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HP Photosmart eStation C510 series - Print Apps
(แอพพลเิคชันการพมิพ)

คุณสามารถใชเครือ่งพิมพของคุณเพื่อเรียกดูและพิมพเนื้อหาไดโดยไมตองใชคอมพิวเตอร

HP Photosmart eStation รุนใหมจะเปดโลกใบใหมของการพิมพขอมลูจากอินเทอรเน็ตผาน
เคร่ืองพิมพของคุณไดโดยตรง จอแสดงผลที่ปรับปรุงใหมของ HP Touchsmart จะทําใหการพิมพจาก
เว็บโปรดของคุณโดยไมตองใชพีซกีลายเปนเรื่องงาย เลือกลูกเลนจากแอพพลิเคชันที่มีอยูหลากหลาย
หรือสรางลูกเลนของคุณเอง เพ่ือพิมพภาพที่นาประทับใจหรืองานพิมพทั่วไปไดจากทุกที่

ใชจอแสดงผล TouchSmart และ Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ) ที่เปนช็อตคัตไปยังเนื้อหาเว็บ
ที่มีการจัดเปนรูปแบบตางๆ เพ่ือพิมพแผนท่ี ภาพถาย เกมปริศนาซูโดขุ ภาพระบายส ีปฏทิิน ขาวสาร และ
อีกมากมายโดยไมตองใชคอมพิวเตอร

เรียนรูวิธีการใช Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ) ไดที่ HP ePrintCenter

HP Photosmart eStation C510 series - คาํอธบิายชิน้
สวนภายนอกของผลิตภณัฑ

• ภาพดานหนาเครือ่งพิมพ
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http://www.hp.com/go/eprintcenter


1 ฝาปด

2 แผนรองฝาปด

3 กระจก

4 HP eStation Zeen (หรือเรียกวาจอสีแบบถอดได จอแสดงผลแบบถอดได หรือจอแสดงผล)

5 ถาดกระดาษภาพถาย

6 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดภาพถาย

7 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนเลื่อนของถาด)

8 ชองเสียบการดหนวยความจําสําหรับการด Secure Digital
9 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรบัถาดปอนกระดาษหลัก

10 ถาดกระดาษหลัก (หรือท่ีเรียกวาถาดปอนกระดาษ)

11 ถาดรับกระดาษออก

12 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

13 เปด: เปดหรือปดผลิตภัณฑ เม่ือปดผลิตภัณฑแลว ยงัคงมีการจายไฟในปริมาณเล็กนอยอยู หากไมตอง
การใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปลั๊กสายไฟออก

14 ไฟสถานะเครือขายไรสาย: ติด แสดงวาวิทยุไรสายบนเครื่องพิมพหลักเปดทํางานและมีการเชื่อมตอกับ
เครือขาย ดับ แสดงวาวิทยไุรสายบนเครื่องพิมพหลักปดทํางาน กะพริบ แสดงวาวิทยไุรสายเปดทํางาน
และไมมีการเชื่อมตอกับเครือขาย

15 ไฟแสดงสถานะ HP ePrint: ติด แสดงวามีการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร ePrint ดับ แสดงวาไมมีการ
เช่ือมตอกับเซิรฟเวอร ePrint

• ภาพดานหลงัของจอแสดงผล

บท 1
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16 ตัวเชื่อมตอหูฟง

17 ชองเสียบการดหนวยความจําสําหรับการด Secure Digital
18 เพ่ิมระดับเสียง

19 ลดระดับเสียง

20 ลําโพง

21 ข้ัวตอของชุดเช่ือมตอ

22 ตัวเชื่อมตอ USB: สําหรับใชเมื่อถอดการเชื่อมตอจอแสดงผล
23 ข้ัวตอสายไฟ: สําหรับใชเมื่อถอดการเชื่อมตอจอแสดงผล

24 ปุมเปด/ปด

25 เสาอากาศไรสาย

• จอแสดงผลรองดานหลังจอแสดงผลแบบถอดได

HP Photosmart eStation C510 series - คําอธิบายชิ้นสวนภายนอกของผลิตภัณฑ 5



26 ยกเลิก

27 Copy Black (ทําสําเนาขาวดํา)
28 Copy Color (ทําสําเนาสี)
29 ปอนกระดาษ

30 ไฟเตือน

31 ข้ัวตอของชุดเช่ือมตอสําหรับจอแสดงผลแบบถอดได

• มมุมองดานบนและดานหลงัของเครือ่งพมิพ

32 ชุดหัวพิมพ

33 บริเวณที่เขาถึงตลับหมึกพิมพ

34 ตําแหนงหมายเลขรุนและปายฉลากการเลือกหมึกพิมพ

35 พอรต USB ดานหลัง
36 ข้ัวตอสายไฟ (ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน)

37 อุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

บท 1
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HP Photosmart eStation C510 series - ใชจอแสดงผล
แบบถอดได

จอแสดงผลแบบถอดไดของผลิตภัณฑนี้เรียกวา HP eStation Zeen หรือ Zeen สํารวจวาคุณสามารถ
เขาถึงหนาจอและเมนูตางๆ กําหนดรูปแบบหนาจอหลัก และจัดการแอพพลิเคชันของคุณไดงายเพียงใด
ดูภาพเคลื่อนไหวที่ชวยใหคุณเรียนรูวิธีใชประโยชนจาก HP eStation Zeen ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

สาํรวจหนาจอหลัก

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการนาํทาง
เรียนรูวิธีการนําทางและใช HP eStation Zeen

การใชตวัควบคมุการนาํทาง

การใชตวัควบคุมการนาํทาง

คณุสมบตัิ คาํอธบิายคณุสมบตัิ

แตะปุมนี้เมือ่อยูทีห่นาจอใดกไ็ดเพื่อกลับไปยงัหนาจอหลัก

แตะปุมนี้เพื่อยอนกลับไปหนาจอทีดู่กอนหนา

แตะปุมนี้เพือ่เรียกดูเมนูสําหรับหนาจอที่คุณกําลังดู

HP Photosmart eStation C510 series - ใชจอแสดงผลแบบถอดได 7



คณุสมบตัิ คาํอธบิายคณุสมบัติ

แตะปุมเมนูจากหนาจอหลักเพื่อดเูมนูยอยตอไปน้ี: Manage Home
screen (จัดการหนาจอหลัก), System Notifications (การแจงเตือน
เกี่ยวกับระบบ), System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ) และ
Settings (การตั้งคา)

การหมนุจอแสดงผล

คุณสามารถดูจอแสดงผลในแนวนอนหรือแนวตั้งได

การดหูนาอืน่ๆ บนหนาจอหลกั

เมื่อตองการเลื่อนดูแตละหนา ใหเลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซาย

บท 1

การใชตัวควบคุมการนําทาง (ทําตอ)
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การเลือ่นดรูายการ

เมือ่ตองการเลื่อนดูเนื้อหาที่อยูดานบนหรือดานลางกรอบหนาจอ ใหเล่ือนนิ้วข้ึนหรือลง

การยายแอพพลเิคชัน

แตะแท็บดานบนแถบ Apps Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) เพ่ือดูแอพพลิเคชันทั้งหมด แตะ
แอพพลิเคชันคางไว และลากไปยังตําแหนงที่คุณตองการ

หมายเหตุ แอพพลิเคชันเดียวที่คุณไมสามารถยายหรือลบคือแอพพลิเคชัน Printer (เครื่องพิมพ) ซึ่ง
ตองอยูในแถบ Apps Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) เสมอ

เลือ่นนิว้เขาหากันเพือ่ยอ เลือ่นนิว้ออกจากกนัเพือ่ขยาย

เมือ่ดูภาพถายในแอพพลิเคชัน HP Gallery คุณสามารถเลื่อนนิ้วบนหนาจอเขาหากันเพ่ือยอรูป และ
เลื่อนน้ิวออกจากกันเพ่ือขยายรูปใหชัดข้ึน

ตวัเลอืกของปุมเปด/ปด

เมื่อ HP eStation Zeen ถูกถอดออกจากเครื่องพิมพหลัก คุณสามารถลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ของ
หนาจอ (โดยไมตองปดหนาจอ) ไดโดยการกดปุม เปด/ปด ที่ดานหลังจอภาพ กดปุม เปด/ปด อีกครั้งเพื่อ
กลับสูหนาจอเดิมที่ปรากฏอยูเมือ่คุณพักการทํางานของหนาจอ

เมื่อตองการปดพลังงานแบตเตอรี่ของ HP eStation Zeen ขณะถอดออกจากเครื่องพิมพหลัก ใหกด
ปุม เปด/ปด ที่ดานหลังคางไวสักครู จนกระทั่งเมนู Power Options (ตัวเลือกเปด/ปด) ปรากฏขึ้น จาก
นั้นแตะ Shut Down (ปดเครื่อง) จากหนาจอนี ้คุณยังสามารถปดทํางานการเชื่อมตอไรสาย ปดเสียง
หนาจอ หรือยกเลิกการทํางาน

หากเมนู Power Options (ตัวเลือกเปด/ปด) ไมปรากฏเมื่อคุณกดปุม เปด/ปด คางไวสักครู คุณ
สามารถรีเซ็ต HP eStation Zeen ได

ลกัษณะขอผิดพลาดบางอยางสามารถแกไขไดโดยการรีเซต็ HP eStation Zeen เพ่ือแกไขปญหา คุณ
สามารถรีเซ็ต HP eStation Zeen เพ่ือแกไขปญหาตอไปนี้

• HP eStation Zeen ไมตอบสนองเมือ่แตะหรือกดปุมเพ่ือปอนขอมลูเปนเวลานาน
• หนาจอไมตอบสนอง
• ปุม เปด ไมตอบสนอง

เมื่อจะรีเซ็ต HP eStation Zeen ใหกดปุม เปด/ปด คางไวอยางนอย 8 วินาที

HP Photosmart eStation C510 series - ใชจอแสดงผลแบบถอดได 9



การจดัการหนาจอหลกั
คุณสามารถจดัระเบียบสวนวิดเจ็ตบนหนาจอหลัก เพ่ิมหนาใหม และจัดเรียงหนาตางๆ ใหมได

การจดัการสวนวดิเจต็

คุณสามารถจัดระเบียบสวนวิดเจ็ตบนหนาจอหลักไดโดยการวางรายการจาก Widget Library (วิด
เจ็ตไลบราร)ี ที่มขีนาดแตกตางกันลงบนตารางแบบ 4 คูณ 4

โดยผลิตภัณฑมีหนาจอหลักจํานวน 3 หนาที่แสดงขอมูลไวเรียบรอยแลว คุณสามารถเพิ่มจํานวนไดสูง
สุด 5 หนา ซึง่จะครบตามจํานวนสูงสดุสําหรับหนาจอหลักคือ 8 หนา คุณสามารถยายหรือลบรายการ
ตางๆ เพ่ิมวิดเจ็ต แอพพลิเคชัน และบุกมารกไวท่ีหนาจอหลัก

บท 1
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การดูวดิเจต็ไลบรารี

วิธีดูวิดเจ็ตไลบรารี:

1. แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แลวแตะ OK (ตกลง)
2. เลื่อนน้ิวไปทางขวาหรือซายบนหนาจอเพื่อดูวิดเจ็ตทั้งหมดที่มอียู พ้ืนที่ตารางของแตละวิดเจ็ตจะ

ปรากฏเปนตารางเล็กๆ ทางดานขวาของไอคอนวิดเจ็ตในวิดเจ็ตไลบรารี

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึงหนาจอ Manage Widgets (จัดการวิดเจ็ต)/Widget Library (วิด
เจ็ตไลบราร)ี ไดโดยการแตะปุม Menu (เมนู) และเลือก Manage Home screen (จัดการหนาจอ
หลัก) หรือแตะท่ีหนาสุดทาย (หนาวาง) ของหนาจอหลัก

3. ดูแอพพลิเคชันที่มีสําหรับวางไวในสวนวิดเจ็ตโดยแตะ Menu (เมนู) แลวแตะ Add
Applications (เพ่ิมแอพพลิเคชัน)

4. ดูบุกมารกท่ีมแีละสามารถวางไวในสวนวิดเจ็ตโดยแตะที่ Menu (เมนู) แลวแตะ Add
Bookmarks (เพ่ิมบุกมารก)

การวางรายการในสวนวดิเจ็ต

วธิีวางรายการในสวนวิดเจ็ต

1. แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แลวแตะ OK (ตกลง)

หมายเหตุ หากคุณตองการเพิ่มรายการประเภทตางๆ (แอพพลิเคชันหรือบุกมารกแทนวิดเจ็ต)
ใหแสดงรายการประเภทนั้นในวิดเจ็ตไลบรารีโดยใชคําแนะนําในสวน “การดูวิดเจ็ตไลบราร”ี ที่
อยูกอนหนาน้ี

2. เลื่อนน้ิวไปทางขวาหรือซายบนหนาจอเพื่อแสดงหนาจอหลักที่คุณตองการวางรายการ
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3. ในการวางรายการ ใหลากรายการนั้นจากวิดเจ็ตไลบรารีไปยังสวนวิดเจ็ต และวางลงในชองตารางที่
ตองการ

หมายเหตุ หากมีรายการอยูในชองตารางที่คุณตองการวางรายการใหม คุณตองยายหรือลบ
รายการนั้นออกกอนทีจ่ะสามารถวางรายการใหมได

4. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ Done (สําเร็จ) เพ่ือบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปท่ีหนาจอ
หลัก

การยายรายการในสวนวดิเจต็

วิธียายรายการในสวนวิดเจ็ต

1. แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แลวแตะ OK (ตกลง)
2. เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซายบนหนาจอเพื่อแสดงหนาจอหลักท่ีคุณตองการยายรายการ
3. แตะรายการที่คุณตองการยายคางไวสักครู จากน้ันลากไปยังพื้นทีว่างในสวนวิดเจต็

หมายเหตุ หากมีรายการอยูในชองตารางที่คุณตองการวางรายการที่ยายมา คุณตองยายหรือลบ
รายการนั้นออกกอนทีจ่ะสามารถวางรายการใหมได

4. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ Done (สําเร็จ) เพ่ือบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปท่ีหนาจอ
หลัก

การยายรายการออกจากสวนวดิเจต็

วิธียายรายการออกจากสวนวิดเจ็ต

1. แตะแอพพลิเคชัน Widgets (วิดเจ็ต) แลวแตะ OK (ตกลง)
2. เลื่อนนิ้วไปทางขวาหรือซายบนหนาจอเพื่อแสดงหนาจอหลักท่ีคุณตองการยายรายการออกไป
3. แตะรายการที่คุณตองการยายคางไวสักครู จากนั้นลากไปที่สวน Drop Widget Here to

