรือ อีเมลเปน JPEG จากนั้นคลิก สแกน

-หรือ-

เลือกช็อตคัตการสแกนอื่น ๆ เปลี่ยน ประเภทรายการ เปน ภาพถาย เลือกไฟลภาพจากรายการแบบ
เลื่อนลง ประเภทไฟล จากนั้นคลิก สแกน

18 บท 3   คุณลักษณะที่เปนประโยชนของสแกนเนอร THWW



สแกนเปน PDF
1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษ

2. เปดซอฟตแวร HP Scan

3. เลือก บันทึกเปน PDF หรือ อีเมลเปน PDF แลวคลิก สแกน

-หรือ-

เลือกช็อตคัทการสแกนอื่นใด แลวเลือก PDF จาก ประเภทไฟล ในรายการแบบเลื่อนลง จากนั้นคลิก 
สแกน
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สแกนขอความสำหรับแกไข (OCR)
ซอฟตแวรเครื่องสแกน HP ใชการจดจำขอมูลตัวอักษร (OCR) เพื่อแปลงขอความในหนาเปนขอความที่สามารถ
แกไขในคอมพิวเตอร ซอฟตแวร OCR มาพรอมกับซอฟตแวร ReadIris Pro สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการใช
ซอฟตแวร OCR ใหดูที่ สแกนขอความเพื่อแกไข ในวิธีใชงานแบบออนไลน

20 บท 3   คุณลักษณะที่เปนประโยชนของสแกนเนอร THWW



การสแกนไปยังอีเมล
หมายเหตุ: ในการสแกนไปยังอีเมล ตรวจสอบใหแนใจวามีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษ

2. เปดซอฟตแวร HP Scan

3. เลือก สงอีเมลเปน PDF หรือ สงอีเมลเปน JPEG จากคลิก สแกน

-หรือ-

เลือกช็อตคัทการสแกนอื่นใดแลวเลือก Email (อีเมล) จากรายการดรอปดาวน Send To (สงไปยัง) แลว
คลิก Scan (สแกน)
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สงไปยังระบบคลาวด
หมายเหตุ: ในการสแกนไปยังระบบคลาวด ตรวจสอบใหแนใจวามีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษ

2. เปดซอฟตแวร HP Scan

3. เลือก Send to Cloud (สงไปยังคลาวด) และเลือกปลายทางไฟล เชน Google Drive หรือ DropBox

4. เลือก Scan (สแกน)

22 บท 3   คุณลักษณะที่เปนประโยชนของสแกนเนอร THWW



สแกนไปยัง FTP 
คุณสามารถอัปโหลดภาพที่สแกนไปยังโฟลเดอร FTP ไดโดยใชซอฟตแวร HP Scan

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษ

2. เปดซอฟตแวร HP Scan

3. เลือกทางลัดการสแกน จากสวน ปลายทาง ใหเลือก สงไปยัง

4. เลือกโฟลเดอร FTP เปนปลายทาง

หมายเหตุ: หากใชงานคุณลักษณะนี้เปนครั้งแรก ใหคลิก เพิ่ม เพื่อตั้งคา FTP เปนปลายทาง

5. คลิก ตกลง แลวคลิก สแกน
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สแกนไปยัง SharePoint
คุณสามารถอัปโหลดภาพที่สแกนไปยังไซต SharePoint ได โดยใชซอฟตแวร HP Scan

1. ใสเอกสารลงในถาดปอนกระดาษ

2. เปดซอฟตแวร HP Scan

3. เลือกทางลัดการสแกน จากสวน ปลายทาง ใหเลือก สงไปยัง

4. เลือกไซต SharePoint เปนปลายทาง

หมายเหตุ: หากใชงานคุณลักษณะนี้เปนครั้งแรก ใหคลิก เพิ่ม เพื่อตั้งคาไซต SharePoint เปนปลายทาง

5. คลิก ตกลง แลวคลิก สแกน

24 บท 3   คุณลักษณะที่เปนประโยชนของสแกนเนอร THWW



การสแกนทั่วไป
ช็อตคัทการสแกนทั่วไป ชวยใหผูใชระบุและบันทึกช็อตคัตการสแกนสำหรับตามความตองการทั่วไปได 
สามารถกำหนดคา การตั้งคาช็อตคัทการสแกน ตอไปนี้ได เมื่อเลือกช็อตคัทการสแกนทั่วไป เอาไว:

● Item Type (ประเภทรายการ)

● Page Sides (ขนาดหนา)

● Page Size (ขนาดกระดาษ)

● โหมดสี
● ปลายทาง/ประเภทไฟลสแกน
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สแกนเอกสารที่ยาว
ตามคาเริ่มตน ซอฟตแวร HP Scan สามารถรองรับปกตนฉบับไดสูงสุด 216 มม. x 356 มม. คุณสามารถเลือก
สแกนเอกสารหนาเดี่ยวไดสูงสุด 216 มม. x 864 มม.

หมายเหตุ: ถากำหนดใหสแกนเนอรสแกนกระดาษหนายาวและมีกระดาษติด หนาเอกสารที่มีขนาดไมเกิน 
864 มม. อาจยับยนจากกระดาษติด ดังนั้นใหเลือกโปรไฟลการสแกนที่ระบุกระดาษหนายาวเมื่อคุณสแกน
เอกสารหนาที่ยาวกวา 356 มม. เทานั้น

26 บท 3   คุณลักษณะที่เปนประโยชนของสแกนเนอร THWW



กรองสีออกจากเอกสารหนึ่งๆ (ลบสี)
คุณสามารถกรองแชนเนลของสี (แดง เขียว หรือน้ำเงิน) หรือสีเฉพาะไดถึงสามส ีสำหรับสีบางสี การตั้งคาความ
ไวแสงจะเปนการควบคุมสีที่สแกนใหใกลเคียงกับสีที่ระบุ
การลบสีออกจากงานสแกนจะลดขนาดไฟลของงานสแกน และปรับปรุงความถูกตองของการรูจำตัวอักษร 
(OCR) 

หากตองการเลือกสีที่จะลบออกจากงานสแกน จากในโปรไฟลของซอฟตแวร HP Scan ใหดำเนินการตามขั้น
ตอนเหลานี:้

1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. สแกนหนาตัวอยาง ซึ่งมีสีที่จะตัดออกลงในโปรแกรมดู

3. คลิกปุม เพิ่มเติม แลวคลิกแท็บ รูปภาพ จากนั้นเลือกคุณสมบัติ ลบสี

4. เปดใชงานสีที่จะลบ จากนั้นเลือกสีจากตัวอยางโดยใชเครื่องมือหลอดดูดส ีตรวจสอบวาบันทึกสีแลว

เลือกไดเฉพาะตัวเลือกลบสีที่ใชงานไดกับสแกนเนอรของคุณเทานั้น
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาลบสี ใหดูวิธีใชออนไลนเกี่ยวกับซอฟตแวรการสแกนที่คุณใชงานอยู

การครอบตัดภาพที่สแกนโดยอัตโนมัติ
เมื่อตองการครอบตัดภาพที่สแกนโดยอัตโนมัติ โปรดทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกทางลัดการสแกน แลวคลิก เพิ่มเติม สำหรับการตั้งคาเพิ่มเติม

3. เลือกตัวเลือกการครอบตัดของคุณจากรายการแบบดรอปดาวน ขนาดกระดาษที่ใส
● เมื่อตองการครอบตัดเนื้อหาของเอกสารโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตรวจจับเนื้อหาบนหนา
● เมื่อตองการครอบตัดขนาดของเอกสารโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตรวจจับขนาด

4. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกตัวเลือก เหมือนกับที่ใส สำหรับ ขนาดหนางานพิมพ และคลิก สแกน

หมายเหตุ: ใชอินเทอรเฟสผูใช ISIS หรือ TWAIN เพื่อตั้งคาตัวเลือกการครอบตัดเมื่อสแกนจากซอฟตแวร
การสแกนของผูผลิตรายอื่น
หมายเหตุ: สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการครอบตัดอัตโนมัต ิใหดูวิธีใชออนไลนเกี่ยวกับซอฟตแวรการ
สแกนที่คุณใชงานอยู
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การตรวจจับสีโดยอัตโนมัติ 
คุณสามารถใชคุณลักษณะนี้เพื่อลดขนาดของไฟลที่สแกนโดยบันทึกหนาที่มีสีเปนการสแกนสี และบันทึกหนา
สแกนอื่นเปนแบบขาวดำ
เมื่อตองการตรวจจับสีในภาพที่สแกนโดยอัตโนมัติ โปรดทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกทางลัดการสแกน

3. เมื่อตองการปรับการตั้งคาความไวแสงสีและโหมดการพิมพ ตรวจจับสีอัตโนมัต ิใหคลิก เพิ่มเติม เลือก 
รูปภาพ

4. คลิกกลองดรอปดาวน โหมดสี แลวเลือก ตรวจจับสีอัตโนมัติ

5. เลือกกลองดรอปดาวน ตรวจจับสีอัตโนมัติ ใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคา จากนั้นคลิก ตกลง

6. คลิก สแกน

หมายเหตุ: สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการตรวจจับสีอัตโนมัติ ใหดูวิธีใชออนไลนเกี่ยวกับซอฟตแวรการ
สแกนที่คุณใชงานอยู
หมายเหตุ: ใชอินเทอรเฟสผูใช ISIS หรือ TWAIN เพื่อตรวจจับสีอัตโนมัติเมื่อสแกนจากซอฟตแวรการสแกน
ของผูผลิตรายอื่น

ตรวจสอบการปอนกระดาษผิด (หลายแผน)
คุณลักษณะตรวจสอบการปอนกระดาษผิด (หลายแผน) จะหยุดกระบวนการสแกนถาเครื่องตรวจพบวามีการปอน
กระดาษหลายแผนพรอมกันเขาไปในสแกนเนอร คุณลักษณะนี้จะเปดใชงานอยูแลวโดยคาเริ่มตน
คุณอาจตองการปดใชงานคุณลักษณะนี้ในกรณีตอไปนี้
● คุณตองการสแกนเอกสารหลายสวน (HP ไมแนะนำการใชงานลักษณะนี)้

● เอกสารมีปายสติ๊กเกอรหรือกระดาษโนตแบบติดกาวติดอยู

หมายเหตุ: ใชอินเทอรเฟสผูใช ISIS หรือ TWAIN เพื่อเปดใชงานการตรวจสอบการปอนกระดาษผิดเมื่อสแกน
จากซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่น
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ตรวจจับขนาดหนาโดยอัตโนมัติ 
ซอฟตแวร HP Scan สามารถตรวจจับขนาดกระดาษไดโดยอัตโนมัติ ดวยการใชตัวเลือก ตรวจจับขนาด เมื่อ
เลือกตัวเลือก ตรวจจับขนาด จากรายการแบบดรอปดาวน ขนาดหนา ภาพที่สแกนจะถูกครอบตัดใหตรงกับ
ขนาดของหนาที่ตรวจพบและเนื้อหาที่เอียงใหตรง
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ลบหนาวางโดยอัตโนมัต ิ
เมื่อมีการเปดใชงานคุณสมบัติ ลบหนาวาง หนาที่สแกนจะถูกประเมินสำหรับเนื้อหา หนาวางที่ระบบตรวจพบจะ
ปรากฏขึ้นในโปรแกรมแสดงผล พรอมสัญลักษณระบุการลบ หนาวางที่ระบบตรวจพบเหลานี้จะถูกลบออกโดย
อัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกเอกสารที่สแกนไปยังปลายทางเรียบรอยแลว
1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกทางลัดการสแกน

3. คลิก เพิ่มเติม

4. เลือกแท็บ เอกสาร เลือก ลบหนาวาง จากกลองดรอปดาวน ปรับเอกสาร และคลิก ตกลง

คำแนะนำ: แถบเลื่อน ความไวแสง (Sensitivity) ใหคุณปรับคาความไวแสงเพื่อระบุวิธีตรวจพบและลบ
หนาวาง หากเลือกดานลางของแถบเลื่อน ระบบจะตรวจพบหนาวางเพิ่มมากขึ้นและทำการลบออก หาก
เลือกดานบนของแถบเลื่อน หนาจะตองวางเกือบทั้งหมด ระบบจึงจะตรวจพบและทำการลบออก คุณ
สามารถตั้งคาความไวแสงไดดวยการปอนคาหรือการคลิกปุมลูกศร
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ปรับการวางแนวหนาโดยอัตโนมัติ 
ใชคุณสมบัตินี้เพื่อปรับการวางแนวกระดาษตามภาษาโดยอัตโนมัติ
1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกทางลัดการสแกน

3. คลิก เพิ่มเติม

4. ใตแท็บ สแกน ใหเลือกกลองดรอปดาวน การวางแนวกระดาษ และเลือกกลองกาเครื่องหมาย วางแนว
อัตโนมัติ

5. เลือกภาษาของเอกสาร คลิก ตกลง จากนั้นเริ่ม สแกน
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สแกนโดยใชโหมดขาวดำเนนขอความ 
ใชคุณสมบัตินี้เพื่อปรับแตงภาพสแกนขณะสแกนขอความขาวดำ เมื่อตองการใชคุณสมบัตินี ้ใหทำขั้นตอนตอไป
นี้:

1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกทางลัดการสแกน

3. คลิก เพิ่มเติม

4. เลือกแท็บ รูปภาพ จากนั้นเลือก ดำ/ขาว (1 บิต) จากกลองดรอปดาวน โหมดสี 

5. เลือก เกณฑสำหรับสีดำ/ขาว เลือก ปรับปรุงเนื้อหา จากนั้นคลิก ตกลง
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จัดภาพที่สแกนใหตรงโดยอัตโนมัติ
Windows: ใชคุณลักษณะ ยืดภาพที่สแกนโดยอัตโนมัต ิเพื่อปรับเนื้อหาที่เอียงเมื่อเทียบกับขนาดของหนาใน
เอกสารตนฉบับใหตรง ใชคุณลักษณะ ตรวจจับขนาด เพื่อปรับหนาที่เอียงใหตรงซึ่งอาจเอียงในระหวางขั้นตอน
การสแกน
1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. เลือกช็อตคัทการสแกน

3. คลิกเพิ่มเติม เลือกแท็บ เอกสาร จากนั้นเลือก ปรับเนื้อหาใหตรง
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เพิ่มหรือลบอุปกรณ
คุณสามารถใชซอฟตแวร HP Scan เพื่อเพิ่มหรือเอาอุปกรณออกจากคอมพิวเตอรได

1. เปดซอฟตแวร HP Scan

2. คลิกไอคอน การตั้งคา เพื่อเปดหนาตาง การตั้งคาอุปกรณ

3. ทำตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
● หากตองการเพิ่มอุปกรณ ใหคลิกไอคอนบวก + , คลิก เชื่อมตออุปกรณใหม จากนั้นปฏิบัติตามคำ

แนะนำบนหนาจอ
● หากตองการลบอุปกรณ ใหเลือกชื่อสแกนเนอรจากรายการสแกนเนอรที่มีอยู แลวคลิกปุม ลบ

คำแนะนำ: คุณสามารถเลือกสแกนเนอรหลายเครื่องเพื่อลบออกไดในครั้งเดียว

คำแนะนำ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช HP Scan Assistant ในการเพิ่มอุปกรณใหมได เรียกใชงาน HP 
Scan Assistant จากคอมพิวเตอรเดสกท็อป คลิก เครื่องมือ แลวคลิก การตั้งคาอุปกรณและซอฟตแวร จาก
นั้นเลือก เชื่อมตออุปกรณใหม
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4 การดูแลและบำรุงรักษา

สวนนี้จะนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสแกนเนอร สำหรับขอมูลการดูแลรักษาลาสุด โปรดดูที่ 
www.hp.com/support

● แท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร 
HP)

● การสั่งซื้อวัสดุสำหรับการบำรุงรักษาและการสแกน
● การทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร แถบสแกน และพื้นหลังดูเพล็กซของตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ 

(ADF)

● ทำความสะอาดลูกกลิ้ง
● การเปลี่ยนลูกกลิ้งใหม
● เปลี่ยนแผนแยก 
● การเปลี่ยนแผงดานหนา
การทำความสะอาดสแกนเนอรเปนระยะๆ ชวยใหแนใจวางานสแกนที่ไดจะมีคุณภาพสูง สวนระดับของการดูแล
รักษาที่จำเปนจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ปริมาณการใชงานและสภาพแวดลอม คุณควรทำความสะอาดเปนระ
ยะๆ ตามความจำเปน
ซอฟตแวรสแกนเนอร จะมีภาพเคลื่อนไหวที่จะคอยแนะนำคุณในระหวางการดำเนินงานบำรุงรักษาตอไปนี้ ภาพ
เคลื่อนไหวเหลานี้ยังมีเผยแพรที่ www.hp.com/support

● การถอดและการเปลี่ยนลูกกลิ้ง

● การถอดและการเปลี่ยนแผนแยก

● การถอดและการเปลี่ยนแผงดานหนา
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แท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา) ของ HP Scanner Tools 
Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)

แท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) 
แสดงการใชงานสแกนเนอร ประวัติการบำรุงรักษา และการตั้งคา คุณสามารถบันทึกการบำรุงรักษาสแกนเนอร
และเปลี่ยนการตั้งคาสำหรับการแจงเตือนการบำรุงรักษาได
สำหรับขอมูลในรายละเอียด โปรดดู HP Scanner Tools Utility Help (วิธีใชยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร 
HP) เมื่อตองการเปดวิธีใช ใหกดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอร แลวคลิก Help (วิธีใช) ใน
กลองโตตอบ

การสั่งซื้อวัสดุสำหรับการบำรุงรักษาและการสแกน
คุณสามารถซื้อชิ้นสวนในการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องสแกนได
1. เยี่ยมชมเว็บไซตชิ้นสวนสแกนเนอรของ HP ไดที่ www.hp.com/buy/parts

2. เลือกภาษาที่คุณใช และคลิกที่ลูกศร
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การทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร แถบสแกน และพื้นหลัง
ดูเพล็กซของตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF)

ควรทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร แถบสแกน และพื้นหลังดูเพล็กซ ADF เปนประจำหรือทุกครั้งที่ภาพ
สแกนมีเสนริ้ว
เมื่อตองการทำความสะอาดสวนประกอบเหลานี้ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

1. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นใหถอดสาย USB และอุปกรณจายไฟออกจากสแกน
เนอร

2. เปดฝาสแกนเนอร

3. ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแถบสแกนโดยใชผานุมไมมีขนที่มีการฉีดน้ำยาเช็ดกระจกออนๆ

ขอควรระวัง: ใชน้ำยาเช็ดกระจกเพื่อทำความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแถบสแกนเทานั้น หลีกเลี่ยง
น้ำยาที่มีสวนผสมของสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา น้ำมันเบนซิน และคารบอนเตตราคลอไรด ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถสรางความเสียหายแกกระจกสแกนเนอรได หลีกเลี่ยงการใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอลเพราะอาจกอ
ใหเกิดริ้วรอยบนกระจก
อยาฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอรหรือแถบสแกนโดยตรง หากใชน้ำยาเช็ดกระจก
มากเกินไป น้ำยาอาจรั่วซึมลงไปใตกระจกสแกนเนอรหรือแถบสแกนและสรางความเสียหายแกสแกนเนอร

4. เช็ดกระจกใหแหงดวยผาแหงที่นุมและไมมีขน
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5. ปดฝาสแกนเนอร จากนั้นยกถาดปอนกระดาษสแกนเนอรใหตั้งฉากกับสแกนเนอร

6. กดสลักพื้นหลังดูเพล็กซ ADF เพื่อปลดพื้นหลังดูเพล็กซ ADF จากนั้นดึงมาดานหนาเพื่อถอดพื้นหลังดูเพล็
กซ ADF ออกจากที่ยึด

7. ใชผานุมที่ไมมีขนที่ชุบน้ำอุนหมาดๆ เช็ดพื้นหลังดูเพล็กซ ADF

8. ใชผานุมที่แหงและไมมีขนเช็ดพื้นหลังสำหรับสแกนสองดาน ADF ใหแหง จากนั้นเลื่อนพื้นหลังดูเพล็กซ 
ADF เขาที่เดิม

9. เลื่อนถาดปอนกระดาษของสแกนเนอรลงใหเขาที่ จากนั้นเสียบสาย USB และอุปกรณจายไฟกลับเขาที่
สแกนเนอร
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ทำความสะอาดลูกกลิ้ง
ควรทำความสะอาดลูกกลิ้งภายใตสภาพตางๆ ดังนี้:

● HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) จะเตือนเมื่อควรทำความสะอาด