Remove (วางวิดเจ็ตที่นี่เพ่ือยายออก) ซึง่อยูท่ีดานลางหนาจอ

หมายเหตุ แมวารายการจะถูกยายออกไป แตรายการนั้นยังคงอยูในวิดเจ็ตไลบรารี

4. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ Done (สําเร็จ) เพ่ือบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปท่ีหนาจอ
หลัก

การเพิม่หนาของหนาจอหลกั

ผลิตภัณฑมหีนาจอหลักจํานวน 3 หนาที่มาพรอมรายการตางๆ ในสวนวิดเจ็ต คุณสามารถเพิ่มจํานวนได
สูงสุด 5 หนา ซึง่จะครบตามจํานวนสูงสุดสําหรับหนาจอหลักคือ 8 หนา

วิธีเพ่ิมหนาใหมสําหรับหนาจอหลัก

1. จากหนาจอหลัก ใหเลื่อนนิ้วไปทางซาย ผานแตละหนาของหนาจอหลักไปจนกระทั่งปรากฏหนาวาง
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2. แตะหนาวางของหนาจอหลัก แลวแตะ OK (ตกลง) เพ่ือแสดงหนาจอ Manage Widget (จัดการ
วิดเจ็ต) ที่มีวิดเจ็ตไลบรารี

3. กดวิดเจ็ตในวิดเจ็ตไลบรารีคางไว แลวลากไปที่หนาวางเพื่อเริ่มการสรางสวนวิดเจ็ตในหนาจอหลัก
ใหม
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4. เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหแตะ Done (สําเร็จ) เพ่ือบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปท่ีหนาจอ
หลัก

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึงสวนสําหรบัเพิ่มหนาจอหลักใหมโดยใช Widget App
(แอพพลิเคชันวิดเจ็ต) หรือแตะปุม Menu (เมนู) และเลือก Manage Home screen (จัดการหนา
จอหลัก)

การลบหนาของหนาจอหลกั

วิธีลบหนาของหนาจอหลัก

1. ลบรายการทั้งหมดในสวนวิดเจ็ต
2. แตะ Done (สําเร็จ) เพ่ือบนัทึกการเปลี่ยนแปลง และกลับไปที่หนาจอหลัก

การจดัเรยีงหนาของหนาจอหลกัใหม

วิธีจัดเรียงหนาของหนาจอหลักใหม

1. แตะ Menu (เมนู) แตะ Manage Home screen (จัดการหนาจอหลัก) แลวแตะ OK เพ่ือแสดง
หนาจอ Manage Widgets (จัดการวิดเจ็ต)

2. แตะ Rearrange (จัดเรียงใหม) ที่มุมขวาบนของหนาจอเพื่อแสดงหนาจอ Rearrange Pages
(จัดเรียงหนาใหม)

3. แตะหนาของหนาจอหลักคางไว และลากไปยังตําแหนงที่ตองการเพื่อเรียงลําดับหนาใหม
4. แตะ Done (สําเร็จ) เพ่ือบนัทึกการเปลี่ยนแปลง และกลับไปที่หนาจอหลัก
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การจดัการแอพพลเิคชัน
แอพพลิเคชันของคุณถูกจัดเก็บไวในแถบ App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) และ App
Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) คุณสามารถจัดเรียงใหม เพ่ิม จัดลําดับ และลบแอพพลิเคชันออกได
และยังสามารถเพิ่มเว็บบุกมารกไวใน App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน)

การดแูอพพลเิคชนัทัง้หมดใน App Drawer (สวนจดัเกบ็แอพพลเิคชนั)

แตะแท็บที่ดานบนแถบ App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) เพ่ือเปด App Drawer (สวนจัด
เก็บแอพพลิเคชัน)
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การเพิม่แอพพลเิคชนั

เมือ่ตองการเพิ่มแอพพลิเคชันใหม ใหเปด App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) และแตะ Add
More (ใสเพ่ิม) ที่ดานลางของหนาจอ เลือกแอพพลิเคชันท่ีตองการจากที่มอียู

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวามกีารเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตกับ HP eStation Zeen แลว กอนท่ีจะ
สามารถเพิ่มแอพพลิเคชันได

การจดัลําดบัแอพพลเิคชนั

คุณสามารถจัดลําดับแอพพลิเคชันใน App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) ตามลําดับตัวอักษรหรือ
หมวดหมู หากคุณจัดลําดับตามหมวดหมู แอพพลิเคชันจะถูกแบงเปนกลุม Apps (แอพพลิเคชัน) Print
App (แอพพลิเคชันการพิมพ) และ Bookmarks (บุกมารก)

วธิจีดัลาํดบัแอพพลเิคชนั

1. เปด App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) แลวแตะ Browse By (เรียกดูตาม) ที่ดานลางของ
หนาจอ

2. แตะ Alphabetical (ลําดับตัวอักษร) หรือ Category (หมวดหมู) เพ่ือเลือกตัวเลือกการจัดกลุมที่
คุณตองการ

การเพิม่เวบ็บุกมารก

คุณสามารถเลือกบุกมารกสําหรับเพิ่มลงใน App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) ไดจากเว็บ
บุกมารกที่จัดเตรียมไวให บุกมารกเหลาน้ีเปนช็อตคัตไปยังเว็บไซตมากมาย

วธิีเพิม่เวบ็บุกมารก

1. เปด App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) และแตะ Add Bookmark (เพ่ิมบุกมารก) ที่ดาน
ลางของหนาจอ

2. แตะ Add Bookmark (เพ่ิมบุกมารก)
3. แตะบุกมารกที่คุณตองการเพิ่มลงใน App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน)

การลบแอพพลเิคชนั

ไมสามารถลบแอพพลิเคชันบางตัวได และแอพพลิเคชันดังกลาวจะไมมีการตอบสนองเมื่อคุณเขาถงึ
คุณสมบัติการลบ

วธิลีบแอพพลเิคชัน

1. เปด App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) แลวแตะ Delete (ลบ) แอพพลิเคชันที่ไมสามารถลบ
ไดจะเปลี่ยนเปนสีเทา สวนแอพพลิเคชันที่ลบไดจะมเีครื่องหมาย “X” ปรากฏอยู

2. แตะแอพพลิเคชันที่คุณตองการลบ
3. แตะ Cancel (ยกเลิก) เพ่ือยกเลิกการลบ หรือ Delete (ลบ) เพ่ือดําเนินการลบแอพพลิเคชันตอไป
4. แตะ Done (สําเร็จ) เมื่อลบแอพพลิเคชันเรียบรอยแลว และกลับไปที่ App Drawer (สวนจัดเก็บ

แอพพลิเคชัน)

การใชการตัง้คาแผงแสดงสถานะ
จากแผงแสดงสถานะ คุณสามารถเขาถึงการตั้งคาท้ังหมดสําหรับเครื่องพิมพหลักและ HP eStation
Zeen แตบางครั้งคุณตองติดต้ัง HP eStation Zeen เขากับเครื่องพิมพหลักเพ่ือใชการตั้งคาบางอยาง

บท 1

16



ในการเขาถึงหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ) และดูการตั้งคาทั้งหมดที่มีอยู ให
แตะแถบ Notifications (การแจงเตือน) จากนั้นแตะแท็บ Dashboard (แผงแสดงสถานะ) ที่มุมขวา
บนของหนาจอ
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การตัง้คาวนัทีแ่ละเวลา

แตะ Date & Time Settings (การตั้งคาวันที่และเวลา) ที่มมุขวาบนของหนาจอ System
Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

คุณสามารถตั้งวันท่ี เวลา เขตเวลา รูปแบบเวลา และรูปแบบวันท่ี

การตัง้คาการเชือ่มตอไรสายสาํหรบั HP eStation Zeen และเครือ่งพมิพหลกั
แตะ Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย) บนแถบ Display Wireless (แสดงการเชื่อมตอไรสาย)
หรือแถบ Printer Wireless (การเชื่อมตอเครื่องพิมพไรสาย) บนหนาจอ System Dashboard (แผง
แสดงสถานะระบบ)

ใชการตั้งคาการเชื่อมตอไรสายเพื่อเช่ือมตอจอ HP eStation Zeen และเครื่องพิมพหลักกับเครือขายไร
สาย และเพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอ หากถอด HP eStation Zeen ออกจากเครื่องพิมพหลัก จอ
แสดงผลดังกลาวอาจเชื่อมตอกับเครือขายไรสายอื่น

ทําตามคําแนะนําทีด่านลางเพื่อเช่ือมตอกบัเครือขายไรสายอีกครัง้ หรือเพิ่มเครือขายไรสายใหม

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอเครอืขายไรสายของ HP eStation Zeen
ตรวจดูเสนท่ีอยูดานลางแถบ Display Wireless (แสดงการเชื่อมตอไรสาย) ของ System
Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

หาก HP eStation Zeen มกีารเชื่อมตอกับเครือขาย ช่ือเครอืขายจะปรากฏบนเสนน้ี หากไมมกีารเชื่อม
ตอกับเครือขาย สถานะการเชื่อมตอในขณะน้ันจะปรากฏแทน

คุณสามารถแตะ Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย) เพ่ือเปดเมนู Wireless Settings (การตั้งคา
ไรสาย)

การตรวจสอบสถานะการเชือ่มตอไรสายของเครือ่งพิมพหลกั

HP eStation Zeen ตองมีการติดต้ังหรืออยูในเครือขายไรสายของเครื่องพิมพหลกั เพ่ือใชตรวจสอบ
สถานะการเชื่อมตอของเครื่องพิมพหลัก

ตรวจดูเสนท่ีอยูดานลางแถบ Printer Wireless (การเชื่อมตอเคร่ืองพิมพไรสาย) ของ System
Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

หากเครื่องพิมพหลักเช่ือมตอกับเครือขาย ช่ือเครือขายจะปรากฏบนเสนนี้ หากไมมีการเชื่อมตอกับเครือ
ขาย สถานะการเชื่อมตอในขณะน้ันจะปรากฏแทน

คุณสามารถแตะ Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย) เพ่ือเปดเมนู Wireless Settings (การตั้งคา
ไรสาย)

การสแกนหาเครอืขายไรสายทีม่อียู

แตะ Scan (สแกน) ที่ดานลางหนาจอ Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย) เครือขายที่มอียูจะปรากฏ
ในรายการภายใตสวน Wi-Fi Networks (เครือขาย Wi-Fi) ของหนาจอ เครือขายที่ปลอดภัยจะมี
สัญลักษณรูปแมกุญแจปรากฏอยู
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การเพิ่มเครอืขายไรสายใหม

วธิีเพิม่เครอืขายไรสายใหม

1. แตะ Add Wi-Fi Network (เพ่ิมเครือขาย WI-Fi) ที่ดานลางหนาจอ Wireless Settings (การ
ต้ังคาไรสาย)

2. ใสช่ือเครือขาย (SSID)
3. เลือกประเภท Security (ความปลอดภยั) จากเมนูแบบดึงลงกอนที่จะปอนรหัสผานการเชื่อมตอไร

สาย
4. ปอนคียความปลอดภยั (หากมี)
5. แตะ Save (บันทึก) เพ่ือดําเนินการตอ

วธิีเพิม่เครอืขาย WPS

1. แตะ Add WPS Network (เพ่ิมเครือขาย WPS) บนหนาจอ Wireless Settings (การตั้งคาไร
สาย)

2. เลือก SSID จากรายการแบบดึงลง Select SSID (เลือก SSID)
3. เลือกวิธีการ WPS จากรายการแบบดึงลง WPS Method (วิธีการ WPS)
4. ใส PIN เครือขาย
5. แตะ Start (เริ่ม) เพ่ือเพิ่มเครือขายใหม

การเชื่อมตอกบัเครอืขายไรสายทีม่อียู

เมือ่ตองการเชื่อมตอกับเครือขายที่แสดงในสวน Wi-Fi Networks (เครือขาย Wi-Fi) ของหนาจอ
Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย) ใหแตะชื่อเครือขาย เมือ่เช่ือมตอ สวนสถานะในชื่อเครือขายจะ
ปรากฏขอความ Connected (เช่ือมตอแลว) หากเครือขายอยูนอกชวงการใชงาน สถานะดังกลาวจะมี
การแสดงในสวนสถานะแทน

เคลด็ลบั หากคุณอยูนอกระยะของเครือขายไรสายที่สามารถใชงานได และตองการเชื่อมตอกับเครือ
ขายทันทีที่คุณอยูในระยะของเครือขาย ใหแตะกลองกาเครื่องหมายในสวน Network Notifications
(การแจงเครือขาย) ของหนาจอ Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย) เพ่ือทําเครื่องหมายถูกที่กลอง
นี้ เมือ่เครือขายพรอมใชงาน สัญลักษณตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นในแถบ Notifications (การแจงเตือน)

ซงิค HP eStation Zeen และเครือ่งพมิพหลกัเขากับเครอืขายไรสายเดียวกนั
เมื่อ HP eStation Zeen และเครื่องพิมพหลักอยูในชวงของเครือขายไรสายเดียวกัน คุณสามารถเชื่อม
ตอทั้งสองอุปกรณเขาดวยกันได และสามารถติดตอถึงกันผานทางเครือขายนั้น

เมื่อตองการซงิค ใหแตะ Sync Networks (ซงิคเครือขาย) ในหนาจอ Wireless Settings (การตั้งคา
ไรสาย)

การลบเครอืขายไรสายออกจากรายการเครอืขายทีม่อียู

เมือ่ตองการลบเครือขายไรสาย ใหแตะชื่อในรายการเครือขายที่มอียูในสวน Wi-Fi Networks (เครือ
ขาย Wi-Fi) แลวแตะ Forget (ลืม)
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การดสูถานะพลงังานของแบตเตอรี่

ดูท่ีสวน Power (พลังงาน) ในหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ) พลังงานของ
แบตเตอรี่จะแสดงเปนเปอรเซ็นตของความจุทั้งหมด แตะ Status (สถานะ) ที่ดานขวาของสวน Power
(พลังงาน) เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

หมายเหตุ การชารจแบตเตอรี่จากระดับสถานะพลังงาน 0% อาจตองใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงจึงจะ
เต็ม แบตเตอรี่สามารถชารจใหมโดยการเช่ือมตอแบตเตอรี่เขากบัเครื่องพิมพหลัก หรือเช่ือมตอกับ
เครื่องชารจ AC (ตองชื้อแยกตางหาก)

การตัง้คาการบาํรงุรกัษาเครือ่งพมิพ

เมือ่ตองการแสดงหนาจอ Printer Maintenance (การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ) ใหแตะ Printer
Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ) ท่ีอยูทางขวาของสวน Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดย
ประมาณ) ใน System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

ใชการตั้งคาในหนาจอ Printer Maintenance (การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ) เพ่ือตรวจสอบระดับหมึก
พิมพโดยประมาณ รับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณใชส้ินเปลือง พิมพรายงาน และบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพเมือ่จํา
เปน

การดูระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ

เมื่อตองการดูระดับหมึกพิมพโดยประมาณในหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)
HP eStation Zeen ตองเช่ือมตอกับเครื่องพิมพหลัก กราฟแทงจะแสดงปริมาณหมกึพิมพโดยประมาณ
ในตลับหมึกพิมพแตละตลับ

การแสดงขอมลูการสัง่ซือ้อปุกรณใชสิน้เปลอืง

แตะ Supplies Shopping Information (ขอมูลการสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลือง) ในหนาจอ Printer
Maintenance (การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ)

การพิมพรายงานสถานะเครือ่งพิมพ

แตะ Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ) ในหนาจอ Printer Maintenance (การ
บํารุงรักษาเครื่องพิมพ)

การพิมพรายงานคุณภาพงานพมิพ

แตะ Print Quality Report (รายงานคุณภาพงานพิมพ) ในหนาจอ Printer Maintenance (การ
บํารุงรักษาเครื่องพิมพ)

การตัง้คาบรกิารทางเวบ็

เปดใชงานบรกิารทางเวบ็เพือ่ใช ePrint และ Print Apps (แอพพลเิคชนัการพมิพ) บางอยางของคุณ

1. แตะ Web Services (บริการทางเว็บ) เพ่ือเปดใชงาน ePrint หนาตาง Terms of Use (ขอ
กําหนดการใชงาน) จะปรากฏขึ้น

2. แตะ Yes (ใช) เพ่ือยอมรับขอกําหนดการใชงานและเปดใชงานบริการทางเว็บ
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ตรวจสอบการด SD และสถานะการจดัเกบ็ขอมลูภายใน
คุณสามารถตรวจสอบการจัดเก็บขอมลูภายในและความจุของการด SD ของ HP Zeen พ้ืนที่จัดเก็บ
ขอมลูที่สามารถใชไดจะปรากฏที่สวน SD Card & Internal Storage (การด SD และการจัดเก็บ
ขอมลูภายใน) ในหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

การปรบัระดบัเสยีงของสือ่และเครือ่งพมิพ

ตัวควบคุมระดับเสียงจะอยูที่สวน sQuick Setting (การตั้งคาแบบเร็ว) ของหนาจอ System
Dashboard (แผงแสดงสถานะระบบ)

เมือ่ตองการปรับระดับเสียงของเพลงและวิดีโอที่เลนบน HP eStation Zeen ใหแตะตัวควบคุมเครื่อง
หมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ถัดจาก Media Volume (ระดับเสียงของสื่อ)

เมื่อตองการปรับระดับเสียงของเคร่ืองพิมพ ใหแตะตัวควบคุมเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ
(-) ถัดจาก Printer Volume (ระดับเสียงของเครื่องพิมพ)

คุณยังสามารถใชปุมปรับระดับเสียงบนดานหลังของจอแสดงผลเพื่อควบคุมระดับเสียง

การเปลีย่นความสวางของจอแสดงผล

เมื่อตองการปรับความสวางของจอแสดงผล HP eStation Zeen ใหแตะตัวควบคุมเครื่องหมายบวก (+)
หรือเครื่องหมายลบ (-) ถัดจาก Brightness (ความสวาง) ในสวน Quick Settings (การตั้งคาแบบ
ดวน)

เมน ูHelp (วธิใีช) ทีม่ภีาพเคลือ่นไหว
ใชเมนู Help (วิธีใช) เพ่ือดูบทชวยแนะนําท่ีมภีาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิธีใชจอแสดงผลแบบถอดได

การเปลีย่นการตัง้คาความปลอดภยั

ใชหนาจอ Security Settings (การตั้งคาความปลอดภยั) เพ่ือต้ังคารูปแบบการปลดล็อกหนาจอบนจอ
แสดงผล HP eStation Zeen และเพื่อควบคุมวิธีการตั้งคารหัสผาน

วธิเีขาถงึหนาจอ Security Settings (การตั้งคาความปลอดภยั):

1. แตะ More Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม) บนหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ
ระบบ)

2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ Security (ความปลอดภัย)

วธิีตัง้คารปูแบบการปลดลอ็กหนาจอสาํหรบัการหมดเวลาของหนาจอและหลงัจากเปดเครือ่ง:

1. แตะ Set Unlock Pattern (ต้ังรูปแบบการปลดล็อก) ในหนาจอ Security Settings (การตั้งคา
ความปลอดภัย)

2. อานคําแนะนําวิธีการตั้งรูปแบบการปลดล็อกหนาจอของคุณเอง แลวแตะ Next (ถัดไป)
3. ดูภาพเคลื่อนไหวที่มีตัวอยางรูปแบบการปลดล็อก แลวแตะ Next (ถัดไป)
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4. สรางรูปแบบการปลดล็อกใหมของคุณ แลวแตะ Continue (ดําเนินการตอ)
5. กําหนดรูปแบบการปลดล็อกใหมของคุณซ้ํา แลวแตะ Confirm (ยืนยัน)

หมายเหตุ เมื่อตองการปดใชงานขอกําหนดดานรูปแบบ แตะกลองกาเครื่องหมาย Require
Pattern (ตองกําหนดรูปแบบ) เพ่ือยกเลิกการเลือกกลองกาเครื่องหมาย ระบบจะขอใหคุณยืนยัน
รูปแบบ จากนั้นจะมกีารปดใชงานขอกําหนดของรูปแบบ

แตะกลองกาเครื่องหมายในสวน Visible Passwords (รหัสผานที่มองเห็นได) ของหนาจอ Security
Settings (การตั้งคาความปลอดภยั) เพ่ือแสดงรหัสผานเมื่อคุณพิมพ เมื่อไมตองการใหรหัสผานปรากฏ
ขณะที่คุณพิมพ ใหแตะกลองกาเครือ่งหมายเพื่อเอาเครื่องหมายกาถูกออก

การรบัการอพัเดตผลติภณัฑ

ผลิตภณัฑนี้จะตรวจสอบการอัพเดตอาทิตยละคร้ังโดยอัตโนมัติ และคุณจะไดรับแจงเมื่อการอัพเดต
พรอมสําหรับติดต้ัง

วธิตีรวจสอบการอพัเดต ใหใชคุณลกัษณะการอพัเดตผลติภณัฑ:

1. แตะ More Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม) บนหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ
ระบบ)

2. แตะ Tools (เครื่องมือ)
3. แตะ Product Updates (การอัพเดตผลิตภัณฑ)
4. แตะ Check for updates now (ตรวจสอบการอัพเดตเด๋ียวนี้)

การเปลีย่นการตัง้คาเสยีงและการแสดงผล

ตรวจสอบวธิีทีค่ณุสามารถเปลีย่นการตัง้คาตางๆ ในหนาจอ Sound & Display Settings (การตั้งคาเสยีงและการแสดงผล):

1. แตะ More Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม) บนหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ
ระบบ)

2. แตะ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
3. แตะ Sound & Display (เสียงและการแสดงผล)

การรบัขอมลูเกี่ยวกับอปุกรณ

ตรวจสอบตัวเลือกตางๆ ในหนาจอ About Device (เกี่ยวกับอุปกรณ) เพ่ือเรียนรูขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยว
กับ HP eStation Zeen

วธิีแสดงหนาจอ About Device (เกีย่วกบัอปุกรณ):

1. แตะ More Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม) บนหนาจอ System Dashboard (แผงแสดงสถานะ
ระบบ)

2. แตะ About Device (เกี่ยวกับอุปกรณ)

การดรูายละเอียดการแจงเตือนของระบบ
เมือ่คุณดูหนาจอหลัก จอแสดงผลจะแจงใหคุณทราบถึงลักษณะของสถานะตางๆ ดวยสัญลักษณขนาดเล็ก
บนดานซายของแถบการแจงเตือน

เมื่อตองการดูรายละอียดเกี่ยวกับสัญลักษณในการแจงเตือน ใหแตะแถบการแจงเตือนที่ดานบนของหนา
จอหลัก
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หมายเหตุ เมื่อตองการลบการแจงเตือน ใหแตะ Clear Notifications (ลางการแจงเตือน)

HP Photosmart eStation C510 series - ซือ้และอาน
หนังสือ วารสาร และหนงัสือพมิพ

คุณสามารถใช HP eStation Zeen เพ่ือซือ้และอานหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพจาก HP Barnes
& Noble eBookstore เมือ่คุณสรางบญัชี HP Barnes & Noble คุณจะไดรับหนังสือฟรีโดยอัตโนมัติ
เมื่อเริ่มตนดิจิทัลไลบรารีของคุณ หลังจากคุณซือ้สิ่งพิมพ ระบบจะจัดเก็บสิ่งพิมพดังกลาวทางออนไลนไว
ในไลบราร ีeBook ที่เช่ือมโยงกับบญัชีของคุณ คุณสามารถเขาถึงไลบรารีจาก eReader โดย
ล็อกอินเขาสูบญัชีของคุณ

คุณยังสามารถใช HP eStation Zeen เพ่ืออานหนังสอืและเอกสารอื่นๆ จากแหลงที่มานอกเหนือจาก
HP Barnes & Noble eBookstore เพียงแคโหลดไฟลลงในการด SD และเสียบการด SD เขากับ HP
eStation Zeen

eReader สนับสนุนเอกสารในรูปแบบ .epub และ .pdf เมื่อตองการอานเอกสารในรูปแบบไฟลท่ีไม
สนับสนุนโดย eReader ใหดูที่สวน "การอานหนังสือและเอกสารอื่นๆ จากการด SD”

หมายเหตุ HP Barnes & Noble eBookstore สามารถใชไดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเทานั้น

การลงทะเบยีนบญัช ีHP Barnes & Noble eBookstore ของคณุฟรี
กอนที่คุณจะซือ้เนื้อหาจาก Barnes & Noble eBookstore คุณตองสรางบญัชีใหมหรือล็อกอินเขาสู
บัญชี Barnes & Noble ที่มีอยูบน HP eStation Zeen เมือ่ตองการล็อกอินเขาสูบญัชี Barnes &
Noble ที่มีอยู เพียงแตะแอพพลิเคชัน Bookstore (รานหนังสือ) แตะไอคอน Account (บญัชี) ในแถบ
เมนูและปอนขอมูลล็อกอินของคุณ เมือ่คุณล็อกอินเขาสูบญัชีที่มอียู สิ่งพิมพที่คุณซือ้กอนหนานี้ทั้งหมดจะ
สามารถใชไดใน eReader นี้
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การลงทะเบยีนบญัช ีHP Barnes & Noble eBookstore ของคณุฟรี

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมกีารเชื่อมตอไรสายและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีทํางานอยูกบั HP
eStation Zeen

2. แตะแอพพลิเคชัน Bookstore (รานหนังสือ)
3. แตะไอคอน Account (บัญชี) บนแถบเมนู
4. แตะ Create an Account (สรางบัญชี)
5. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสรางบัญชี

การซือ้และดาวนโหลดหนงัสอื วารสาร และหนงัสอืพมิพ

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวามีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตกับ HP eStation Zeen แลว กอนที่จะทํา
การซื้อ นอกจากนี้ คุณตองใชบัญชี Barnes & Noble ที่มีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้สินคา

การซือ้และดาวนโหลดหนังสอื

1. แตะแอพพลิเคชัน Bookstore (รานหนังสือ)
2. เลื่อนนิ้วของคุณข้ึนเพ่ือดูเนื้อหาบนหนาจอเพิ่มเติม แลวแตะ Books (หนังสือ) คนหาหนังสือโดย

การเรียกดูหรือแตะ Search (คนหา) ที่ดานลางของหนาจอ แตะหนังสือที่คุณตองการซื้อ คุณ
สามารถอานตัวอยางหนังสือหรือความคิดเห็นกอนทีจ่ะซือ้ได กลับไปยังการซื้อหนังสือโดยแตะชื่อ
ของหนังสือในมมุบนซายของหนาจอ

3. แตะไอคอน Account (บัญชี) บนแถบเมนูเพ่ือปอนขอมลูล็อกอินของคุณ
4. เมื่อตองการซื้อหนังสือ ใหแตะ Buy (ซื้อ)
5. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อทําการซือ้
6. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสมบรูณ ใหแตะ Read Now (อานเด๋ียวนี)้ หนังสือใหมของคุณจะเปดข้ึนมา

พรอมตัวควบคุม eReader
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเมนู eReader ใหดูที่หัวขอยอย "การใชแถบเมนู
eReader" ในสวน "การใช eReader"

การซือ้และดาวนโหลดวารสาร

1. แตะแอพพลิเคชัน Bookstore (รานหนังสือ)
2. เลื่อนนิ้วของคุณข้ึนเพ่ือดูเนื้อหาบนหนาจอเพิ่มเติม แลวแตะ Magazines (วารสาร) เลื่อนนิ้วของ

คุณข้ึนเพ่ือดูขอมลูทั้งหมดที่แสดง แลวแตะ Load 10 More (โหลดเพิ่ม 10 รายการ) ที่ดานลางของ
รายการเมื่อสามารถแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมได

3. ซือ้วารสารแตละฉบับที่ออกหรือสมคัรสมาชิกวารสาร เมื่อคุณซื้อการสมคัรสมาชิกวารสาร คุณจะ
สามารถทดลองใชงานไดฟรี 14 วัน โดยจะมกีารเรยีกเก็บเงนิคาสมัครสมาชิกครั้งแรกภายใน 14 วัน
นับจากวันที่คุณเริ่มสมัครสมาชิก คุณสามารถยกเลิกการสมคัรสมาชิกไดตลอดเวลาในระยะเวลา 14
นี้โดยใชหนาจอ Account (บัญชี) หรือใชการล็อกอินเขาสูบัญชี Barnes & Noble ทางออนไลน
ของคุณ หากคุณตองการอานความคิดเห็นเกีย่วกับวารสาร ใหแตะที่สวน Customer Reviews
(ความคิดเห็นจากลูกคา) เมื่ออานความคิดเห็นแลว ใหกลับไปยังการซื้อวารสารโดยแตะชื่อวารสาร
ในมมุบนซายของหนาจอ

4. แตะ Buy This Issue  (ซื้อฉบบันี้) หรือ Subscribe (สมัครสมาชิก)
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5. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือทําการซื้อ
6. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสมบรูณ ใหแตะ Read Now  (อานเด๋ียวน้ี) หนังสือใหมของคุณจะเปดข้ึนมา

พรอมตัวควบคุมของ eReader
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเมนู eReader ใหดูที่หัวขอยอย "การใชแถบเมนู
eReader" ในสวน "การใช eReader"

การซือ้และดาวนโหลดหนงัสอืพมิพ

ใชคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือซื้อและดาวนโหลดหนังสือพิมพ