● คุณประสบกับปญหากระดาษติดอยูบอยครั้ง

● สแกนเนอรไมดึงกระดาษเขาไปสูชองกระดาษผาน

● ภาพที่สแกนถูกยืดออก

● คุณสแกนเอกสารประเภทดังตอไปนี้บอยครั้ง กระดาษเคลือบ เอกสารที่ผานกรรมวิธีทางเคม ีเชน กระดาษ
ปราศจากคารบอน เอกสารที่มีแคลเซียมคารบอเนตในปริมาณสูง เอกสารที่เขียนดวยดินสอ เอกสารที่ผง
หมึกยังไมเขาเนื้อกระดาษ

ในการทำความสะอาดลูกกลิ้ง ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นใหถอดสาย USB และอุปกรณจายไฟออกจากสแกน
เนอร

2. เปดฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
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3. ใชอากาศอัดหรือผาสะอาดที่ไมมีขนชุบน้ำอุนหมาดๆ เช็ดเสนใยหรือฝุนที่มองเห็นออกจากลูกกลิ้งและแผน
แยก

4. ปดฝา ADF จากนั้นเสียบสาย USB และอุปกรณจายไฟกลับเขาไปที่สแกนเนอร

5. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อเปดสแกนเนอร จากนั้นอัพเดตประวัติการบำรุงรักษาสแกนเนอร

a. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อเปด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตี
เครื่องมือของสแกนเนอร HP)

b. ในสวน Record Cleaning (บันทึกการทำความสะอาด) ของแท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา) ให
คลิก Record Cleaning (บันทึกการทำความสะอาด)

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Scanner Tools Utility Help (วิธีใชยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร 
HP)
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การเปลี่ยนลูกกลิ้งใหม
เปลี่ยนลูกกลิ้งภายใตสภาพตางๆ ดังนี:้

● เมื่อกลองโตตอบ Maintenance Recommended (แนะนำใหบำรุงรักษา) ระบุวาถึงกำหนดบำรุงรักษาลูก
กลิ้งแลว

● ถายังประสบกับปญหากระดาษติดอยูบอยครั้งและการทำความสะอาดลูกกลิ้งไมสามารถแกไขได

คำแนะนำ: ซอฟตแวรสแกนเนอรจะมีภาพเคลื่อนไหวที่จะคอยแนะนำคุณ ในระหวางการถอดและเปลี่ยนชุด
ลูกกลิ้ง ภาพเคลื่อนไหวนี้ยังมีเผยแพรที่ www.hp.com/support

ชุดลูกกลิ้งสำหรับเปลี่ยนจะมีแผนแยกสำหรับเปลี่ยน หากตองการสั่งซื้อชุดลูกกลิ้งสำหรับเปลี่ยน โปรดดู 
www.hp.com/buy/parts

หมายเหตุ: ชุดลูกกลิ้งสำหรับเปลี่ยนเปนวัสดุสิ้นเปลือง และไมครอบคลุมภายใตการรับประกันหรือขอตกลง
การบริการมาตรฐาน

เมื่อตองการเปลี่ยนลูกกลิ้ง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

1. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นใหถอดสาย USB และอุปกรณจายไฟออกจากสแกน
เนอร

2. เปดฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
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3. เลื่อนนิ้วไปที่ดานหลังสลักบนฝาครอบชุดลูกกลิ้ง แลวคอยๆ ดึงมาดานหนาและดันลงเพื่อเปดฝาครอบ

คำแนะนำ: ยกถาด ADF ขึ้นเล็กนอยเพื่อใหสามารถเขาถึงสลักไดงายขึ้น
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4. เปดฝาครอบชุดลูกกลิ้งโดยดันฝาครอบลง จับชุดลูกกลิ้งแลวเลื่อนไปทางซายและถอดออกจากแทนยึด

ขอควรระวัง: อยาแตะลูกกลิ้งดวยมือเปลา เนื่องจากน้ำมันจากผิวของคุณอาจมีผลตอประสิทธิภาพการ
สแกน
หมายเหตุ: คุณอาจรูสึกวามีแรงตานเล็กนอยขณะเลื่อน

ขอควรระวัง: ระมัดระวังอยากดสลักการจัดวางตำแหนงที่อยูทางดานขวาของชุดลูกกลิ้ง 

5. ยกชุดลูกกลิ้งออกจากสแกนเนอร

THWW การเปลี่ยนลูกกลิ้งใหม 43



6. เปดฝาครอบชุดลูกกลิ้งโดยดันฝาครอบลง จากนั้นใสชุดลูกกลิ้งใหมเขาไปในแทนยึด และเลื่อนชุดลูกกลิ้ง
ไปทางดานขวาจนกระทั่งเขาที่

7. ปดฝาครอบชุดลูกกลิ้ง ตรวจสอบใหแนใจวาสลักเขาที่เรียบรอยแลว

8. ปดฝา ADF จากนั้นเสียบสาย USB และอุปกรณจายไฟกลับเขาไปที่สแกนเนอร แลวเปดสวิตชสแกนเนอร

9. อัพเดตประวัติการบำรุงรักษาสแกนเนอร:

a. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อเปด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตี
เครื่องมือของสแกนเนอร HP)

b. ในสวน Record Replacement (บันทึกการทดแทน) ของแท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา) ให
คลิก Record Replacement (บันทึกการทดแทน)

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Scanner Tools Utility Help (วิธีใชยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร 
HP)
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หมายเหตุ: HP ขอแนะนำใหคุณเปลี่ยนลูกกลิ้งหลังจากสแกนงานครบทุกๆ 100,000 แผน

HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) สามารถชวยแจงเตือนคุณเมื่อจำเปนตอง
เปลี่ยนชิ้นสวน ซึ่งขึ้นอยูกับหลายๆ เงื่อนไข และอาจเร็วกวารอบการเปลี่ยนชิ้นสวนนี้
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เปลี่ยนแผนแยก 
ชุดลูกกลิ้งสำหรับเปลี่ยนจะมีแผนแยกสำหรับเปลี่ยน เปลี่ยนแผนแยกทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนลูกกลิ้ง หากตองการ
สั่งซื้อชุดลูกกลิ้งสำหรับเปลี่ยน โปรดดู www.hp.com/buy/parts

คำแนะนำ: ซอฟตแวรสแกนเนอรจะมีภาพเคลื่อนไหวที่จะคอยแนะนำคุณ ในระหวางการถอดและเปลี่ยนแผน
คั่น ภาพเคลื่อนไหวนี้ยังมีเผยแพรที่ www.hp.com/support

เมื่อตองการเปลี่ยนแผนแยก ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นใหถอดสาย USB และอุปกรณจายไฟออกจากสแกน

เนอร
2. เปดฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

3. ดันสลักบนแผนแยกไปดานหนา (ไปทางดานหลังของ ADF) เพื่อปลดแผนแยก

คำแนะนำ: หากคุณยกถาดปอนกระดาษ ADF ขึ้นเล็กนอยจะทำใหถอดไดงายขึ้น
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4. ยกอุปกรณแผนแยกขึ้นเพื่อถอดออกจากที่ยึดและวางไวดานขาง

ขอควรระวัง: อยาแตะแผนแยกดวยมือเปลา เนื่องจากน้ำมันจากผิวของคุณอาจมีผลตอประสิทธิภาพการ
สแกน

5. เลื่อนขอบดานหลังของแผนแยกแผนใหมเขากับที่ยึด ตรวจดูใหแนใจวาสปริงที่ดานลางแผนคั่นไมโคงงอ
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6. กดดานหนาของแผนแยกลงจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก ซึ่งหมายถึงวาแผนแยกเขาที่เรียบรอยแลว

คำแนะนำ: (โปรดอยาจับแผนแยกดวยมือเปลา) กดแผนแยกลงแลวปลอย ตรวจดูใหแนใจวาสปริง
รองรับแผนแยกอยู ซึ่งแสดงวาสปริงดานลางอยูในตำแหนงที่เหมาะสม

7. ปดฝา ADF จากนั้นเสียบสาย USB และอุปกรณจายไฟกลับเขาไปที่สแกนเนอร แลวเปดสวิตชสแกนเนอร
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การเปลี่ยนแผงดานหนา
คำแนะนำ: ซอฟตแวรสแกนเนอรจะมีภาพเคลื่อนไหวที่จะคอยแนะนำคุณ ในระหวางการถอดและเปลี่ยน
พาเนลดานหนา ภาพเคลื่อนไหวนี้ยังมีเผยแพรที่ www.hp.com/support

เมื่อตองการเปลี่ยนแผงดานหนา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้:

1. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นใหถอดสาย USB และอุปกรณจายไฟออกจากสแกน
เนอร

2. ยกฝาสแกนเนอรขึ้น

3. ปลดฝาครอบแผงดานหนา
a. มองหารูที่ดานลางแผงดานหนา จากนั้นใชดามปากกาดันเขาไปในรูนั้น

b. ขณะที่ดันดามปากกาขึ้น ใหใชนิ้วของคุณดันสลักตามตำแหนงที่ปรากฏและคอยๆ ยกแผงดานหนาขึ้น
ขณะที่ดันสลัก

4. ดันสลักในตำแหนงอื่นๆ ที่เหลือพรอมทั้งคอยๆ ยกแผงดานหนาขึ้นขณะที่ปลดแตละสลัก
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5. คว่ำแผงดานหนาลงโดยใชมือขางหนึ่งถือไวอยางระมัดระวัง จากนั้นถอดขั้วตอ 6 ขาออก และนำแผงดาน
หนาออก

6. ใสแผงดานหนาอันใหม โดยตรวจดูใหแนใจวาขอบของขั้วตอ 6 ขาพอดีกับชองตอสำหรับขั้วตอ 6 ขาบน
แผงดานหนา

7. พลิกแผงดานหนาในแนวนอนโดยใหจอ LCD อยูดานบน จากนั้นตรวจดูใหแนใจวาตำแหนงของสลักทั้งสี่
อันของแผงดานหนาตรงกับที่ยึดสลักบนสแกนเนอร
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8. คอยๆ ดันแผงดานหนาเขาไปในที่ยึด (ตรวจดูใหแนใจวาแผงดานหนาอยูในตำแหนงที่เหมาะสมดีแลว) 
หมุนลงมาและดันแผงดานหนาใหเขาที่

9. ปดฝาสแกนเนอร จากนั้นเสียบสาย USB และสายไฟกลับเขาที่สแกนเนอร แลวเปดสวิตชสแกนเนอร
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5 การแกไขปญหา