1. แตะแอพพลิเคชัน Bookstore (รานหนังสือ) หนาจอ Discover (สํารวจ) ของ Barnes & Noble
Digital Bookstore จะปรากฏขึ้น

2. เลื่อนน้ิวของคุณข้ึนเพ่ือดูเนื้อหาบนหนาจอเพิ่มเติม แลวแตะ Newspapers (หนังสือพิมพ) หนังสือ
พิมพที่มีใหเลือกซือ้ไดจะปรากฏขึ้น เล่ือนน้ิวของคุณข้ึนเพ่ือดูขอมลูทั้งหมดที่มอียู แลวแตะ Add 10
More (ใสเพ่ิม 10 รายการ) ที่ดานลางของรายการเมือ่สามารถแสดงเนื้อหาเพิ่มเติมได

3. ซื้อหนังสือพิมพแตละฉบบัที่ออกหรือสมคัรสมาชิกหนังสือพิมพ เมื่อคุณซื้อการสมคัรสมาชิกหนังสือ
พิมพ คุณจะสามารถทดลองใชงานไดฟรี 14 วัน โดยจะมีการเรียกเก็บเงนิคาสมคัรสมาชิกครั้งแรก
ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณเริ่มสมคัรสมาชิก คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกไดตลอดเวลาใน
ระยะเวลา 14 นี้โดยใชหนาจอ Account (บญัชี) หรือใชการล็อกอินเขาสูบัญชี Barnes & Noble
ทางออนไลนของคุณ หากคุณตองการอานความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ ใหแตะที่สวน
Customer Reviews (ความคิดเห็นจากลูกคา) เมือ่อานความคิดเห็นแลว ใหกลับไปยังการซื้อ
หนังสือพิมพโดยแตะชื่อหนังสือพิมพในมุมบนซายของหนาจอ

4. แตะ Buy This Issue (ซือ้ฉบับนี้) หรือ Subscribe (สมัครสมาชิก)
5. ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือทําการซื้อ
6. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสมบรูณ ใหแตะ Read Now (อานเด๋ียวนี)้ หนังสือพิมพใหมของคุณจะเปดข้ึน

มาพรอมกับตัวควบคุมของ eReader
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเมนู eReader ใหดูที่หัวขอยอย "การใชแถบเมนู
eReader" ในสวน "การใช eReader"

คุณพรอมที่จะอานหนังสือพิมพใหมของคุณแลวตอนน้ี

เมือ่ตองการเรียกดูรายการหนังสอืพิมพทั้งหมดทีด่าวนโหลดไวใน HP eStation Zeen ของคุณ ใหแตะ
แอพพลิเคชัน  Newspapers (หนังสือพิมพ) แตะหนังสือพิมพท่ีคุณตองการอานและเปดข้ึนมา

หมายเหตุ เมื่อคุณสมัครสมาชิกหนังสือพิมพหรือวารสาร คุณสามารถจัดการกับการสมัครสมาชิก
โดยใชอินเทอรเน็ตแอพพลิเคชันเพ่ือไปที่  http://hp.barnesandnoble.com ซึ่งคุณสามารถ
ล็อกอินและดูหนาบัญชีของคุณได

เปดหนงัสอื วารสาร และหนงัสอืพมิพของคณุที่ดาวนโหลดไว

▲ • เมื่อตองการเปดหนังสือ ใหแตะแอพพลิเคชัน  Books (หนังสือ)
• เมื่อตองการเปดวารสาร ใหแตะแอพพลิเคชัน  Magazines (วารสาร)
• เมื่อตองการเปดหนังสือพิมพ ใหแตะแอพพลิเคชัน Newspapers (หนังสือพิมพ)

ชัน้วางหนงัสอื eReading
แอพพลิเคชัน Books (หนังสือ) Magazines (วารสาร) และ Newspapers (หนังสือพิมพ) จะมีช้ันวาง
สําหรับสิ่งพิมพที่คุณซือ้ทั้งหมด ท้ังสําหรับแบบดาวนโหลดและไมดาวนโหลด คุณตองลงทะเบียนบัญชี
ของคุณในแอพพลิเคชัน Bookstore (รานหนังสือ) สําหรับช่ือเรื่องที่ปรากฏในชั้นวาง หากชั้นหนังสือ
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วางเปลาในครั้งแรกท่ีคุณดู ใหกดปุม Refresh (รีเฟรช) ในแถบดานลางเพื่อทําขอมูลใหตรงกับไลบรารี
eBooks ออนไลนของ Barnes & Noble เมือ่ทําขอมลูช้ันวางหนังสือใหตรงกันแลว ใหเล่ือนน้ิวของคุณ
ข้ึนเพ่ือดูสิ่งพิมพเพ่ิมเติมในชั้นวางหนังสือของคุณ

เมือ่ไมมกีารดาวนโหลดสิ่งพิมพ ภาพหนาปกจะมดืทึบและไอคอน Download (ดาวนโหลด) จะปรากฏที่
ดานบนของหนาปก แตะไอคอน Download (ดาวนโหลด) เพ่ือดาวนโหลดสิ่งพิมพท่ีจะอาน

เมื่อดาวนโหลดสิ่งพิมพเรียบรอยแลว หนาปกจะไมมดืทึบอีกตอไป หากคุณยังไมไดอานสิ่งพิมพ จะ
ปรากฏวงกลมสีเขียวเล็กๆ อยูในมุมลางซายของหนาปกสิ่งพิมพ การแตะรายการที่ดาวนโหลดในชั้นวาง
หนังสือคางไวนานหนึ่งวินาทีจะเปนการแสดงหนาตางขอมลูและตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวเลือกตางๆ จะข้ึนอยู
กับสถานะของสิ่งพิมพ

สถานะของสิง่พมิพ

Archived (เก็บถาวร) – หนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพที่เก็บถาวรไวในชวงเวลาหน่ึงๆ การเก็บถาวร
จะลบสําเนาที่อยูภายในของอุปกรณ แตคุณสามารถดาวนโหลดจากไลบราร ีeBooks ของ Barnes &
Noble ไดฟรีตลอดเวลา ตามคาเร่ิมตน รายการที่เก็บถาวรจะถูกซอนไวในช้ันวาง ซึง่สามารถเปลี่ยน
แปลงไดในการตั้งคาช้ันวาง

Saved (บนัทึกไว) – สถานะที่จะนํามาใชกับวารสารและหนังสือพิมพเทาน้ัน นิตยสารที่มสีถานะของสิ่ง
พิมพนี้จะเปนแบบถาวรและไมถูกลบออกไปโดยอัตโนมติัเมื่อจํานวนฉบบัของวารสารหรือหนังสือพิมพ
บนช้ันวางเกินจากที่กําหนด

หมายเหตุ เฉพาะนิตยสารฉบับเกาท่ีไดรับมาจากการสมคัรสมาชิกเทานั้นที่สามารถลบออกไดโดย
อัตโนมัติ หนังสือท้ังหมดและนิตยสารท่ีออกครั้งเดียวจะเปนแบบถาวรและไมสามารถลบออกจากชั้น
วางไดโดยอัตโนมติั

Offer (เสนอ) – หนังสือที่เพ่ือนของคุณเสนอจะใหคุณยืม คุณตองยอมรับขอเสนอภายใน 7 วัน และคุณมี
เวลาในการอานหนังสอืไดฟรี 14 วัน หากคุณไมตองการอาน คุณสามารถปฏเิสธขอเสนอได เพ่ือท่ีวา
เพ่ือนของคุณจะไดใหคนอื่นยืมหนังสือตอไป

เพ่ือนของคุณสามารถใหยืมหนังสือไดครั้งละหนึ่งเรื่อง คุณตองยอมรบัขอเสนอกอนจึงจะดาวนโหลดและ
อานหนังสือได เมือ่ตองการใหยืมหนังสือที่เปนของคุณ โปรดไปท่ี http://
myhp.barnesandnoble.com/ebooks/ebookslibrary.html website และล็อกอินเขาสูระบบ ไปที่
ไลบรารี eBook ของคุณเพื่อดูวาสิ่งพิมพฉบับใดที่คุณสามารถใหยืมได การใหเพ่ือนยืมหนังสือสามารถ
ดําเนินการจากเว็บไซต

Borrowed (ขอยืม) – หนังสือที่คุณยืมมาจากเพื่อนของคุณ คุณมเีวลาในการอาน 14 วัน และคุณ
สามารถสงคืนหนังสือไดตลอดเวลา หากคุณไมดําเนินการใดๆ หนังสือจะไดรบัการสงคืนไปใหเพ่ือนของ
คุณในที่สุด

Returned (สงคืน) – หนังสือที่คุณขอยืมมาและสงคืนใหเพ่ือนของคุณกอนหนานี้ คุณไมสามารถ
ดาวนโหลดและอานหนังสือนี้อีกครั้ง

Sample (ตัวอยาง) – ตัวอยางของหนังสือ ตัวอยางของหนังสือจะเปลี่ยนเปนฉบบัเต็มเมื่อคุณซือ้ หมาย
เหตุ บุกมารก และไฮไลตตางๆ จะยังไมถายโอนไปยังหนังสือฉบับเต็มเมือ่คุณตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือ

Expired (ครบกําหนด) – หนังสือที่คุณขอยืมจากเพื่อนของคุณไปกอนหนานี้แตยังไมไดสงคืน หลังจาก
ผานไป 14 วัน หนังสือจะไดรับการสงคืนโดยอัตโนมติัและมกีารกําหนดเปน "Expired" (ครบกําหนด)

Lent (ใหยืม) – หนังสือเลมนี้คุณใหเพ่ือนยืมไป คุณไมสามารถอานหนังสือเลมนี้ไดขณะที่ใหยืม
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การใช eReader

การเปดแตละหนาของสิง่พิมพ

แตะบนดานขวาของหนาจอ หรือเลื่อนหนาไปขางหนาจากซายไปขวา และแตะบนดานซายของหนาจอ
หรือเลื่อนหนายอนกลับจากซายไปขวา

การใชแถบเมน ูeReader
เมื่อคุณเปดสิ่งพิมพเปนคร้ังแรก แถบเมนู eReader จะแสดงอยูทีด่านบนและดานลางของหนาจอภาย
ในเวลาไมกี่วินาท ีแตะตรงกลางหนาจอเพื่อแสดงแถบเมน ูeReader อีกครั้งในสองถึงสามวินาที

การอานหนงัสอืและเอกสารอืน่ๆ จากการด SD

การอานหนงัสอืในรปูแบบ .epub และ .pdf

1. โหลดไฟลลงในการด SD และเสียบการด SD เขากับ HP eStation Zeen
2. แตะแอพพลิเคชัน Files (ไฟล)
3. คนหาไฟลหนังสือโดยเลื่อนนิ้วของคุณข้ึนหรือลงบนหนาจอเพื่อดูเน้ือหาในการด SD
4. แตะไฟลหนังสือท่ีคุณตองการอาน

การอานเอกสารในรปูแบบอืน่

หมายเหตุ หากเอกสารของคุณอยูในรูปแบบอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหใชคําแนะนําเหลานี้เพ่ือ
อานหนังสือโดยใชแอพพลิเคชัน Quick Office (แทนการใช
eReader): .doc, .docx, .docm, .ppt, .pptx, .pps, .xls, .xlsx, .txt, .html และ .pdf

1. โหลดไฟลเอกสารลงในการด SD แลวเสียบการด SD เขากับ HP eStation Zeen
2. แตะแอพพลิเคชัน QuickOffice
3. แตะ SD Card (การด SD)
4. แตะเอกสารที่คุณตองการอาน

เลื่อนน้ิวของคุณข้ึนและลงเพื่อเลื่อนเอกสาร
เมือ่ตองการยอหรือขยายขนาดขอความ ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงตัวควบคุมการซูม +/- แลวแตะ +
หรือ – เพ่ือเพิ่มหรือลดขนาดขอความ

การอานหนงัสอืในรปูแบบ Adobe Digital Edition
มเีว็บไซตจํานวนมากเผยแพรหนังสือที่สามารถอานไดดวย Adobe Digital Editions ซึ่งสามารถ
ดาวนโหลดและติดต้ังบนพีซขีองคุณไดฟรีจาก http://www.adobe.com/products/digitaleditions

การทําสําเนาหนังสอืจากพซีขีองคุณไปยงั HP eStation Zeen

หมายเหตุ คุณตองใชสายเคเบิล mini-USB (ซือ้แยกตางหาก) เพ่ือดําเนินการตามคําแนะนํานี้

1. เปด Adobe Digital Editions บนพีซขีองคุณ
2. ใสการด SD เขาไปใน HP eStation Zeen ของคุณ
3. ตอปลายดานเล็กของสายเคเบลิ mini USB เขากับ HP eStation Zeen ของคุณ และตอปลายอีก

ดานเขากับพีซี
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4. แตะสวน  Notification (การแจงเตือน) ที่มุมบนซายของหนาจอ แตะ USB Connected (เช่ือม
ตอ USB แลว ) แลวแตะ Mount (ติตต้ัง)

5. เมื่อหนาจอ Device Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ังอุปกรณ) ปรากฏขึ้นใน Adobe Digital
Editions บนพีซขีองคุณ ใหคลิก Authorize Device (อนุญาตอุปกรณ) แลวคลิก Finished
(เสร็จส้ิน) เมือ่หนาจอการดําเนินการสําเร็จปรากฏขึ้น

6. หนังสือของคุณจะปรากฏบนดานขวาของหนาจอ Adobe Digital Editions ลากและวางหนังสือบน
ช้ันวางของ HP eStation Zeen ที่ดานซายของหนาจอ

7. บนพีซขีองคุณ ใหใชเมนูของ Windows เพ่ือใหถอดอุปกรณ USB ออกอยางปลอดภยั
8. บน HP eStation Zeen ใหแตะสวน Notification (การแจงเตือน) แตะ Turnoff USB

storage (ปดอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB) แลวแตะ Turn Off (ปด)
9. ตอนนี้คุณสามารถถอดสายเคเบลิ mini USB ออกจาก HP eStation Zeen และจากพีซีของคุณได

อยางปลอดภยั
10. บน HP eStation Zeen ของคุณ ใหแตะแอพพลิเคชัน Files (ไฟล) แตะโฟลเดอร Digital

Editions เพ่ือคนหาหนังสือท่ีคุณเพิ่งทําสําเนา แตะหนังสือเพื่อเปดและอาน

HP Photosmart eStation C510 series - ใชแอพพลเิคชนั
เมือ่คุณซือ้ผลิตภณัฑนี้ จะมแีอพพลิเคชันมากมายอยูในแถบ App Favorites (แอพพลิเคชันรายการ
โปรด) และ App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) ขอมลูในสวนนี้จะอธิบายถึงแอพพลิเคชันคาเริ่ม
ตนแตละอยางเหลานี้