เนื้อหาสวนนี้อธิบายถึงวํธีแกปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับสแกนเนอร
● ขอผิดพลาดของสแกนเนอร
● คำแนะนำในการแกไขปญหาเบื้องตน
● การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสแกนเนอร
● การเริ่มตนทำงานของเครื่องสแกนหรือฮารดแวรมีปญหา
● ปญหาการทำงานของสแกนเนอร
● ปุมตางๆ บนสแกนเนอรทำงานไมถูกตอง
● ปญหาชองกระดาษผานของสแกนเนอร 
สำหรับวิธีการแกไขปญหาเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชสำหรับโปรแกรมการสแกนของ HP ที่คุณใชอยู
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ขอผิดพลาดของสแกนเนอร
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับขอผิดพลาด โปรดดูตามหัวขอที่เหมาะสมดังนี้

ขอผิดพลาด คำอธิบาย

ขอผิดพลาด USB 1. ตรวจสอบขั้วตอ USB ระหวางสแกนเนอรกับคอมพิวเตอร

2. ใชเครื่องมือ Windows Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ Windows) เพื่อตรวจสอบวา
คอมพิวเตอรรูจักสแกนเนอรหรือไม

● Windows XP/XP 64 บิต: เครื่องมือ Windows Device Manager (ตัวจัดการ
อุปกรณ Windows) มีอยูบนแท็บ Hardware (ฮารดแวร) ของเครื่องมือ Systems 
(ระบบ) ใน Control Panel (แผงควบคุม)

● Vista/Vista 64 บิต, Windows 7: ถาคุณมีมุมมอง Control Panel (แผงควบคุม) ที่
มีการจัดประเภท ใหเลือก Control Panel (แผงควบคุม) เลือก Hardware and 
Sound (ฮารดแวรและเสียง) และเลือก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ) ถา
คุณมีมุมมอง Classic (คลาสสิค) ใหเลือก Control Panel (แผงควบคุม) และเลือก 
Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ)

3. หากคอมพิวเตอรไมรูจักสแกนเนอร ใหถอนการติดตั้ง แลวติดตั้งซอฟตแวรสแกนเนอรนั้น
ใหม

4. หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดดูที่ www.hp.com/support

Paper Jam (กระดาษติด) มีการตรวจพบกระดาษติดที่ตัวปอนเอกสาร เปดฝาแลวนำกระดาษที่ติดอยูออก

Hatch Open (ฝาเปดอยู) ฝาที่ตัวปอนเอกสารเปดอยู หรือไมไดล็อกอยูในตำแหนง กรุณาปดฝาดวยการกดลงจนกระทั่ง
ไดยินเสียงคลิก จากนั้นจึงสแกนอีกครั้ง

Motor Failure (มอเตอรเสีย) กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร โปรดรอ 30 วินาที แลวจึงเปดสวิตชสแกนเนอร 
หากขอความยังปรากฏอยู โปรดดูที่ www.hp.com/support

Paper Error (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ
กระดาษ)

ตัวปอนเอกสารไมสามารถจับกระดาษได หรือกระดาษติด ทำตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อแกไขขอผิด
พลาด:

1. นำกระดาษออกจากตัวปอนเอกสาร

2. ตรวจดูกระดาษในปกเพื่อใหแนใจวาแผนกระดาษไมติดกัน

3. ดูใหแนใจวากระดาษมีขนาดและน้ำหนักตามขอมูลจำเพาะ ตามที่ระบุในคูมือผูใชของ
สแกนเนอร

4. ตรวจสอบวาชุดลูกกลิ้งและแผนแยกถูกติดตั้งไวอยางเหมาะสม

5. ใสปกตนฉบับลงไปใหม แลวลองอีกครั้ง

Hardware Error (ขอผิดพลาดเกี่ยว
กับฮารดแวร)

ฮารดแวรเสีย กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร โปรดรอ 30 วินาที แลวจึงเปด
สวิตชสแกนเนอร หากขอความยังปรากฏอยู โปรดดูที่ www.hp.com/support
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คำแนะนำในการแกไขปญหาเบื้องตน
ปญหางายๆ เชน รอยเปอนบนกระจกสแกนเนอรหรือสายหลวมอาจทำใหสแกนเนอรสรางงานสแกนที่ไมชัด 
สแกนเนอรทำงานผิดปกติ หรือไมทำงานได ตรวจสอบรายการตางๆ ตอไปนี้เสมอเมื่อคุณประสบปญหากับการ
สแกน
● ถาการสแกนดูเลือน ใหตรวจดูวาแถบสแกนที่อยูทางซายของกระจกสแกนเนอรสกปรกหรือมีรอยเปอนหรือ

ไม ถามี ใหทำความสะอาดแถบสแกน
ถาคุณตองการสแกนเอกสารที่จะไดรับการวิเคราะหดวยการรูจำตัวอักษร (OCR) ตรวจดูใหแนใจวาเอกสาร
ตนฉบับคมชัดเพียงพอสำหรับการวิเคราะหดวยวิธีดังกลาว

● ตองใหแนใจวาสาย USB และสายไฟตอเขากับขั้วตอของแตละสายที่ดานหลังของสแกนเนอรอยางแนน
หนา และไดเสียบสายไฟเขากับเตาเสียบไฟที่มีไฟเขา

● ตรวจดูใหแนใจวาสแกนเนอรไดรับการจายไฟ
● ตรวจสอบวาไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนอุปกรณจายไฟติดสวางหรือไม

● ถาไฟ LED สีเขียวไมติดสวาง ใหตรวจดูวามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชากที่
เสียบอยูกับอุปกรณจายไฟหรือไม

● ถามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชาก แตไฟ LED สีเขียวยังคงไมติดสวาง 
แสดงวาอุปกรณจายไฟอาจผิดปกติ ติดตอ www.hp.com/support สำหรับความชวยเหลือ

● ถาคุณเชื่อมตอสแกนเนอรเขากับคอมพิวเตอรผานฮับ USB หรือผานพอรต USB ที่ดานหนาของ
คอมพิวเตอร ใหถอดสแกนเนอรออก และเชื่อมตอเขากับพอรต USB ที่ดานหลังของคอมพิวเตอร

● ดูใหแนใจวาปุมตางๆ ของสแกนเนอรสามารถใชงานได

● ปดสวิตชสแกนเนอร แลวรอสัก 30 วินาที จากนั้นเปดสวิตชสแกนเนอรอีกครั้ง

● ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) แลว

● รีสตารทคอมพิวเตอร

ถายังเกิดปญหานี้อยู อาจเปนไปไดวาซอฟตแวรการสแกนของ HP เฟรมแวรหรือไดรเวอรที่เกี่ยวของเปนรุนเกา
หรือเสียหาย โปรดดูที่ www.hp.com/support เพื่อคนหาการอัพเดตซอฟตแวร เฟรมแวรและไดรเวอรสำหรับ
สแกนเนอรของคุณ
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การแกไขปญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสแกนเนอร
● การตรวจสอบสายตางๆ
● การถอนการติดตั้งและการติดตั้ง HP Scanjet utilities (ยูทิลิตีของ HP Scanjet) อีกครั้ง

การตรวจสอบสายตางๆ
ชนิดของสายเคเบิล สิ่งที่ควรทำ

สายไฟ ตอสายไฟระหวางสแกนเนอรและเตาเสียบไฟ

● ดูใหแนใจวา ไดตอสายไฟไวเปนอยางดีระหวางสแกนเนอรและเตาเสียบไฟหรืออุปกรณปองกัน
ไฟฟากระชากที่มีไฟเขา

● หากตอสายไฟเขากับอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก ตองแนใจวาไดเสียบปลั๊กอุปกรณนี้เขากับ
เตาเสียบและเปดสวิตชไวแลว

● กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสแกนเนอร จากนั้นปดคอมพิวเตอร หลังผานไป 30 วินาที ใหเปด
สวิตชสแกนเนอร แลวจึงเปดคอมพิวเตอรตามลำดับ

สาย USB ตอสาย USB ระหวางสแกนเนอรและคอมพิวเตอร

● ใชสายเคเบิลที่มาพรอมกับสแกนเนอร สาย USB อื่นอาจเขากันไมไดกับสแกนเนอร

● ดูใหแนใจวา สาย USB ตอไวเปนอยางดีระหวางเครื่องสแกนและคอมพิวเตอร

● หากตอสาย USB เขากับพอรต USB ที่ดานหนาคอมพิวเตอร ใหยายมาเสียบสายนี้เขากับพอรต 
USB ที่ดานหลังคอมพิวเตอรแทน

สำหรับขอมูลการแกไขปญหา USB เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/พื้นที่ของ
คุณ และใชเครื่องมือคนหาเพื่อคนหาหัวขอการแกปญหา USB

การถอนการติดตั้งและการติดตั้ง HP Scanjet utilities (ยูทิลิตีของ HP Scanjet) 
อีกครั้ง

หากตรวจสอบการเชื่อมตอสายสแกนเนอรแลวยังคงมีปญหาอยู ปญหาอาจเกิดจากการติดตั้งที่ไมสมบูรณ ใหลอง
ถอนการติดตั้ง แลวติดตั้งยูทิลิตีของ HP Scanjet อีกครั้ง

1. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นถอดสาย USB และ สายไฟออกจากสแกนเนอร

2. ใชเครื่องมือ Add/Remove (เพิ่ม/เอาออก) (ใน Windows Vista และ Windows 7 เครื่องมือ Programs 
and Features (โปรแกรมและคุณลักษณะ)) จาก Control Panel (แผงควบคุม) เพื่อถอนการติดตั้ง
โปรแกรมดังตอไปนี:้

● ไดรเวอร ISIS

● ไดรเวอร TWAIN

● HP Scanjet 7500 Utilities (ยูทิลิตีของ HP Scanjet)

3. รีสตารทคอมพิวเตอร
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4. ใชซอฟตแวรการสแกนของ HP ที่ดาวนโหลดจาก www.hp.com/support เพื่อติดตั้งไดรเวอรและเครื่อง
มือของ HP Scanjet อีกครั้ง

5. ตอสาย USB และสายไฟเขากับสแกนเนอรใหมอีกครั้ง แลวจึงกดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อเปดสแกนเนอร
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การเริ่มตนทำงานของเครื่องสแกนหรือฮารดแวรมีปญหา
● ตรวจสอบการเชื่อมตอของ USB

● ตรวจสอบวาสแกนเนอรมีไฟเขาเครื่อง
● รีเซ็ตสแกนเนอร
● สแกนเนอรหยุดทำงานอยางถูกตอง

ตรวจสอบการเชื่อมตอของ USB
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไปยังสแกนเนอร
● ใชสายเคเบิลที่มาพรอมกับสแกนเนอร สาย USB อื่นอาจเขากันไมไดกับสแกนเนอร