คุณสามารถเพิ่มแอพพลิเคชันอื่นๆ เพ่ิมเติมไดโดยเปด App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) แลว
แตะ Add More (ใสเพ่ิม) หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแอพพลิเคชันของคุณ (จัดเรียง
ใหม เพ่ิม จัดจัดกลุม และลบ) โปรดดูที่หัวขอ “การใชจอแสดงผลแบบถอดได”

หมายเหตุ แอพพลิเคชันมกีารใหบริการตามที่เจาของ HP Photosmart eStation C510 series
สามารถใชงานได HP และผูใหบริการเนื้อหารายอื่นสามารถเพิ่มแอพพลิเคชัน ปรับปรุง แกไข หรือ
ลบแอพพลิเคชันที่มีอยูออกไดเปนครั้งคราว ตามขอกําหนดการใชงานของเรา (www.hp.com/go/
ePrintCenter)

บท 1
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แอพพลเิคชนัทีม่ีอยูใน Apps Drawer (สวนจดัเก็บแอพพลเิคชัน)

แอพพลเิคชันทีม่อียูใน App Drawer (สวนจดัเกบ็แอพพลเิคชนั)

ไอคอนแอพพลิเคชนั รายละเอยีดของแอพพลเิคชนั

Books (หนังสือ) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อเรียกดูรายการหนังสือทัง้หมดที่
คณุดาวนโหลดไวใน HP eStation Zeen ของคุณ แตะ Browse By
(เรียกดูตาม) เพื่อเรียกดูตามชื่อเร่ือง ผูเขียน หัวขอ วันที่ตีพิมพ วันที่เพิ่ม
หรือรายการโปรด แตะหนังสือทีคุ่ณตองการอานเพื่อเปด หากตองการขอมลู
เพิ่มเติมเกี่ยวกบัวิธีซื้อ ดาวนโหลด และอานหนังสือ ใหดูที่หัวขอ “การซื้อ
และอานหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ”

Bookstore (รานหนังสือ) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อเรียกดูสิ่งพิมพใน
Barnes & Noble eBookstore
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัวิธีซื้อ ดาวนโหลด และอานสิ่งพิมพ ใหดู
ทีห่ัวขอ “การซื้อและอานหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ”

Browse (เรียกดู) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อเรียกดแูละพิมพจากเว็บ

เคล็ดลับ ขณะดูหนาเว็บ คณุสามารถทําคลิปปงโดยแตะ More (เพิ่มเติม)
แลวแตะ Clip Web Page (คลิปหนาเว็บ) เปดแอพพลิเคชัน Clippings
(คลิปปง) เพื่อดแูละพิมพคลิปปงของคุณ

Clippings (คลิปปง) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพือ่ดูและพิมพ
คลิปปงขอความและรูปภาพทีคุ่ณนํามาจากเอกสาร อีเมล และแหลงที่มาจาก
เว็บ

แตะ Filter (ฟลเตอร) เพื่อดแูหลงทีม่าของคลิปปง และดูคลิปปงตามประ
เภทแหลงทีม่า (หนังสือ เว็บเพจ ฯลฯ)

เลือกคลิปปงอยางนอยหน่ึงรายการ แตะ Tag (แทก็) และปอนชื่อ
ของคลิปปง แลวแตะ Filter (ฟลเตอร) เพื่อดคูลิปปงที่จัดกลุมตาม
ชื่อแทก็ของคุณ

คณุยังสามารถคนหาคลิปปงสําหรับขอความที่ปอนไว แลวลบและ
พมิพคลิปปงได

Clock (นาฬิกา) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อดูนาฬิกาในเขตเวลาตางๆ เพิ่ม
นาฬิกา ตั้งปลุก ตัง้ตัวจับเวลาและเขาถงึการตั้งคานาฬิกาอื่นๆ

Email (อีเมล) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพ่ืออานอีเมลโดยใชบริการอีเมล POP,
IMAP หรือ Exchange ที่คุณมีอยู คุณยังสามารถพิมพอีเมลดวยแอพพลิ
เคชันน้ีไดเชนกัน

Facebook แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อล็อกอนิเขาสูบัญชี Facebook ของ
คุณ

หากคุณยังไมมีบัญช ีFacebook คณุสามารถสรางโดยไปที่
www.facebook.com หลังจากสรางบัญชี คุณสามารถล็อกอินเขาสูบัญชี
โดยใชแอพพลิเคชัน Facebook
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ไอคอนแอพพลิเคชนั รายละเอยีดของแอพพลเิคชนั

Files (ไฟล) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อแสดงไฟลตางๆ บนการด SD ทีเ่สียบ
เขากับอุปกรณ คณุสามารถเปดและอานไฟลดวยแอพพลิเคชันน้ีได

แตะ Browse By (เรียกดุตาม) เพื่อจัดกลุมไฟลที่คุณแสดงตามชื่อไฟลที่
เรียงลําดับตัวอักษร หรือตามวันทีท่ี่เพิ่ม

แตะ Search (คนหา) เพื่อคนหาคําสําคัญในชือ่ไฟลของคุณ

Google Calendar หากคุณยงัไมมีบัญช ีGoogle Calendar คุณ
สามารถสรางบัญชไีดโดยไปที่ www.google.com/accounts หลังจาก
สรางบัญชี คุณสามารถล็อกอนิเขาสูบัญชีโดยใชแอพพลิเคชัน Calendar
(ปฏิทิน)

HP Gallery แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อดูภาพถายและภาพยนตรของคุณและ
พิมพภาพถาย

แตะอัลบั้มเพ่ือดูรูปภาพและวิดีโอทัง้หมดในอัลบั้ม

แตะรูปภาพในอลับั้มเพือ่แสดงในขนาดเต็มจอ

แตะวิดีโอเพื่อเลน

เมื่อคุณเปดรูปภาพครั้งแรก เมนู HP Gallery จะปรากฏขึ้นภายในไมกี่
วินาท ีเมื่อตองการแสดงเมนูอกีคร้ัง ใหแตะทีห่นาจอ แตะเมนูเพื่อเปด

แตะไอคอนตางๆ ทีมุ่มบนซายของหนาจอเพือ่นําทางไปยังมุมมอง Gallery
(อัลบั้มทัง้หมด) มุมมอง Thumbnail (รูปขนาดยอ) (รูปภาพทัง้หมดใน
อลับั้มใดอัลบัม้หน่ึง) และรูปภาพปจจุบัน คณุสามารถเลือกรูปภาพทีจ่ะพิมพ
หลายๆ ภาพได

Slideshow: (สไลดโชว) ดูการแสดงสไลดโชวของรูปภาพทัง้หมดใน
อัลบั้ม หมุนและครอบตัดรูปภาพ ลบรูปภาพ และสงอีเมลรูปภาพ

More: (เพิ่มเติม:) ตัง้รูปภาพเปนพื้นหลังหนาจอทีป่ลดล็อก และดูราย
ละเอียดของรูปภาพ (ซ่ึงไดแก ชื่อไฟล ประเภทไฟล เวลาทีถ่าย ชื่ออัลบั้ม
และสถานที)่

HP Support Web Link (ลิงคเว็บสนับสนุนของ HP) แตะแอพพลิเคชัน
น้ีเพื่อใชเปนช็อตคัตไปยงัเว็บไซตการสนับสนุนของ HP ซ่ึงคณุสามารถดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ HP ของคุณและรับความชวยเหลือได

Magazines (วารสาร) เมื่อตองการเรียกดูรายการวารสารทั้งหมดที่
ดาวนโหลดไวใน HP eStation Zeen ของคุณ ใหแตะแอพพลิเคชัน
Magazines (วารสาร) แตะวารสารทีคุ่ณตองการอานเพื่อเปด

แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อซื้อ ดาวนโหลด และอานวารสาร หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม ใหดูที่หัวขอ “การซื้อและอานหนังสอื วารสาร และหนังสือพิมพ”

Music  (เพลง) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อเลนไฟลเพลงที่อยูในรูป
แบบ .mp3, .mpeg4 และ .m4a ใชตัวควบคุมระดบัเสียงบนดานหลังของ
HP eStation Zeen เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง คณุยงัสามารถใชตวัควบ
คุมระดับเสียงในหนาจอ Dashboard (แผงแสดงสถานะ) หรือ Settings
(การตัง้คา)

Net News (ขาวจากอินเทอรเน็ต) แตะแอพพลิเคชนัน้ีเพ่ืออานและพิมพ
ขาวสารลาสุด คณุสามารถปรับแอพพลิเคชนัน้ีใหเปนแบบเฉพาะของคุณได
ดวยเว็บไซตขาวสารสุดโปรดทางอินเทอรเน็ต

บท 1

แอพพลิเคชันทีม่ีอยูใน App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) (ทําตอ)
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ไอคอนแอพพลิเคชนั รายละเอยีดของแอพพลเิคชนั

Newspapers (หนังสือพิมพ) แตะแอพพลิเคชันนี้เพื่อซื้อ ดาวนโหลด และ
อานหนังสือพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่หัวขอ “การซื้อและอาน
หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ”

เมื่อตองการเรียกดูรายการหนังสือพิมพทัง้หมดทีด่าวนโหลดไวใน HP
eStation Zeen ของคุณ ใหแตะแอพพลิเคชัน Newspapers (หนังสือ
พิมพ) แตะหนังสือพิมพทีคุ่ณตองการอานเพื่อเปด

Printer (เคร่ืองพิมพ) แตะแอพพลิเคชนัน้ีเพื่อเขาถงึคุณลักษณะ Copy
(ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Fax (โทรสาร) คณุลักษณะแตละอยางเหลา
น้ีมีการอธิบายไวโดยละเอียดในหัวขอตอไปนี้: "การทําสําเนาขอความหรือ
เอกสารแบบผสม", "การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร", "การสแกนไปยงัการด
หนวยความจํา" และ "การสงและรับโทรสารดวย eFax®"

QuickOffice แตะปุมน้ีเพื่อเปดใชงาน QuickOffice แอพพลิเคชัน
สําหรับการดูและการพิมพเอกสารจากการด SD ทีเ่สียบไว คุณสามารถดู
และพิมพเอกสารในรูปแบบตอไป
น้ี: .doc, .docm, .docx, .html, .pdf, .pps, .ppt, .pptx, .txt, .xls
และ .xlsx
เล่ือนนิ้วของคุณขึ้นและลงเพื่อเล่ือนเอกสาร เมื่อตองการยอหรือขยายขนาด
ขอความ ใหแตะหนาจอเพื่อแสดงตัวควบคุมการซูม +/- แลวแตะ + หรือ –
เพื่อเพิม่หรือลดขนาดขอความ

แตะ Menu (เมนู) เพื่อใชคุณลักษณะเพิ่มเติม ซึ่งไดแก การคนหา ดูตัว
เลือก พิมพ และอ่ืนๆ

Screensaver (สกรีนเซฟเวอร) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อควบคุมการตั้งคา
สกรีนเซฟเวอร คณุสามารถใชการตั้งคาเหลาน้ีเพ่ือเลนสไลดโชวภาพถาย
ทัง้หมดในการด SD ของคุณเปนสกรีนเซฟเวอร

Settings (การตัง้คา) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพือ่ใชเปนช็อตคัตไปยงัหนาจอ
Settings (การตัง้คา) ซึง่คุณสามารถเขาถึงการตัง้คาอุปกรณ หากตองการ
ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการใชการตั้งคาอุปกรณ ใหดูที่หัวขอ “การใชจอ
แสดงผลแบบถอดได”

Snapfish แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อล็อกอินเขาสูบัญชี Snapfish หรือสราง
บัญชีใหม ใช Snapfish เพื่อแบงปนและจัดเก็บภาพถายของคุณ พิมพภาพ
ถายของคุณทีบ่าน หรือสั่งพิมพออนไลน

Widgets (วิดเจ็ต) แตะแอพพลิเคชันน้ีเพือ่กําหนดสวนวิดเจ็ตบนหนาของ
หนาจอหลังโดยใช Widget Library (วิดเจ็ตไลบรารี) เพื่อเพิ่มหนาใหม
และจัดเรียงหนาใหม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับวิธีใชแอพพลิเคชันน้ีเพื่อกําหนดหนา
ของหนาหลักเอง ใหดูที่หัวขอ “การใชจอแสดงผลแบบถอดได”

Yahoo! Daily Digest แตะแอพลิเคชันน้ีเพื่อเขาถงึ Yahoo! Daily
Digest ซึง่คณุสามารถดูและพมิพขอมูลสภาพอากาศลาสุด ขาวสาร ราคา
หุน และผลการแขงขันตางๆ

แอพพลิเคชันที่มีอยูใน App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) (ทําตอ)
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ไอคอนแอพพลิเคชนั รายละเอยีดของแอพพลเิคชนั

Yahoo! Mail แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อล็อกอินเขาสูบัญชีอีเมล Yahoo!
ของคุณ หรือลงชื่อสมัครใชบัญชี Yahoo! ใหม

Yahoo! Messenger แตะแอพพลิเคชันน้ีเพื่อล็อกอนิเขาสูบัญชี
โปรแกรมโตตอบแบบทนัทีของ Yahoo! หรือลงชื่อสมคัรใชบัญชี Yahoo!
ใหม

HP Photosmart eStation C510 series - สงและรับโทร
สารดวยบริการโทรสารออนไลน eFax®

เครื่องพิมพ HP Photosmart eStation C510 series จะสงโทรสารโดยไมตองใชสายโทรศัพท
เครื่องพิมพจะสงและรับโทรสารโดยใช eFax® บริการรับสงโทรสารผานเว็บ บริการนี้ไมมีการเรียกเก็บ
คาใชจายเมือ่คุณสงโทรสารไมเกิน 20 หนาและรับโทรสารไมเกิน 20 หนาตอเดือน

หากคุณตองการสงหรือรับโทรสารมากกวา 20 หนาตอเดือน คุณสามารถอัพเกรดเปนบริการ eFax
Plus® และจะมกีารเรียกเก็บคาบริการเปนรายเดือนจากบญัชีของคุณ

เมือ่คุณใช eFax® เอกสารของคุณจะไดรับการสแกนโดยเครื่องพิมพ สงไปยังเซริฟเวอร eFax's® ดวย
ระบบไรสาย และสงไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เปนเครื่องรับโทรสาร

เมือ่ตองการใชบริการ eFax® เครื่องพิมพตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต และมีการเปดใชงานบริการ
ทางเว็บเพ่ือใหเครื่องพิมพสามารถติดตอกับเซิรฟเวอร eFax's® ได

กอนที่คุณจะใช eFax® กับเครื่องพิมพของคุณ คุณตองดําเนินการตามขั้นตอนการตั้งคาแบบงายๆ ดัง
ตอไปนี้ การตั้งคาแบบครั้งเดียวน้ีทําใหเครื่องพิมพสามารถติดตอกับเซริฟเวอร eFax's® โดยใชขอมลู
บัญชี eFax® ของคุณทุกครั้งท่ีคุณสงหรือรับโทรสาร

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eFax®

การตัง้คาเครือ่งพิมพสําหรบัการรบัหรอืสงโทรสาร (จาํเปน)

การลงทะเบยีนกบั eFax®

1. แตะ Printer (เครื่องพิมพ) ในถาด App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) แลวแตะ Fax
(โทรสาร) เพ่ือแสดงหนาจอหลักของ eFax®

2. แตะ Register (ลงทะเบียน) แลวแตะกลองกาเครื่องหมาย Web Services (บริการทางเว็บ) เพ่ือ
เปดใชงานบริการทางเว็บ
สรางบัญชีตามคําแนะนําบนหนาจอตอไปนี้

บท 1

แอพพลิเคชันทีม่ีอยูใน App Drawer (สวนจัดเก็บแอพพลิเคชัน) (ทําตอ)
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3. แตะ Terms and Conditions (ขอกําหนดและเงื่อนไข) เพ่ืออานขอกําหนดการใหบริการของ
eFax® แลวแตะกลองกาเครื่องหมาย I agree  (ฉันยอมรับ) และคลิก OK (ตกลง)

4. หลังจากเชื่อมตอกับเซริฟเวอร eFax® คุณจะไดรับการกําหนดหมายเลข eFax® ที่ปรากฏบนหนา
จอ
แตะ Continue (ดําเนินการตอ) และหนาจอหลัก eFax® จะแสดงหมายเลข eFax® ของคุณและ
คียแพดปอนตัวเลขสําหรับการสงโทรสาร

หมายเหตุ แมวารหัสพื้นท่ีอาจไมไดเปนการระบุถึงคุณโดยเฉพาะ แตคุณจะไมตองเสียคาบริการ
ทางไกล เมือ่สงและรับโทรสารดวยหมายเลขนี้

การตัง้คาเครือ่งพมิพของคุณดวยหมายเลข eFax® ทีม่อียู

1. แตะ Printer (เครื่องพิมพ) ในถาด App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) แลวแตะ Fax
(โทรสาร) เพ่ือแสดงหนาจอหลักของ eFax® ปอนหมายเลข eFax® ที่คุณมอียูในพื้นที่ซึ่งระบไุว
ดานลาง Already have an eFax® number? (คุณมหีมายเลข eFax® แลวหรอืยงั)

2. ปอนรหัสหมายเลขประจําตัว (PIN) สําหรับบัญชีนี้

หมายเหตุ หากคุณลืม PIN ใหแตะสวนที่กําหนดไวเพ่ือใหมกีารสงรหัสไปยังที่อยูอีเมลท่ีสัมพันธ
กับหมายเลข eFax® ของคุณ

3. แตะ Enable (เปดใชงาน) เพ่ือดําเนินการตอ หมายเลข eFax® และรหัส PIN ของคุณจะถูกสงไป
ยัง eFax® เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง หลังจากตรวจสอบเรียบรอยแลว หมายเลข eFax® ที่มอียู
ของคุณจะปรากกขึ้นบนหนาจอหลักของ eFax® และตอนนี้คุณก็พรอมที่จะสงโทรสารแลว

หมายเหตุ หาก eFax® ไมสามารถตรวจสอบหมายเลข eFax® และ PIN ที่คุณปอนได ให
ล็อกอินเขาสูบัญชี eFax ของคุณที่  www.efax.com และตรวจสอบขอมลูบัญชีของคุณ คุณไม
สามารถรับสงโทรสารโดยใชหมายเลขนี้ไดจนกวาขอมูลบญัชี eFax® จะไดรับการตรวจสอบบน
เคร่ืองพิมพ

4. หลังจากเชื่อมตอกับเซริฟเวอร eFax® คุณจะไดรับการกําหนดหมายเลข eFax® ที่ปรากฏบนหนา
จอ

5. แตะ Continue (ดําเนินการตอ) และหนาจอหลัก eFax® จะแสดงหมายเลข eFax® ของคุณและ
คียแพดปอนตัวเลขสําหรับการสงโทรสาร

การสงโทรสาร

1. แตะ Printer (เครื่องพิมพ) ในถาด App Favorites (แอพพลิเคชันรายการโปรด) แลวแตะ Fax
(โทรสาร) เพ่ือแสดงหนาจอหลักของ eFax®

2. ยกฝาปดเครื่องพิมพและวางตนฉบบัหนาแรกของเอกสารที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
สแกนเนอร

3. หากคุณกําลังจะสงโทรสารภายในประเทศ ใหดําเนินการตามขั้นตอนถัดไป หากคุณกําลังจะสงโทร
สารไปตางประเทศ ใหแตะตัวเลือกนี้บนหนาจอ วิธีการนี้ชวยใหมัน่ใจวามีการใชรหัสการโทรออก
ตางประเทศที่เหมาะสม
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4. ปอนหมายเลขโทรสารบนคียแพดแลวแตะ Continue (ดําเนินการตอ) เอกสารของคุณจะไดรับการ
สแกน เมือ่การสแกนเสร็จสมบรูณ ระบบจะถามวาคุณมหีนาเอกสารที่สงโทรสารอีกหรือไม

5. หากคุณยังมีหนาเอกสารที่จะสงโทรสาร ใหแตะ Yes (ใช) นําตนฉบับแรกออกจากกระจกสแกน
เนอรและวางตนฉบบัแผนถัดไปแทน
หรือ
หากไมมโีทรสารท่ีจะสงอีก ใหแตะ No (ไม) โทรสารของคุณไดรับการสงแลว เมื่อมกีารสงโทรสาร
ไปยังเซริฟเวอร eFax's® เสร็จเรียบรอยแลว คุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ แตะ OK (ตกลง)
เพ่ือรับทราบขอความและดําเนินการตอ
หรือ
เมื่อตองการยกเลิกโทรสาร ใหแตะ Back (ยอนกลับ)

การพมิพรายงานยืนยนัของโทรสารทีคุ่ณสงไป

1. แตะ Sent Faxes (สงโทรสาร) ที่ดานลางของหนาจอ
2. แตะกลองกาเคร่ืองหมายถัดจากโทรสารที่คุณตองการรวมไวในรายงาน
3. แตะ Print Confirmation (พิมพการยืนยัน)

การรบัโทรสาร
แจงหมายเลข eFax® ของคุณกับผูที่ตองการใหสงโทรสารใหกับคุณ

เมือ่ไดรับโทรสาร เครื่องจะพิมพโทรสารโดยอัตโนมติั

การตั้งคาโทรสาร
แตะ Settings (การตั้งคา) ที่ดานลางของหนาจอหลัก eFax® เพ่ือแสดงการตั้งคาโทรสาร

ปญหาและคําถามเกี่ยวกับโทรสาร
• สําหรับคําถามท่ีพบบอยเกี่ยวกับบริการ eFax® ใหไปที่ Settings/FAQs (การตั้งคา/คําถามท่ีพบ

บอย) จากหนาจอหลักของ eFax®
• สําหรับขอมลูอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ eFax® ใหไปที่  www.efax.com
• eFax® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของ j2 Global Communications, Inc. ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและตางประเทศ

HP Photosmart eStation C510 series - ใสวสัดพุมิพ
ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

1. ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้)

a. ยกฝาถาดภาพถายข้ึน
• เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษ

บท 1
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b. ใสกระดาษ
ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่อง
และคว่ําดานท่ีจะพิมพลง

c. เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบนั้นหันเขาหา
คุณ

d. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

e. เลื่อนฝาถาดภาพถายลง

2. ใสกระดาษ A4 หรอื 8.5 x 11 นิ้ว

a. เปดถาดปอนกระดาษหลัก
b. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษ
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c. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสกระดาษ

เลื่อนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

e. ปดถาดปอนกระดาษหลัก
3. การใสซองจดหมาย

a. เปดถาดปอนกระดาษหลัก
b. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษ

c. นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาน้ันลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหชิดดานขวาสดุ ฝา

ซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

บท 1
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e. เลื่อนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด
f. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดปกซองจดหมาย

g. ปดถาดปอนกระดาษหลัก

HP Photosmart eStation C510 series - พมิพเอกสาร
การพมิพจากโปรแกรมซอฟตแวร

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

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

หมายเหตุ เมื่อพิมพภาพถาย คุณตองเลือกตัวเลือกสําหรับกระดาษภาพถายเฉพาะงานและการ
เพ่ิมคุณภาพภาพถาย
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5. เลือกตัวเลือกทีเ่หมาะสมสําหรับงานการพิมพของทาน โดยใชคุณลักษณะที่มีอยูบนแท็บตางๆ
Advanced (ข้ันสูง) Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) Features (คุณลักษณะ) และ
Color (สี)

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

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

HP Photosmart eStation C510 series - พมิพภาพถายที่
บันทกึอยูในคอมพวิเตอร

การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวามีกระดาษภาพถายอยูในถาดกระดาษภาพถาย
2. คว่ํากระดาษภาพถายดานทีจ่ะพิมพลงบนดานขวาของถาดกระดาษภาพถาย

ใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษ

3. เลื่อนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
4. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ คลิก Print (พิมพ)
5. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
6. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

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

กระดาษ) ใหเลือก More (เพ่ิมเติม) จากนั้นเลือกประเภทกระดาษภาพถายที่เหมาะสม
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9. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) จากรายการแบบดึงลง Size (ขนาด) ให
เลือก More (เพ่ิมเติม) จากน้ันเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสม
หากขนาดและประเภทของกระดาษไมเหมาะสม ซอฟตแวรเครื่องพิมพจะแสดงการแจงเตือนและให
คุณเลือกกระดาษประเภทหรือขนาดอื่น

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

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

หมายเหตุ เพ่ือใหไดภาพที่มีความละเอียดสูงสุด คุณสามารถใชการตั้งคา Maximum dpi
(จํานวน dpi สูงสุด) กับประเภทกระดาษภาพถายที่รองรับ หาก Maximum dpi (จํานวน dpi
สูงสุด) ไมไดแสดงไวในรายการแบบดึงลง Print Quality (คุณภาพการพิมพ) คุณสามารถเปดใช
งานไดจากแท็บ Advanced (ข้ันสูง)

12. ในสวน HP Real Life Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life) ใหคลิกรายการแบบดึงลง
Photo fix (แกไขภาพ) และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ขณะปดเครือ่ง: ไมใช HP Real Life Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life) กับภาพ
• พืน้ฐาน: เพ่ิมประสิทธิภาพใหกับภาพความละเอียดตํ่า ปรับความคมของภาพพอประมาณ

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

หมายเหตุ อยาท้ิงกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง เพ่ือผลลัพธท่ีดีที่สุด ไมอนุญาตใหวางกองภาพถายที่พิมพแลวในถาด
กระดาษ

HP Photosmart eStation C510 series - พมิพซองจด
หมาย

ดวยเครื่อง HP Photosmart คุณจะสามารถพิมพซองจดหมายแตละซอง ปกซองจดหมาย หรือพิมพ
แผนฉลากที่ออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ตได

การพมิพกลุมที่อยูบนฉลากหรอืซองจดหมาย

1. พิมพหนาทดสอบลงบนกระดาษธรรมดากอน
2. วางหนาทดสอบลงบนแผนฉลากหรือซองจดหมาย แลวนําข้ึนสองดูกับแสงไฟ เพ่ือตรวจดูพ้ืนที่ของ

ขอความแตละบล็อก ปรับตามความเหมาะสม
3. ใสฉลากหรือซองจดหมายลงในถาดกระดาษ

ขอควรระวงั โปรดอยาใชซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติกใส เพราะซองอาจติดในลูกกลิ้ง
และทําใหกระดาษติดได

4. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดฉลากหรือซองจดหมาย
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5. หากคุณกําลังพิมพซองจดหมาย ใหปฏบิติัดังน้ี
a. แสดงการตั้งคาการพิมพ และคลิกแท็บ Features (คุณลักษณะ)
b. ในสวน Resizing Options (ตัวเลือกการปรับขนาด) ใหคลิกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสม

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

HP Photosmart eStation C510 series - สแกนไปยัง
คอมพวิเตอร

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร

1. วางตนฉบับ
a. ยกฝาปดของเคร่ือง

ยกฝาปดขึน้

b. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

การวางตนฉบบั
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c. ปดฝา
2. แตะไอคอน Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ) บนหนาจอหลัก

แตะ Scan (สแกน)
a. แตะ Computer (คอมพิวเตอร)

ถาเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย จะปรากฏรายการคอมพิวเตอรที่ใชได เลือกคอมพิวเตอร
เพ่ือเร่ิมสแกน

b. เลือก Resolution (ความละเอียด) สําหรับการสแกนของคุณ เลือก Low (200 dpi) (ตํ่า (200
dpi)) หรือ Medium (300 dpi) (ปานกลาง (300 dpi)) หรือ  High (600 dpi) (สูง (600
dpi))

c. แตะ Scan (สแกน)
แตะหนาจอเพื่อดูภาพตัวอยางของงานสแกน คุณสามารถปรับขนาดภาพตัวอยางเพ่ือใหเต็มให
จอได

หมายเหตุ ขณะที่เครื่องกําลังสแกนเอกสาร คุณสามารถดูความคืบหนาในการสแกนไดใน
สวน Ongoing (กําลังดําเนินการ) ของแถบการแจงเตือน

HP Photosmart eStation C510 series - สแกนไปยงั
การดหนวยความจาํ

การบนัทึกการสแกนลงในการดหนวยความจาํ

1. วางตนฉบับ
a. ยกฝาปดของเครื่อง

ยกฝาปดขึ้น
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b. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

การวางตนฉบบั

c. ปดฝา
2. เสียบอุปกรณหนวยความจํา

การดหนวยความจาํ

หมายเหตุ ชองเสียบการดหนวยความจําจะยอมรับอุปกรณตอไปน้ี: MultiMediaCard
(MMC), Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; ตองใชอะแดปเตอร),
Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC)
หรือ TransFlash MicroSD Card (ตองใชอะแดปเตอร)

3. แตะไอคอน Print App (แอพพลิเคชันการพิมพ) บนหนาจอหลัก
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แตะ Scan (สแกน)
a. แตะไอคอน Memory Card (การดหนวยความจํา)
b. เลือก Resolution (ความละเอียด) สําหรับการสแกนของคุณ เลือก Low (200 dpi) (ตํ่า (200

dpi)) หรือ Medium (300 dpi) (ปานกลาง (300 dpi)) หรือ  High (600 dpi) (สูง (600
dpi))

c. แตะ Scan (สแกน)