● ดูใหแนใจวา สาย USB ตอไวเปนอยางดีระหวางเครื่องสแกนและคอมพิวเตอร การเสียบสายเขากับสแกน
เนอรที่ถูกตองคือ ไอคอนรูปสามสายบนสาย USB ชี้ขึ้นดานบน

หากปญหายังคงมีอยูหลังจากตรวจสอบตามขางตนแลว ใหลองทำดังนี้:

1. ทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ โดยขึ้นอยูกับวิธีการเชื่อมตอสแกนเนอรเขากับคอมพิวเตอร:

● หากสาย USB เชื่อมตออยูกับฮับ USB หรือชุดเชื่อมตออุปกรณสำหรับแล็ปท็อป ใหถอดสาย USB 
ออกจากฮับ USB หรือชุดเชื่อมตออุปกรณ จากนั้นเชื่อมตอสาย USB เขากับพอรต USB ที่ดานหลัง
ของคอมพิวเตอร

● หากสาย USB เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงอยูแลว ใหลองเสียบเขากับพอรต USB พอรตอื่นที่
ดานหลังของคอมพิวเตอร

● ถอดอุปกรณ USB อื่นๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร ยกเวนแปนพิมพและเมาส

2. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร โปรดรอ 30 วินาที แลวจึงเปดสวิตชสแกนเนอร

3. รีสตารทคอมพิวเตอร

4. หลังจากปดและเปดคอมพิวเตอรขึ้นมาใหมแลว ใหลองใชสแกนเนอร
● ถาสแกนเนอรทำงาน ใหเชื่อมตออุปกรณ USB อื่นๆ ทีละอุปกรณ ลองใชสแกนเนอรอีกครั้งหลังจาก

เชื่อมตออุปกรณเหลานั้นทีละอุปกรณ ถอดอุปกรณ USB ที่ทำใหสแกนเนอรไมทำงานออก

● หากสแกนเนอรไมทำงาน ใหถอนการติดตั้ง แลวติดตั้ง HP Scanjet drivers and utilities (ไดรเวอร
และยูทิลิตีของ HP Scanjet) อีกครั้ง

ตรวจสอบวาสแกนเนอรมีไฟเขาเครื่อง
ตอสายไฟระหวางสแกนเนอรและเตาเสียบไฟ
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● ตรวจดูวาไดตอสายไฟไวเปนอยางดีระหวางสแกนเนอรกับเตาเสียบไฟที่มีไฟเขา

● หากตอสายไฟเขากับอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก ตองแนใจวาไดเสียบปลั๊กอุปกรณนี้เขากับเตาเสียบและ
เปดสวิตชไวแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาสแกนเนอรไดรับการจายไฟ
● ตรวจสอบวาไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนอุปกรณจายไฟติดสวางหรือไม

● ถาไฟ LED สีเขียวไมติดสวาง ใหตรวจดูวามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชากที่
เสียบอยูกับอุปกรณจายไฟหรือไม

● ถามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชาก แตไฟ LED สีเขียวยังคงไมติดสวาง 
แสดงวาอุปกรณจายไฟอาจผิดปกติ ติดตอ www.hp.com/support สำหรับความชวยเหลือ

หากปญหายังคงมีอยูหลังจากตรวจสอบตามขางตนแลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี:้

1. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นใหถอดอุปกรณจายไฟออกจากสแกนเนอร

2. รอสัก 30 วินาที

3. เสียบปลั๊กอุปกรณจายไฟ แลวเปดสวิตชสแกนเนอรอีกครั้ง

รีเซ็ตสแกนเนอร
หากคุณไดรับขอความแจงขอผิดพลาดเชน Scanner initialization failed (การทำงานเริ่มตนของสแกนเนอรลม
เหลว) หรือ Scanner not found (ไมพบสแกนเนอร) เมื่อพยายามใชสแกนเนอร คุณควรรีเซ็ตสแกนเนอร

เมื่อตองการรีเซ็ตสแกนเนอร ใหปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้:

1. ปดซอฟตแวร HP Scan และ HP Scanner Tools Utility หากยังคงเปดอยู

2. กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อปดสวิตชสแกนเนอร จากนั้นใหถอดอุปกรณจายไฟออกจากสแกนเนอร

3. รอสัก 30 วินาที

4. เสียบปลั๊กอุปกรณจายไฟ แลวเปดสวิตชสแกนเนอรอีกครั้ง

สแกนเนอรหยุดทำงานอยางถูกตอง
หากสแกนเนอรหยุดสแกน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ หลังจากทำแตละขั้นตอนแลว ใหเริ่มสแกนอีกครั้ง
เพื่อดูวาสแกนเนอรทำงานหรือไม หากปญหายังคงมีอยู ใหดำเนินการตามขั้นตอนตอไป
1. สายเคเบิลอาจหลวม ดูใหแนใจวา ไดเชื่อมตอทั้งสาย USB และอุปกรณจายไฟไวถูกตองแลว

ใชสายเคเบิลที่มาพรอมกับสแกนเนอร สาย USB อื่นอาจเขากันไมไดกับสแกนเนอร

2. ตรวจดูใหแนใจวาสแกนเนอรไดรับการจายไฟ
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a. ตรวจสอบวาไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนอุปกรณจายไฟติดสวางหรือไม

b. ถาไฟ LED สีเขียวไมติดสวาง ใหตรวจดูวามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชากที่
เสียบอยูกับอุปกรณจายไฟหรือไม

c. ถามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชาก แตไฟ LED สีเขียวยังคงไมติดสวาง 
แสดงวาอุปกรณจายไฟอาจผิดปกติ ติดตอ www.hp.com/support สำหรับความชวยเหลือ

3. ถอดสายไฟออกจากแหลงจายไฟ รอประมาณ 30 วินาที จากนั้นเสียบสายไฟกลับเขาไปใหม

4. รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ

5. ใชเครื่องมือ Add/Remove (เพิ่ม/เอาออก) (ใน Windows Vista เครื่องมือ Programs and Features 
(โปรแกรมและคุณลักษณะ) ) จาก Control Panel (แผงควบคุม) เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมดังตอไปนี:้

● ซอฟตแวร ISIS/TWAIN 

● ยูทิลิตี HP ScanJet Enterprise7500

6. ติดตั้งใหมโดยใชซอฟตแวรการสแกนของ HP ที่ดาวนโหลดจาก www.hp.com/support

7. ตอสาย USB และสายไฟเขากับสแกนเนอรใหมอีกครั้ง แลวจึงกดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อเปดสแกนเนอร

60 บท 5   การแกไขปญหา THWW

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


ปญหาการทำงานของสแกนเนอร
● สแกนเนอรไมเปดการทำงาน
● สแกนเนอรยังคงปดทำงาน
● LCD มีปญหาในการแสดงผลหรือปุมสแกนเนอรไมสามารถทำงานไดอยางเหมาะสม
● สแกนเนอรไมสแกนทันที
● สแกนเนอรสามารถสแกนเอกสารที่มีสองดานไดเพียงดานเดียว
● หนาที่สแกนขาดหายไปที่ปลายทางการสแกน
● ภาพที่สแกนไมชัด
● หนาที่สแกนไมเรียงลำดับที่ปลายทางการสแกน
● การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการสแกนและความเร็วในการทำงาน
● งานสแกนมีแตสีดำหรือสีขาว
● ภาพที่สแกนไมตรงแนว
● แถบแนวตั้งสีขาวปรากฏบนกระดาษที่พิมพ
● แถบสีแนวตั้งปรากฏบนกระดาษที่พิมพ
● ไฟลที่สแกนใหญเกินไป

สแกนเนอรไมเปดการทำงาน
หากเครื่องสแกนไมทำงานเมื่อคุณกดปุมตางๆ ของเครื่องสแกนบนแผงดานหนา ใหตรวจสอบสิ่งตางๆ ตอไปนี้:

● สแกนเนอรอาจปดสวิตชอยู กดปุม เปด/ปด ( ) เพื่อเปดสวิตชสแกนเนอร

● อาจยังไมไดเสียบปลั๊กเครื่องสแกน ตรวจสอบวาไมไดถอดสายไฟออกจากสแกนเนอรหรือถอดปลั๊กไฟออก
จากแหลงจายไฟ

● อุปกรณจายไฟอาจไมทำงาน
● ตรวจสอบวาไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนอุปกรณจายไฟติดสวางหรือไม

● ถาไฟ LED สีเขียวไมติดสวาง ใหตรวจดูวามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชากที่
เสียบอยูกับอุปกรณจายไฟหรือไม

● ถามีไฟจายเขาไปที่เตารับหรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชาก แตไฟ LED สีเขียวยังคงไมติดสวาง 
แสดงวาอุปกรณจายไฟอาจผิดปกติ ติดตอ www.hp.com/support สำหรับความชวยเหลือ

สแกนเนอรยังคงปดทำงาน
โดยคาเริ่มตน สแกนเนอรจะเขาสูโหมดพักเครื่องหลังจากไมมีการทำงาน 15 นาที และจะปดโดยอัตโนมัติหาก
ไมมีการทำงานเปนเวลาสองชั่วโมงเพื่อประหยัดพลังงาน
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เมื่อตองการเปลี่ยนคาเริ่มตน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. กดปุม เครื่องมือ ( ) เพื่อเริ่มการทำงานของ HP Scanner Tools Utility

2. คลิกแท็บ Settings (การตั้งคา) จากนั้นเลือกการตั้งคาโหมดพักเครื่องและปดเครื่องอัตโนมัติที่ตองการ

● เมื่อตองการกำหนดเวลาที่ไมมีการใชงานกอนที่สแกนเนอรจะเขาสูโหมดพักเครื่อง ใหเลือก 15 
minutes (15 นาที) หรือ Never (ไมพักเครื่อง) จากรายการแบบดึงลงของ Sleep: Put the scanner 
to sleep after: (พักเครื่อง:กำหนดใหสแกนเนอรพักเครื่องหลังจาก:)

● เมื่อตองการกำหนดเวลาที่ไมมีการใชงานกอนที่สแกนเนอรจะปดโดยอัตโนมัต ิใหเลือกเวลาที่ตองการ
จากรายการแบบดึงลงของ Auto-Off: Turn off the scanner after: (ปดอัตโนมัต:ิปดสแกนเนอรหลัง
จาก:)

LCD มีปญหาในการแสดงผลหรือปุมสแกนเนอรไมสามารถทำงานไดอยางเหมาะ
สม

อาการตอไปนี้แสดงถึงปญหาเกี่ยวกับแผงดานหนาของสแกนเนอร
● ปญหา LCD จอแสดงผลวางเปลาหรือสวนหนึ่งของเนื้อหาบนจอแสดงผลขาดหายไป