หมายเหตุ ขณะที่เครื่องกําลังสแกนเอกสาร คุณสามารถดูความคืบหนาในการสแกนไดใน
สวน Ongoing (กําลังดําเนินการ) ของแถบการแจงเตือน

HP Photosmart eStation C510 series - ทาํสาํเนา
เอกสารขอความหรอืแบบผสม

ทาํสาํเนาขาวดําหรอืสาํเนาสี

1. ใสกระดาษ
▲ ใสกระดาษขนาดเต็มแผนโดยใหดานทีจ่ะพิมพคว่ําลงในถาดปอนกระดาษหลัก

การใสกระดาษ

2. วางตนฉบับ
a. ยกฝาปดของเครื่อง

ยกฝาปดขึ้น
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b. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

การวางตนฉบบั

c. ปดฝา
3. แตะ Printer App (แอพพลิเคชันเครื่องพิมพ) บนหนาจอ Home (หนาหลัก)

a. แตะ Copy (การทําสําเนา)
b. แตะ Settings (การตั้งคา)
c. รายการของการตั้งคาการทําสําเนาจะปรากฏขึ้น
d. เลือกตัวเลือการทําสําเนา คุณภาพ ขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ และการปรับปรุงหรือต้ังคา

เริ่มตนใหม ตัวเลือกตางๆ ประกอบดวย
• Color or Black and White (สีหรือขาวดํา)
• Two-sided printing (On or Off) (การพิมพสองดาน (เปดหรือปด))
• Number of Copies (จํานวนสําเนา)
• Lightness or Darkness (ความสวางหรือความเขม)

4. เริ่มทําสําเนา
▲ แตะ Copy (การทําสําเนา)

HP Photosmart eStation C510 series - เปลีย่นการตัง้
คาการพมิพเริ่มตนในศนูยบริการโซลูชนั

หากมีการตั้งคาที่คุณใชในการพิมพบอยๆ คุณอาจตองการทําใหเปนการต้ังคาการพิมพเร่ิมตน เพ่ือจะให
เปนคาอัตโนมติัเมื่อคุณเปดกรอบโตตอบ Print (พิมพ) จากโปรแกรมซอฟตแวรของคุณ

การเปลีย่นการตัง้คาการพมิพเริม่ตน

1. จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิกที่โฟลเดอร
HP จากนั้นคลิก HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP)

2. ใน ศูนยบริการโซลูชัน HP ใหคลิก Settings (การตั้งคา) ใหช้ีไปที่ Print Settings (การตั้งคา
การพิมพ) ตอจากน้ันใหคลิก Printer Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ)

3. เปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพ และคลิก OK (ตกลง)
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HP Photosmart eStation C510 series - แกไขและใช
ชอ็ตคตัการพมิพ

ใชช็อตคัตการพิมพเพ่ือพิมพดวยการตั้งคาการพิมพท่ีใชบอย ซอฟตแวรเครื่องพิมพมีช็อตคัตการพิมพที่
ออกแบบไวเปนพิเศษหลายช็อตคัตอยูในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)

หมายเหตุ เมื่อคุณเลือกช็อตคัตการพิมพ จะปรากฏตัวเลือกการพิมพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คุณ
สามารถทิ้งช็อตคัตไวตามเดิม เปลี่ยนแปลงช็อตคัต หรือสรางช็อตคัตของคุณเองสําหรับงานที่ใชกัน
ทั่วไปก็ได

ใชแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) สําหรับงานพิมพตอไปนี้:

• Fast/Economical printing (การพิมพแบบเร็ว/ประหยัด): เปนการสรางงานพิมพคุณภาพ
ระดับรางที่รวดเร็ว

• General Everyday Printing (การพิมพประจําวันทั่วไป): พิมพเอกสารอยางเร็ว
• Paper-saving Printing (การพิมพแบบประหยัดกระดาษ) : พิมพเอกสารสองดานโดยใหมีงาน

หลายหนาอยูบนกระดาษแผนเดียวเพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษ
• Photo Printing–Borderless (การพิมพภาพถายแบบไมมขีอบ): พิมพจนถึงขอบดานบน ดาน

ลาง และดานขางของกระดาษภาพถาย HP Photo ขนาด 10 x 15 ซม. 13 x 18 ซม. และ
• Photo Printing–Plain Paper (การพิมพภาพถายบนกระดาษธรรมดา): พิมพภาพถายบน

กระดาษธรรมดา
• Photo Printing–With White Borders (การพิมพภาพถายแบบมขีอบสีขาว): พิมพภาพถาย

แบบมีขอบสีขาวลอมรอบ
• Postcard Printing (การพิมพโปสการด) หรือ Hagaki Printing (การพิมพ Hagaki): พิมพ

ภาพถายของคุณบนโปสการดหรือการด Hagaki
• Two-sided (Duplex) Printing (การพิมพสองดาน (ดูเพล็กซ)): พิมพเอกสารสองดานดวยตน

เองโดยใช HP Photosmart

การสรางชอ็ตคตัการพมิพ

1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครือ่งพิมพท่ีเลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการพิมพ

การตั้งคาการพิมพสําหรับช็อตคัตการพิมพที่เลือกจะปรากฏขึ้น
6. แกไขคาการพิมพใหเปนคาท่ีคุณตองการในช็อตคัตการพิมพใหม
7. คลิก Save as (บนัทึกเปน) และพิมพช่ือสําหรับช็อตคัตการพิมพใหม แลวคลิก Save (บนัทึก)

ช็อตคัตการพิมพจะปรากฏในรายการ
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การลบช็อตคัตการพมิพ

1. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรโปรแกรมของคุณ คลิก Print (พิมพ)
2. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

4. คลิกแท็บ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ)
5. ในรายการ Printing Shortcuts (ช็อตคัตการพิมพ) ใหคลิกช็อตคัตการพิมพที่คุณตองการลบ
6. คลิก Delete (ลบ)

ช็อตคัตการพิมพจะถูกลบออกจากรายการ

หมายเหตุ คุณสามารถลบไดเฉพาะช็อตคัตท่ีคุณสรางเทานั้น ช็อตคัตเดิมของ HP ไมสามารถลบออก
ได

HP Photosmart eStation C510 series - ขอมลูชปิของ
ตลับหมึก

ตลับหมกึ HP ที่ใชกับผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยชิปหนวยความจําที่ชวยการทํางานของผลิตภัณฑ นอกจาก
นี้ ชิปหนวยความจํานี้ยังทําหนาท่ีรวบรวมชุดขอมูลอยางจํากัดเกี่ยวกบัการใชงานผลิตภัณฑ ซึ่งครอบคลุม
ขอมลูดังตอไปนี้ วันที่ติดต้ังตลับหมกึเปนครั้งแรก วันที่ใชงานตลับหมกึครั้งลาสุด จํานวนหนาท่ีพิมพโดย
ใชตลับหมึกนี้ ขอบเขตการใชงานหมกึตอหนา โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพทีอ่าจเกิดข้ึน
และรุนผลิตภัณฑ โดย ขอมลูนี้จะชวยให HP สามารถออกแบบผลิตภัณฑในอนาคตใหตอบสนองตอ
ความตองการทางการพิมพของลูกคาได

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากชิปหนวยความจําของตลับหมึกจะไมมีขอมลูที่ใชเพ่ือระบุตัวลูกคาหรือผูใชงาน
ตลับหมกึหรือผลิตภณัฑ

HP จะจัดเก็บตัวอยางของชิปหนวยความจําจากตลับหมึกที่สงคืนกลบัมายงัโครงการสงคืนและรีไซ
เคิลผลิตภัณฑโดยไมเสียคาใชจายของ HP (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/). ชิปหนวยความจําที่ไดจากการเก็บตัวอยางนี้จะถูกนําไป
อานและศึกษาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑในอนาคตของ HP พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซ
เคิลผลิตภัณฑนี้อาจตองเขาถึงขอมูลน้ีดวยเชนกัน

บุคคลท่ีสามใดๆ ท่ีเปนเจาของตลับหมึกอาจตองเขาใชงานขอมลูที่ไมมีการระบช่ืุอนี้ในชิปหนวยความจํา
ถาคุณไมตองการใหมีการเขาถึงขอมลูนี้ คุณสามารถปรับใหชิปนี้ทํางานไมได อยางไรก็ตาม หลังจาก
ปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะไมสามารถใชงานตลับหมกึนั้นในผลิตภัณฑของ HP

ถาคุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับการแจงขอมูลโดยไมระบุช่ือนี ้คุณสามารถทําใหขอมูลนี้เขาใชงานไมไดโดยการ
ปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวมขอมลูการใชงานของผลิตภณัฑได

หมายเหตุ คุณสามารถใชตลับหมึกตอไปไดในผลิตภัณฑของ HP ถาคุณปดการทํางานของชิปหนวย
ความจําในการรวบรวมขอมูลการใชงานของผลิตภณัฑ

เรียนรูวิธีปดฟงกชันขอมูลการใชงาน  คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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HP Photosmart eStation C510 series - ตรวจสอบระดบั
หมกึพมิพโดยประมาณ

คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อใด ระดับการจาย
หมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมกึ

หมายเหตุ 1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

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

วธิีการตรวจปรมิาณหมกึพมิพจากแผงควบคมุ

1. ที่มมุบนขวาของหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Dashboard (แผงแสดงสถานะ)
แผงแสดงสถานะจะปรากฏขึ้น

2. HP Photosmart จะแสดงผลมาตรวัดซึ่งจะแสดงใหเห็นระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับ
บรรจุหมกึทั้งหมดที่ติดต้ังอยู

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจากซอฟตแวร HP Photosmart eStation

▲ ใน ศูนยบริการโซลูชัน HP ใหคลิกไอคอน Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ)

หมายเหตุ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปด Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) จาก
กลองโตตอบ Print Properties (คุณสมบติัการพิมพ) ไดดวย ในกลองโตตอบ Print
Properties (คุณสมบติัการพิมพ) ใหคลิกที่แท็บ Features (คุณสมบติั) แลวคลิกปุม Printer
Services (การบริการเครื่องพิมพ)
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HP Photosmart eStation C510 series - รเีซต็เครื่อง
ลักษณะขอผิดพลาดบางอยางสามารถแกไขไดโดยการรีเซต็เครื่องพิมพ เชน หากผลิตภณัฑของคุณไม
พิมพงาน

รเีซต็เครือ่ง

▲ ปดเครื่อง แลวถอดสายไฟออก เสียบสายไฟกลับเขาที่ แลวจึงกดปุม เปด เพ่ือเปดเครื่อง

ลักษณะขอผิดพลาดบางอยางสามารถแกไขไดโดยการรีเซ็ต HP eStation Zeen เพ่ือแกไขปญหา คุณ
สามารถรีเซ็ต HP eStation Zeen เพ่ือแกไขปญหาตอไปนี้

• HP eStation Zeen ไมตอบสนองเมือ่แตะหรือกดปุมเพื่อปอนขอมลูเปนเวลานาน
• หนาจอไมตอบสนอง
• ปุม เปด ไมตอบสนอง

การรเีซต็ HP eStation Zeen

▲ เมื่อจะรีเซ็ต HP eStation Zeen ใหกดปุม เปด/ปด คางไวอยางนอย 8 วินาที

HP Photosmart eStation C510 series - ใชคณุลกัษณะ
การประหยดัพลังงาน

หากตองการประหยัดพลังงาน ใหเคร่ืองพิมพเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมกีารทํางานนาน 5 นาท ีเครื่อง
จะกลับมาทํางานใหมภายใตลักษณะตอไปนี:้

• เมื่อมีการทํางานบนจอแสดงแผลแบบถอดได
• เมื่อมีการทํางานบนจอแสดงผลรอง (ดานหลังจอแสดงผลแบบถอดได)
• เมื่อกดปุมเปด/ปดของเคร่ืองพิมพ
• เมื่อมีการสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพ

HP Photosmart eStation C510 series - การตัง้คาทีไ่ม
ถกูตองจะแสดงทีเ่มนบูนจอแสดงผล

เปลี่ยนการตั้งคาประเทศ/ภูมภิาค

การตัง้คาประเทศ/ภูมภิาค

1. แตะ Dashboard (แผงแสดงสถานะ)
2. แตะ More Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม)
3. แตะ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
4. แตะ Languages and Keyboard (ภาษาและแปนพิมพ)
5. เลื่อนนิ้วในแนวตั้งเพื่อเลื่อนดูประเทศ/ภมูิภาค เมือ่ประเทศ/ภมูิภาคที่คุณตองการใชปรากฏขึ้น ให

แตะท่ีประเทศ/ภมูิภาคนั้น
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HP Photosmart eStation C510 series - จอแสดงผลของ
แผงควบคมุแสดงภาษาทีไ่มถูกตองหลังจากตดิตัง้

เปลี่ยนการตั้งคาภาษา

การตั้งคาภาษาของคณุ

1. แตะ Dashboard (แผงแสดงสถานะ)
2. แตะ More Settings (การตั้งคาเพิ่มเติม)
3. แตะ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
4. แตะ Languages and Keyboard (ภาษาและแปนพิมพ)
5. เลื่อนน้ิวในแนวตั้งเพื่อเลื่อนดูภาษาตางๆ เมื่อภาษาที่คุณตองการใชปรากฏขึ้น ใหแตะที่ภาษาน้ัน

HP Photosmart eStation C510 series - 'ขอความแสดง
ขอผดิพลาด Incompatible Ink Cartridges (ตลบัหมึกพมิพ
เขากนัไมได)'ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่อง

ถอดตลับหมึกพิมพและใสกลับเขาไป แลวตรวจดูวาใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปจนสุดและเขาที่แลว

และตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังตลับหมกึพิมพลงในชองใสที่ถูกตอง

ตรวจสอบวาไดตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพถกูตองแลว

1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง

การเปดฝาครอบตลบัหมกึพิมพ

3. ตรวจสอบวากําลังใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับผลิตภัณฑของคุณ โปรดดูปายที่ดานใน
เคร่ืองพิมพซึง่อยูใกลกับแครตลับหมกึพิมพ เพ่ือตรวจสอบตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง สําหรับรายชื่อทั้ง
หมดของตลับหมึกพิมพท่ีเขากันได โปรดดูที่เว็บไซต HP SureSupply ที่ http://www.hp.com/
buy/suresupply

HP Photosmart eStation C510 series - 'ขอความแสดงขอผิดพลาด Incompatible Ink Cartridges (ตลับหมึกพิมพเขากันไมได)'ปรากฏบนจอแสดงผล
ของเคร่ือง
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4. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองใส
5. ใสตลับหมึกพิมพโดยเลื่อนตลับหมึกเขาในชองที่ถูกตองจนไดยินเสียงคลิก จับคูสีและไอคอนของ