● ปญหาเกี่ยวกับปุม: ปุมไมตอบสนองการทำงาน หรือเกิดการทำงานผิดพลาดเมื่อกดปุมใดปุมหนึ่ง (ตัวอยาง
เชน มีการสแกนดานเดียวทั้งที่คุณกดปุม สแกนสองดาน ( ) )

● ปญหาเกี่ยวกับไฟ LED: ไฟ LED ไมทำงานหรือมีการทำงานผิดพลาด

หากสแกนเนอรมีอาการดังกลาว โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP ที่ www.hp.com/support

สแกนเนอรไมสแกนทันที
ตรวจดูใหแนใจวาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ปดอยู และสแกนเนอรเปดทำงานอยู

สแกนเนอรสามารถสแกนเอกสารที่มีสองดานไดเพียงดานเดียว
● เมื่อสแกนโดยใชปุมตางๆ ของสแกนเนอร ใหกดปุม สแกนสองดาน ( )

● เมื่อใชโปรไฟลการสแกนสำหรับแอพพลิเคชันของผูผลิตรายอื่น ใหตรวจสอบวาแอพพลิเคชันนั้นสนับสนุน
การสแกนสองดาน

หนาที่สแกนขาดหายไปที่ปลายทางการสแกน
เมื่อทำการสแกน หนากระดาษอาจติดกันทำใหถูกสแกนเปนแผนเดียว หนาที่ซอนอยูจะไมถูกสแกน

ภาพที่สแกนไมชัด
ตรวจสอบวาเอกสารตนฉบับคมชัดดี
ใชซอฟตแวร Kofax Virtual ReScan ที่จัดสงมาพรอมกับสแกนเนอรของคุณเพื่อประมวลผลขอมูลที่สแกน 
ซอฟตแวรดังกลาวจะลางไฟลภาพและบีบอัดขอมูล
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ตรวจหาวามีสิ่งกีดขวางในชองกระดาษผานของสแกนเนอรหรือไม และตรวจดูใหแนใจวาตัวปรับความกวาง
กระดาษอยูในตำแหนงที่เหมาะสม ลองสแกนใหมอีกครั้ง
ทำความสะอาดแถบสแกนทางดานซายของกระจกสแกนเนอร
ตรวจสอบการตั้งคาการบีบอัด JPEG หากสแกนเนอรมีการบีบอัดสูง ขอมูลที่สแกนอาจสูญหายไปจากการบีบอัด

หนาที่สแกนไมเรียงลำดับที่ปลายทางการสแกน
ตรวจสอบวาเรียงลำดับหนาของเอกสารตนฉบับไดถูกตองกอนใสตนฉบับหงายขึ้นลงในตัวปอนเอกสาร
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ หรือวัสดุยึดติดอื่นๆ (เชน กระดาษโนตที่มีแถบกาว) 
ที่อาจทำใหเกิดการปอนกระดาษที่ไมถูกตอง
ตรวจสอบวากระดาษไมไดติดกันเปนปก

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการสแกนและความเร็วในการทำงาน
การตั้งคาหลายครั้งสงผลตอเวลาที่ใชในการสแกนทั้งหมด เมื่อคุณตองการคุณภาพการสแกนดีที่สุด พิจารณา
ขอมูลตอไปนี้
● หากตองการไดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณเปนไปตามขอ

กำหนดระบบที่แนะนำ หากตองการดูขอกำหนดเกี่ยวกับระบบขั้นต่ำและที่แนะนำ โปรดดูที่ www.hp.com 
เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คนหารุนของสแกนเนอร และคนหา แผนขอมูล

● ในซอฟตแวรการสแกน ใหเลือกการตั้งคาเคาโครงที่ตรงกับแนวการวางเอกสารตนฉบับในตัวปอนเอกสาร

● หากตองการปรับการถายโอนขอมูลจากสแกนเนอรไปยังซอฟตแวรการสแกนบนคอมพิวเตอรใหเหมาะสม 
ใหเปดใชงานการบีบอัดไฟล (JPEG) ดวยฮารดแวรสแกนเนอร โดยทั่วไปแลว การใชการบีบอัดของสแกน
เนอรสามารถประหยัดเวลาในการสแกนสีและสแกนโทนสีเทาที่มีความละเอียดสูงกวา 300 dpi ได การบีบ
อัดไฟลดวยสแกนเนอรจะกระทบตออัตราการถายโอนขอมูลเทานั้น และสามารถใชไดกับรูปแบบผลลัพธ
การสแกนทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณไมสามารถใชงานการบีบอัดของสแกนเนอรกับตนฉบับขาวดำ

● การบันทึกภาพที่สแกนในรูปแบบที่สามารถคนหาได (เชน PDF ที่คนหาได) จะใชเวลาในการบันทึกนาน
กวาการบันทึกในรูปแบบภาพเนื่องจากภาพที่สแกนจะผานการวิเคราะหโดยใชการรูจำตัวอักษร (OCR) เปด 
OCR เมื่อคุณตองการเอกสารที่คนหาไดเทานั้น

หมายเหตุ: เพื่อใหไดผลของ OCR ที่ดีที่สุด ควรตั้งคาการบีบอัดดวยสแกนเนอรใหอยูในระดับการบีบอัด
ที่ต่ำที่สุดหรือปดใชงานการบีบอัด

● การสแกนที่ความละเอียดสูงเกินความจำเปนจะทำใหใชเวลาสแกนนานขึ้นและทำใหไดไฟลใหญขึ้นโดยไม
จำเปน หากคุณกำลังสแกนดวยความละเอียดสูง ใหตั้งคาความละเอียดในระดับที่ต่ำลงเพื่อเพิ่มความเร็วใน
การสแกน

งานสแกนมีแตสีดำหรือสีขาว
อาจวางเอกสารลงในตัวปอนเอกสารไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาสิ่งที่คุณพยายามสแกนไดวางหงายขึ้นดาน
บนแลว

THWW ปญหาการทำงานของสแกนเนอร 63

http://www.hp.com


ภาพที่สแกนไมตรงแนว
ตรวจสอบวาที่กั้นตัวปอนเอกสารอยูตรงกลางสแกนเนอรและปรับความกวางใหเหมาะสมกับตนฉบับที่จะสแกน 
ตัวปรับกระดาษตองชิดพอดีกับขอบของเอกสารตนฉบับ

แถบแนวตั้งสีขาวปรากฏบนกระดาษที่พิมพ
เครื่องพิมพปลายทางอาจหมึกหมด สแกนตนฉบับอื่นไปยังเครื่องพิมพเดียวกันเพื่อดูวาปญหาอยูที่เครื่องพิมพ
หรือไม
หากการสแกนครั้งที่สองยังมีปญหาเหมือนเดิม ใหลองสแกนไปที่เครื่องพิมพเครื่องอื่น

แถบสีแนวตั้งปรากฏบนกระดาษที่พิมพ
อาจมีฝุนผงติดคางอยูในแถบสแกนและทำใหเกิดเสนริ้วในภาพที่สแกน ทำความสะอาดแถบสแกน (ซึ่งอยูที่ดาน
ซายของกระจกสแกนเนอร) ดวยผานุมที่ไมมีขนที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกออนๆ

ไฟลที่สแกนใหญเกินไป
หากไฟลที่สแกนและบันทึกไวมีขนาดใหญมาก ใหลองทำดังนี้:

● ตรวจสอบการตั้งคาความละเอียดของการสแกน:

● ความละเอียด 200 dpi เพียงพอตอการจัดเก็บเอกสารเปนภาพ

● สำหรับแบบอักษรสวนใหญ 300 dpi เพียงพอตอการใชการรูจำตัวอักษร (OCR) ในการสรางขอความ
ที่แกไขได

● สำหรับแบบอักษรภาษาเอเชียและแบบอักษรขนาดเล็ก ความละเอียดที่แนะนำคือ 400 dpi

การสแกนที่ความละเอียดสูงเกินความจำเปนจะทำใหไฟลใหญขึ้นโดยไมมีประโยชนใดเพิ่ม
● การสแกนภาพสีจะทำใหไฟลมีขนาดใหญกวาการสแกนภาพขาวดำ

● หากสแกนเอกสารหลายหนาพรอมๆ กัน ใหลองสแกนเพียงครั้งละสองสามหนาเพื่อสรางไฟลที่มีขนาดเล็ก
ลงจำนวนหลายไฟล

● ใชซอฟตแวร Kofax Virtual ReScan ที่จัดสงมาพรอมกับสแกนเนอรของคุณเพื่อประมวลผลขอมูลที่สแกน 
ซอฟตแวรดังกลาวจะลางไฟลภาพและบีบอัดขอมูล ซึ่งสงผลใหไฟลมีขนาดเล็กลง
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ปุมตางๆ บนสแกนเนอรทำงานไมถูกตอง
หลังจากทำแตละขั้นตอนแลว ใหกดปุมเพื่อดูวาสแกนเนอรทำงานถูกตองหรือไม หากปญหายังคงมีอยู ใหดำเนิน
การตามขั้นตอนตอไป
1. สายเคเบิลอาจหลวม ดูใหแนใจวา ทั้งสาย USB และอุปกรณจายไฟเชื่อมตอไวแนนดีแลว

2. ปดสวิตชสแกนเนอร รอ 30 วินาที กอนเปดสวิตชสแกนเนอรอีกครั้ง

3. รีสตารทคอมพิวเตอรของคุณ

4. หากปญหายังคงมีอยู ปญหาอาจเกิดจากแผงดานหนา ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ที่ www.hp.com/
support
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ปญหาชองกระดาษผานของสแกนเนอร 
● กระดาษติด เอียง ปอนผิด หรือปอนหลายหนากระดาษ
● การสแกนตนฉบับที่บอบบาง 
● กระดาษไมไดถูกปอนจากสแกนเนอร
● ตนฉบับมวนงออยูในถาดรับกระดาษของสแกนเนอร
● ดานลางของภาพที่สแกนถูกตัดออก
● ภาพที่สแกนแตกเปนริ้วหรือมีรอยขีดขวน
● สิ่งที่ปอนลงในสแกนเนอรติดบอยครั้ง
● นำกระดาษที่ติดออกจากชองกระดาษผานของสแกนเนอร

กระดาษติด เอียง ปอนผิด หรือปอนหลายหนากระดาษ
● ตรวจสอบวาลูกกลิ้งทุกตัวอยูในตำแหนงแลว และไดปดฝาลูกกลิ้งและฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF) 

แลว
● หากหนากระดาษเอียงเมื่อปอนเขาสูชองกระดาษผานของเครื่องสแกน ใหตรวจสอบภาพที่สแกนออกมา

แลวในซอฟตแวรเพื่อดูวา ภาพเหลานั้นไมเอียง
● อาจวางหนากระดาษไมถูกตอง ดึงหนากระดาษใหตรงและเลื่อนตัวปรับกระดาษเพื่อใหปกกระดาษอยูตรง

กลาง
● ตัวปรับกระดาษตองชิดพอดีกับทั้งสองดานของปกกระดาษเพื่อการทำงานที่เหมาะสม โปรดดูใหแนใจวา ปก

กระดาษตรงและตัวปรับกระดาษอยูชิดกับปกกระดาษ
● ตัวปอนเอกสารหรือถาดรับกระดาษอาจมีกระดาษมากกวาจำนวนหนาสูงสุด ใสกระดาษจำนวนนอยลงในตัว

ปอนเอกสาร แลวดึงกระดาษออกจากถาดรับกระดาษออกมา
● ทำความสะอาดชองกระดาษผานของสแกนเนอรเพื่อชวยลดปญหาการปอนผิด ถายังคงมีการปอนผิดเกิด

ขึ้น ใหทำความสะอาดลูกกลิ้ง ถายังคงมีการปอนผิดเกิดขึ้น ใหเปลี่ยนลูกกลิ้ง

การสแกนตนฉบับที่บอบบาง 
เมื่อตองการสแกนเอกสารที่บอบบาง (เชน ภาพถาย เอกสาร หรือกระดาษที่มีรอยยับหรือมีน้ำหนักเบา) ใหวาง
ตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร อยาใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF)

กระดาษไมไดถูกปอนจากสแกนเนอร
ใสกระดาษเขาในอุปกรณปอนกระดาษอีกครั้ง ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษสัมผัสกับลูกกลิ้ง
ฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) อาจไมล็อกเขาที่ เปดฝา ADF แลวปดลงโดยกดใหแนน

ปญหาเกี่ยวกับฮารดแวรของสแกนเนอรอาจยังคงอยู ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบสแกนเนอร:
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1. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณจายไฟเชื่อมตออยางแนนหนาระหวางสแกนเนอรและเตาเสียบไฟที่ใชงานได
หรืออุปกรณปองกันไฟฟากระชาก ตรวจสอบวาไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนของอุปกรณจายไฟติดสวางอยู 
ทั้งนี้เพื่อดูวาอุปกรณจายไฟทำงานอยูหรือไม

2. หากตออุปกรณจายไฟเขากับอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก ตองแนใจวาไดเสียบปลั๊กอุปกรณนี้เขากับ
เตาเสียบและเปดสวิตชไวแลว

3. ถอดอุปกรณจายไฟออกจากสแกนเนอร แลวปดเครื่องคอมพิวเตอร หลังจาก 30 วินาที ใหตออุปกรณจาย
ไฟเขากับสแกนเนอรอีกครั้ง แลวเปดเครื่องคอมพิวเตอรตามลำดับ

4. ลองสแกนใหม

ตนฉบับมวนงออยูในถาดรับกระดาษของสแกนเนอร
ภายใตสภาพอากาศแหง ตนฉบับที่มีน้ำหนักเบา เชนที่พิมพบนกระดาษทำสำเนาที่ไมมีคารบอน กระดาษอาจ
มวนงอในถาดรับกระดาษ ในการลดปญหาการมวนงอของกระดาษ ใหคลี่ขอบที่มวนงอของตนฉบับกอนวางบน
ตัวปอนเอกสาร ถาคุณไมสามารถคลายขอบที่มวนงอได ดูใหแนใจวาไดคว่ำขอบสวนที่มวนงอลงเมื่อคุณวาง
ตนฉบับในตัวปอนเอกสาร

ดานลางของภาพที่สแกนถูกตัดออก
โดยคาเริ่มตน ซอฟตแวรสแกนสามารถสแกนสื่อไดยาวสูงสุด 356 มม. สำหรับหนาที่ยาวกวานี ้สวนทายเอกสาร
จะไมถูกรวมไวในหนาที่สแกน
ตรวจสอบวาคุณไดระบุขนาดกระดาษที่เหมาะสมในซอฟตแวรการสแกน

ภาพที่สแกนแตกเปนริ้วหรือมีรอยขีดขวน
หลงจากทำแตละขั้นตอนแลว ใหลองสแกนอีกครั้งเพื่อดูวาเสนริ้วหรือรอยขีดขวนยังคงมีอยูหรือไม หากยังคงมี
อยู ใหลองขั้นตอนตอไป สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดสแกนเนอร โปรดดูที่สวน การบำรุงรักษา
● ตรวจสอบวาตนฉบับสะอาดและไมมีรอยยับ

● ทำความสะอาดแถบสแกนทางดานซายของกระจกบนสแกนเนอร

● ทำความสะอาดลูกกลิ้งดวยตนเอง

สิ่งที่ปอนลงในสแกนเนอรติดบอยครั้ง
● วัสดุที่สแกนอาจไมตรงตามขอกำหนดสำหรับเอกสารตนฉบับที่ยอมรับได

● วัสดุที่สแกนอาจมีบางอยางติดอยู เชน ลวดเย็บกระดาษหรือกระดาษโนตที่มีแถบกาวบนเอกสารตนฉบับ 
ดังนั้นตองดึงออก

● ตัวปรับกระดาษตองชิดพอดีกับขอบของเอกสารตนฉบับ

นำกระดาษที่ติดออกจากชองกระดาษผานของสแกนเนอร
หากตองการนำกระดาษที่ติดออก:

1. เปดฝาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
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2. ดึงเอกสารตนฉบับหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ออกจากชองกระดาษผาน

คำแนะนำ: เมื่อเปดฝา ใหใชที่หมุนสีเขียวที่ดานซายเพื่อเลื่อนตนฉบับเขาไปในชองกระดาษผานดวย
ตนเอง

3. ถอดพื้นหลังดูเพล็กซ ADF นำเศษสิ่งสกปรกที่ติดคางอยูออก จากนั้นเลื่อนพื้นหลังดูเพล็กซ ADF กลับเขา
ที่ยึดใหเรียบรอย

4. ปดฝา ADF จนกระทั่งล็อกเขาที่

5. ปอนเอกสารตนฉบับที่ยังไมไดสแกนลงในอุปกรณปอนกระดาษใหมอีกครั้ง

6. สั่งใหกลับมาสแกนอีกครั้ง
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6 การเขาใชงานและการสนับสนุนผลิตภัณฑ

ตัวเลือกการเขาใชงานบนสแกนเนอรนี้รวมถึง LCD Reader และความสามารถในการเปดใชงานและปดใชงาน
ปุมตางๆ ของสแกนเนอร
● LCD Reader

● การควบคุมปุมตางๆ บนสแกนเนอร

LCD Reader
LCD Reader คือซอฟตแวรที่สงสถานะของ LCD บนแผงดานหนาของสแกนเนอรไปยังหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อ 
LCD มีการเปลี่ยนแปลง LCD Reader จะเปดใชงานเครื่องมือในซอฟตแวรการเขาใชงานเพื่อใหมีเสียงพูดตาม
ขอมูลที่แสดงบนแผงดานหนาของสแกนเนอร
เมื่อตองการใช LCD Reader ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1. บนฮารดไดรฟของคุณ ใหไปที ่C:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet และไปที่
ไดเรกทอรี 7500

2. เมื่อตองการเปดโปรแกรม ใหดับเบิลคลิกที่ hpled.exe

หมายเหตุ: LCD Reader ไมสามารถแสดงขอความของ LCD ไดเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการเชื่อมตอ USB 
หรือเมื่อปดสแกนเนอรแลว

การควบคุมปุมตางๆ บนสแกนเนอร
เพื่อปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ คุณสามารถปดการทำงานของปุมตางๆ บนแผงดานหนาของสแกนเนอร
เมื่อปดการทำงานของปุมตาง ๆ แลว ใหเริ่มสแกนและถายสำเนาจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวรการ
สแกน คุณยังคงกดปุม ยกเลิก ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อหยุดสแกนได

ในการปดปุมตางๆ บนสแกนเนอร โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
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1. เปด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)

2. บนแท็บ Profiles (โปรไฟล) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย Disable front panel buttons (ปดการใชงานปุม
บนแผงดานหนา)

ในการเปดการทำงานของปุมตางๆ บนสแกนเนอร ใหลางกลองกาเครื่องหมาย Disable front panel 
buttons (ปดการใชงานปุมบนแผงดานหนา)

หมายเหตุ: คุณตองมีสิทธิพิเศษในการบริหารจัดการระบบในคอมพิวเตอร จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคาของกลองกาเครื่องหมายได
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7 ขอกำหนดจำเพาะและการรับประกัน

● ขอมูลจำเพาะของสแกนเนอร
● ขอกำหนดจำเพาะของตัวปอนกระดาษ
● รายละเอียดดานสิ่งแวดลอม
● ขอมูลขอบังคับ
● ขอมูลดานพลังงาน
● การกำจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอินเดีย)

● ประกาศการรับประกันแบบจำกัดของ HP
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ขอมูลจำเพาะของสแกนเนอร
ชื่อ คำอธิบาย

ประเภทของสแกนเนอร แทนวางกระจกพรอมตัวปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF)

ขนาด ความกวาง: 570 มม. , ความลึก: 434.6 มม. , ความสูง: 206.6 มม.

น้ำหนัก 10.6 กก. 

ชิ้นสวนสแกน อุปกรณ Charge-coupled (CCD)

อินเทอรเฟซ USB 2.0 ความเร็วสูง (รองรับ USB 1.1)

ความละเอียดออพติคอล ฮารดแวร 600 x 600 dpi

กำลังไฟกระแสสลับ ● กำลังไฟกระแสสลับขาเขาสำหรับอุปกรณจายไฟ: 100V–240V~, 50/60Hz, 1300mA

● กำลังไฟกระแสตรงขาออกสำหรับอุปกรณจายไฟ: 32 Vdc, 1560mA, 50W

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับขอมูลการใชพลังงาน โปรดดูที่ไฟล regulatory_supplement.pdf ในซอฟตแวรสำหรรับการสแกน
ของ HP

ขอกำหนดของระบบ หากตองการดูขอกำหนดเกี่ยวกับระบบขั้นต่ำและที่แนะนำ ใหไปที่ www.hp.com เลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ คนหารุนของสแกนเนอร จากนั้นคนหา เอกสารขอมูล

ขอกำหนดจำเพาะของตัวปอนกระดาษ
ชื่อ คำอธิบาย

ความจุของถาดกระดาษ กระดาษ 75ก./ม.2 จำนวน 100 แผน

กระดาษขนาดเล็กที่สุด 68 x 148 มม.

กระดาษขนาดใหญที่สุด 216 x 864 มม.

น้ำหนักกระดาษต่ำสุด 49 ก./ม.2

น้ำหนักกระดาษสูงสุด 120 ก./ม.2
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รายละเอียดดานสิ่งแวดลอม
ชื่อ คำอธิบาย

อุณหภูมิ ขณะสแกนเนอรทำงาน: 10° ถึง 35°C

การเก็บรักษา: -40° ถึง 65°C

ความชื้นสัมพัทธ ขณะสแกนเนอรทำงาน: 10% ถึง 80% โดยไมมีไอน้ำ 10° ถึง 35°C

การเก็บรักษา: ไมเกิน 90% ที่ 0° ถึง 65°C

หมายเหตุ: ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากสแกนเนอร HP อาจมีขอผิดพลาด
เล็กนอย
หมายเหตุ: HP ยึดมั่นในการใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามขอกำหนดทางกฎหมาย เชน REACH (Regulation EC No 1907/2006 ของสภาและคณะมนตรียุโรป) 
สามารถอานรายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑนี้ไดที่ www.hp.com/go/reach
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ขอมูลขอบังคับ
หมายเลขรุนควบคุม: เพื่อวัตถุประสงคในการระบุผลิตภัณฑตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของคุณจึงถูกกำหนดดวย
หมายเลขรุนควบคุม หมายเลขรุนควบคุมของเครื่องพิมพคือ FCLSD-1004 อยาสับสนระหวางหมายเลขรุน
ควบคุมและชื่อทางการตลาด HP ScanJet Enterprise 7500/Flow 7500 หรือหมายเลขผลิตภัณฑ L2725A/
L2725B คุณสามารถหาขอมูลขอบังคับอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสแกนเนอรของคุณไดจากไฟล 
regulatory_supplement.pdf ในซอฟตแวรสำหรับการสแกนของ HP

ขอมูลดานพลังงาน
อุปกรณพิมพและอุปกรณเกี่ยวกับภาพของ HP ที่มีเครื่องหมายโลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติตรงตามขอ
กำหนด ENERGY STAR สำหรับอุปกรณเกี่ยวกับภาพของกรมคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. 
Environmental Protection Agency) เครื่องหมายตอไปนี้จะปรากฏบนผลิตภัณฑเกี่ยวกับภาพที่ตรงตาม
คุณสมบัติของ ENERGY STAR

สามารถดูรายการขอมูลผลิตภัณฑเกี่ยวกับภาพรุนอื่น ๆ ที่ตรงตามคุณสมบัติของ ENERGY STAR ไดที่
www.hp.com/go/energystar
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การกำจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใช (ยุโรปและอินเดีย)
สัญลักษณนี้หมายถึง อยาทิ้งผลิตภัณฑของคุณรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ นอกจากนี้ คุณควรชวยรักษาสภาพ
แวดลอมและสุขภาพของเพื่อนมนุษยดวยการนำอุปกรณที่ไมใชแลวไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะที่กำหนดเพื่อรีไซเคิล
อุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชแลว สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการกำจัดของเสีย
ภายในครัวเรือน หรือไปที่: www.hp.com/recycle
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ประกาศการรับประกันแบบจำกัดของ HP
ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกันแบบจำกัด

HP ScanJet Enterprise 7500/Flow 7500 การรับประกันหนึ่งป

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะ
ปราศจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซื้อเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจง
ในระยะเวลาการรับประกันวามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซึ่งพิสูจนแลววามีขอ
บกพรอง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนใหอาจจะเปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม
HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กำหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลว
ในการทำงานตามคำสั่งของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการ
ติดตั้งและใชงานอยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปลี่ยน
ซอฟตแวรซึ่งไมปฏิบัติงานตามคำสั่งของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว
HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไม
สามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนำ
ผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชำระไป
ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิ้นสวนที่ไดรับการผลิตซ้ำใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิ้น
สวนที่ผานการใชงานโดยบังเอิญมากอน
การรับประกันไมไดนำมาใชกับการชำรุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือ
ไมเพียงพอ (ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองซึ่งไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP 
(ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกำหนดราย
ละเอียดดานสิ่งแวดลอมของเครื่องพิมพดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไม
เหมาะสม
ภายใตกฎหมายในทองถิ่น การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยางจำกัด และไมมีการรับประกันหรือ
เงื่อนไขอื่น ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณคาการเปน
สินคา คุณภาพที่ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด บางประเทศ/
พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นขอจำกัด หรือขอยกเวน
ขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จำกัดนี้ใหสิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิ
อื่นๆ อีกซึ่งตางกันไปตามประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจำกัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พื้นที่หรือสถานที่ซึ่ง HP มีฝายสนับสนุน
ผลิตภัณฑดังกลาว และ HP ไดวางจำหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทาน
ไดรับอาจตางกันไปตามมาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑ
เพื่อใหสามารถทำงานไดในประเทศ/พื้นที่ที่มีเจตนาไมดำเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิ่นที่ระบุไวนั้น การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เปนการชดใช
สำหรับทานเพียงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนนี ้HP หรือซัพพลายเออรไม
ขอรับผิดชอบการตกหลนของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสีย
กำไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/
พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวนหรือขอจำกัดเกี่ยวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผล
สืบเนื่อง ดังนั้นขอจำกัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน
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ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกำหนดนี้ ไมไดเปนการยกเวน จำกัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่ม
เติมของขอกำหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑนี้ใหกับทาน
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สหราชอาณาจักร, ไอรแลนด และมอลตา
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and 
address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/
region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, 
Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 
Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a 
guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six 
years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery 
of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to 
receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal 
Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited 
Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in 
relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your 
eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner 
by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal 
Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited 
Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee 
from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact 
your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any 
manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: 
Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer 
Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the 
HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

ออสเตรีย, เบลเยียม, เยอรมนี และลักเซมเบิรก
Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle 
Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der 
beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen
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Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, 
L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen 
Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie 
Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind 
in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere 
Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher 
(www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP 
gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der 
gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen 
Verkäufer wenden.

เบลเยียม, ฝรั่งเศส และลักเซมเบิรก
La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les 
coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS 
Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue 
Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous 
disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions 
spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité 
mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux 
défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code 
de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au 
consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des 
Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d’exercer leurs 
droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales 
applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:
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« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage 
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa 
responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a 
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à 
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 
accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du 
bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la 
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet 
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait 
connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux 
ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément 
des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de 
vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos 
droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou 
affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien 
suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez 
également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les 
consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès 
du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.
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อิตาลี
La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono 
indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla 
Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti 
dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto 
di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali 
diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né 
modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: 
Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei 
per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo 
della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due 
anni.

สเปน
Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El 
nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía 
comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - 
Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que 
los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin 
embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. 
A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales 
del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: 
Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los 
consumidores (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-
net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la 
Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

เดนมารก
Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-
selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra 
sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog 
påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller 
påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få 

THWW ประกาศการรับประกันแบบจำกัดของ HP 81

http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge 
De Europæiske Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at 
vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i 
henhold til en toårig juridisk garanti.

นอรเวย
HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale 
selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk 
forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor 
lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du 
kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses 
ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk 
garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske 
forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht 
selgerens lovpålagte mangelsansvar.

สวีเดน
HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och 
adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års 
garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika 
faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter 
varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du 
om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan 
du gå till European Consumer Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att 
välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade 
treåriga garantin.

โปรตุเกส
A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a 
morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os 
seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da 
Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244
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As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos 
decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do 
produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua 
elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não 
são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, 
consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web 
site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o 
direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o 
vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

กรีซและไซปรัส
Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η 
επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη 
χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, 
Attiki

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή 
εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά 
ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 
Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 
την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία 
web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία 
web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το 
δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από 
τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

ฮังการี
A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából 
biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP 
vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a 
termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt 
eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban 
foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek 
a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi 
Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói 
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Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a 
jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban 
foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás 
alapján érvényesítik.

สาธารณรัฐเช็ก
Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy 
společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou 
následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům 
na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok 
na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným 
způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na 
následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit 
webové stránky Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se 
rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem 
stanovené dvouleté záruky u prodejce.

สโลวาเกีย
Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a 
adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej 
krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči 
predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej 
zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. 
Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva 
zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná 
záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu 
európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v 
rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

โปแลนด
Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i 
adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, 
REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących 
nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z 
umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. 
Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. 
Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta 
(www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum 
Konsumenckiego (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Konsumenci mają prawo wyboru co do możliwosci skorzystania albo z usług 
gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających 
z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

บัลแกเรีย
Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. 
Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на 
гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. 
Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права 
за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки 
това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. 
Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от 
Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на 
потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга 
в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на 
двугодишната правна гаранция.

โรมาเนีย
Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și 
adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara 
dumneavoastră sunt următoarele:

Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd 
District, Bucureşti

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani 
oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, 
diverşi factori pot avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile 
legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru 
informaţii suplimentare consultaţi următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege 
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(www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanței 
limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

เบลเยียมและเนเธอรแลนด
De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en 
het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van 
HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor 
consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan 
conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse 
factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke 
rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte 
Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van 
de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten 
Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte 
Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke 
garantie.

ฟนแลนด
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta 
maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen 
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja 
(www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on 
oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

สโลวีเนีย
Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov 
poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 
1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na 
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izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor 
ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte 
naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno 
mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali 
pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko 
garancijo.

โครเอเชีย
HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta 
odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 
10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo 
kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni 
faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji 
način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj 
adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto 
Europskih potrošačkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja 
potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije 
godine.

ลัตเวีย
HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz 
HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz 
pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma 
līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā 
veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, 
izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju 
tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa 
nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

ลิทัวเนีย
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP 
bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
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HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis 
teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo 
sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji 
garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos 
rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę 
Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti 
atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais 
nustatytą garantiją.

เอสโตเนีย
HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest 
vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, 
juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie 
jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija 
seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-
legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas 
ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast 
garantiid.

รัสเซีย
Срок службы принтера для России
Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок 
службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP 
рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или 
связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении 
дальнейшего безопасного использования принтера.
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