ตลับหมกึพิมพใหตรงกับสีและไอคอนของชองใสแตละชอง

ใสตลบัหมกึพิมพกลบัเขาในชองทีถ่กูตอง

6. ทําซ้ําข้ันตอนเหลาน้ีเมื่อใสตลับหมึกพิมพแตละตลับ

หมายเหตุ หากติดต้ังตลับหมึกพิมพในชองใสท่ีไมถูกตอง และคุณไมสามารถนําตลับหมึกพิมพออก
จากเครื่องได ใหติดตอศูนยบริการ HP เพ่ือขอรับบริการที่ www.hp.com/support

HP Photosmart eStation C510 series - ขอความแสดง
ขอผดิพลาด 'Non-HP Cartridges installed' (มตีลบัหมึก
พมิพทีไ่มใชของ HP ติดตัง้อยู) ปรากฏบนจอแสดงผลของเครือ่ง

โปรดปฏบิัติตามขอความแจงบนจอแสดงผลเพื่อดําเนินการตอ หรือเปลี่ยนตลับหมกึพิมพท่ีเปนปญหา
เปนตลับหมกึพิมพ HP ของแท

HP ขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทด
สอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยู
เสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP
การตองเขารับบริการหรอืซอมแซมเครื่องพิมพอนัเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP จะ
ไมอยูภายใตการรับประกัน

หากเชื่อวาคุณซือ้ตลับหมกึพิมพ HP ของแท โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit

การแกไขปญหาวธิีทีห่นึง่: เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู
2. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

บท 1
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รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง

การเปดฝาครอบตลบัหมกึพิมพ

b. กดแถบบนตลับหมกึ แลวจึงดึงออกจากชองใส

ภาพ - กดแถบบนตลบัหมกึพิมพเพ่ือดงึออกจากชองใส

3. ใสตลับหมกึพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

นาํตลับหมกึพิมพออกจากบรรจภุณัฑ

HP Photosmart eStation C510 series - ขอความแสดงขอผิดพลาด 'Non-HP Cartridges installed' (มตีลับหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP ติดตั้งอยู) ปรากฏ
บนจอแสดงผลของเครื่อง
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b. บิดฝาสีสมเพื่อหักออก อาจตองออกแรงบิดจึงจะถอดฝาออกได

แกะฝาสสีมออกจากตลับหมกึพมิพ

c. จบัคูสีและไอคอนของตลับหมกึพิมพแตละตลับใหตรงกับสีและไอคอนของชองใสแตละชอง ใส
ตลับหมึกพิมพลงในชองใสใหเขาที่จนไดยินเสียงคลิก

ติดตัง้ตลบัหมกึพิมพ

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

ปดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ

บท 1
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HP Photosmart eStation C510 series - ปญหาเกี่ยวกับ
ตลับหมกึพมิพ

การแกไขปญหาวธิีทีห่นึง่: การใสตลบัหมกึพมิพ

▲ ไมมตีลับหมกึพิมพหนึ่งตลับหรือมากกวาอยูในเครื่องพิมพ ถอดตลับหมกึพิมพและใสกลับเขาไป
แลวตรวจดูวาใสตลบัหมกึพิมพกลับเขาไปจนสุดและเขาที่แลว

ตรวจสอบวาไดตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพถกูตองแลว

a. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว

ขอควรระวงั หากเคร่ืองปดอยูขณะที่คุณเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพเพ่ือตรวจสอบตลับหมกึ
พิมพ จะไมสามารถนําตลับหมึกพิมพออกมาเปลี่ยนได เครื่องอาจเสียหายหากตลับหมกึพิมพ
ไมแยกตัวออกมาอยางเหมาะสมเมือ่คุณพยายามถอดตลับหมกึพิมพออก

b. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง

การเปดฝาครอบตลบัหมกึพิมพ

c. ถอดตลับหมกึพิมพโดยกดที่สลัก และดึงตลับหมกึพิมพออกจากชองใส
d. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปโดยเลื่อนตลับหมกึพิมพเขาทีจ่นไดยินเสียงคลิก

ใสตลบัหมกึพิมพกลบัเขาในชองใสทีถ่กูตอง
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e. ทําตามขั้นตอน c และ d ซ้ําเมื่อติดต้ังตลับหมึกพิมพที่เหลือ
f. ไลนิ้วไปตามสวนบนของตลับหมึกพิมพทีละตลับเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพใดยังไม

ล็อกเขาตําแหนง
g. หากตลับหมกึพิมพติดอยูดานบนและไมกลับลงอยูในตําแหนงเดิม อาจตองปรับแท็บของตลับ

หมกึพิมพใหม

การแกไขปญหาวธิีทีส่อง: ปรบัแทบ็ของตลบัหมกึพมิพใหม

▲ นําตลับหมึกพิมพออกจากแคร

ปรบัแทบ็ของตลบัหมกึพมิพใหม

a. คอยๆ เอนแท็บใหหางออกจากตลับหมกึพิมพ ระวังอยาเอนแท็บออกหางเกินกวา 1.27 ซม.(0.5
นิ้ว)

การเอนแทบ็ออก

b. ติดต้ังตลับหมกึพิมพใหม ตอนนี้ตลับหมกึพิมพควรล็อกเขาตําแหนง
c. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือไม
d. หากยังคงมขีอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

การแกไขปญหาวธิีทีส่าม: ตรวจสอบใหแนใจวาสลกัของหวัพมิพปดอยู

▲ ตรวจสอบใหแนใจวาสลักของหัวพิมพปดอยู
▲ ตรวจสอบวาปดสลักที่ยึดกับหัวพิมพแนนสนิทดีแลว หากปลอยใหหูสลักยังยกคางอยูอาจทําให

ตลับหมกึพิมพอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองและเกิดปญหาในการพิมพได สลักตองอยูดานลางเพื่อ
ใหการติดต้ังตลับหมึกพิมพเปนไปอยางถูกตอง

การปดสลกัของหวัพิมพ
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การแกไขปญหาวธิีทีส่ี:่ ทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟา

▲ a. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว
b. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง

การเปดฝาครอบตลบัหมกึพิมพ

c. คนหาตําแหนงตลับหมึกพิมพที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาด จากน้ันกดแถบบนตลับหมึก
พิมพเพ่ือปลดล็อกตลับหมึกพิมพออกจากชองใส

ภาพ - กดแถบบนตลบัหมกึพิมพเพ่ือดงึออกจากชองใส

d. จบัดานขางของตลับหมกึพิมพโดยใหหงายดานลางขึ้น แลวคนหาตําแหนงของแถบหนาสัมผัส
ไฟฟาบนตลับหมึกพิมพ
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แถบหนาสัมผัสไฟฟาคือสวนท่ีเปนส่ีเหล่ียมเล็กๆ สี่อันทําดวยทองแดงหรือโลหะสีทองท่ีดานลาง
ของตลับหมกึพิมพ

คนหาตําแหนงของแถบหนาสมัผสัไฟฟา

1 ชองหมึก

2 แถบหนาสัมผัสไฟฟา

e. เช็ดแถบหนาสัมผัสดวยกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมขีน
f. คนหาตําแหนงแถบหนาสัมผัสในหัวพิมพทีด่านในของผลิตภัณฑ

แถบหนาสัมผัสมลีักษณะเปนพินสีทองแดงหรือสีทองสี่อันติดอยูในโครง

การคนหาตําแหนงของแถบหนาสมัผสับนหัวพิมพ

g. ใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส
h. ใสตลับหมกึพิมพกลับเขาไปอีกครั้ง

การใสตลบัหมกึพมิพกลบัเขาไปอกีครั้ง

บท 1

56



i. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
j. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

การแกไขปญหาวธิีทีห่า: เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

▲ หากการแกไขกอนหนานี้ไมสามารถแกไขขอผิดพลาดได ใหเปลี่ยนมาใชการแกไขปญหาวิธีนี้
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพที่เปนปญหา
เมือ่ตองการคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพท่ีเขากันได โปรดดูที่สติกเกอรที่ดานในฝาครอบ
เคร่ืองพิมพซึง่อยูใกลกับตลับหมกึพิมพ หรือไปที่เว็บไซต www.hp.com/go/
learnaboutsupplies

HP Photosmart eStation C510 series - ขอความแสดง
ขอผดิพลาด 'Printhead appears to be missing, not
detected, incorrectly installed, or incompatible' (ไม
พบหวัพมิพ ระบบตรวจไมพบหัวพมิพ ตดิตัง้หัวพมิพไมถกูตอง
หรอืไมสามารถใชงานได) ปรากฏบนคอมพวิเตอร

ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้เพ่ือแกไขกรณีที่เกิดข้ึน วิธีแกไขปญหาจะแสดงเรียงตามลําดับ โดยเริ่ม
ตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน ถาการแกไขปญหาดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ให
ลองใชวิธีอื่นๆ ทีเ่หลืออยูจนกวาจะแกไขปญหาได

การแกไขปญหาวธิีที่ 1: ตดิตัง้หวัพมิพและตลบัหมกึพมิพใหมอกีครัง้

▲ ตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาไดติดต้ังหัวพิมพและตลับหมึกพิมพแลว

หากตองการเปลีย่นหวัพมิพ

1. ตรวจสอบวาไดเปดผลิตภณัฑแลว
2. เปดฝาครอบตลับหมกึพิมพโดยการดันสวนกลางที่ดานหนาของอุปกรณข้ึน จนกระทั่งล็อกฝาครอบ

เขาท่ี

3. แครตลับหมกึพิมพจะเลื่อนไปอยูตรงกลางของเครื่อง

HP Photosmart eStation C510 series - ขอความแสดงขอผิดพลาด 'Printhead appears to be missing, not detected, incorrectly installed, or
incompatible' (ไมพบหัวพิมพ ระบบตรวจไมพบหวัพิมพ ติดตั้งหัวพิมพไมถูกตอง หรือไมสามารถใชงานได) ปรากฏบนคอมพิวเตอร
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4. นําตลับบรรจุหมึกออกทั้งหมด แลววางบนกระดาษโดยใหรูหมกึหงายขึ้นHP Photosmart

วธิีนาํตลบัหมกึพมิพออก

a. กดแท็บบนตลับหมกึพิมพที่คุณตองการจะเปลี่ยนเพ่ือปลดล็อกตลับหมึกพิมพออกจากชองใส

b. ดึงตลับหมกึพิมพข้ึนแลวดันออกจากชองใสใหเขาหาตัวคุณ เพ่ือนําตลับหมึกพิมพออก
c. ทําซ้ําข้ันตอน a และ b จนกระทั่งนําตลับหมกึพิมพออกมาครบทุกตลับ

5. ยกหูสลักบนตลับหมึกพิมพข้ึนจนสุด

เคลด็ลบั คุณตองดันหัวพิมพออกไปกอนจึงจะสามารถยกสลักข้ึนได

6. ถอดชุดหัวพิมพออกโดยการยกขึ้น

บท 1

58



7. ทําความสะอาดหัวพิมพ
สวนของหัวพิมพที่จําเปนตองทําความสะอาดแบงออกเปนสามสวน ดานที่ทําดวยพลาสติกบริเวณท้ัง
สองดานของหัวพนหมึก ขอบระหวางหัวพนหมึกกับแถบหนาสัมผัสไฟฟา และบริเวณแถบหนา
สัมผัสไฟฟา

1 ดานท่ีทําดวยพลาสติกท่ีอยูบนแตละดานของหัวพนหมึก

2 ขอบระหวางหัวพนหมึกกับแถบหนาสัมผสั

3 แถบหนาสัมผัสไฟฟา

ขอควรระวงั สัมผัสบริเวณหัวพนหมึกและแถบหนาสัมผัสไฟฟาโดยใชวัสดุสําหรับทําความ
สะอาดเทานัน้ หามใชนิ้วถู

วธิทีําความสะอาดหวัพมิพ

a. ใชผาสะอาดทีไ่มมีขนชุบน้ําใหหมาด เช็ดบริเวณแถบหนาสัมผัสไฟฟาจากดานลางขึ้นดานบน
เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบริเวณแถบหนาสัมผัสจนถึงหัวพนหมกึมีหมึกไหลและมีฝุนละออง ไมควรเช็ด
ถูกสวนขอบระหวางหัวพนหมกึและแถบหนาสัมผัส ใชผาสะอาดใหมไดมากตามความจําเปน ทํา
ความสะอาดจนกระทั่งไมมหีมกึเหลืออยูในผา

HP Photosmart eStation C510 series - ขอความแสดงขอผิดพลาด 'Printhead appears to be missing, not detected, incorrectly installed, or
incompatible' (ไมพบหัวพิมพ ระบบตรวจไมพบหวัพิมพ ติดตั้งหัวพิมพไมถูกตอง หรือไมสามารถใชงานได) ปรากฏบนคอมพิวเตอร
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b. ใชผาสะอาดที่ไมมขุีย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดขจัดหมึกที่คางอยูและฝุนละอองออกจากขอบระหวาง
หัวพนหมกึและแถบหนาสัมผัส

c. ใชผาสะอาดที่ไมมขุีย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดดานที่ทําดวยพลาสติกบนขอบทั้งสองดานของหัวพน
หมกึ เช็ดออกจากหัวพนหมกึ

d. ใชผาแหงท่ีไมมขุียเช็ดพ้ืนที่ที่ทําสะอาดกอนหนาน้ีใหแหงกอนที่จะดําเนินการขั้นตอนตอไป
8. ตรวจสอบใหแนใจวาไดยกหูสลักข้ึนแลว จากนั้นจึงใสหัวพิมพกลับเขาที่
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9. ดันหูสลักลงอยางระมดัระวัง

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดดันหูสลักลงกอนที่จะใสตลับหมกึพิมพกลับเขาที่ หาก
ปลอยใหหูสลักยังยกคางอยูอาจทําใหตลับหมึกพิมพอยูในตําแหนงท่ีไมถูกตองและเกิดปญหาใน
การพิมพได สลักตองอยูดานลางเพ่ือใหการติดต้ังตลับหมึกพิมพเปนไปอยางถูกตอง

10. ใสตลับหมกึพิมพเขาไปใหมอีกคร้ัง

การใสตลบัหมกึพมิพเขาไปใหมอกีครัง้

▲ สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมือนกัน แลวเลื่อนตลับหมกึพิมพเขาในชองที่วางจนกระทั่ง
ล็อกเขาท่ีและอยูในตําแหนงที่มั่นคง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสตลับหมกึพิมพเขาไปในชองที่มีไอคอนรูปรางเดียวกันและมสีี
เหมอืนกับตลับที่คุณกําลังใสอยู

11. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

HP Photosmart eStation C510 series - ขอความแสดงขอผิดพลาด 'Printhead appears to be missing, not detected, incorrectly installed, or
incompatible' (ไมพบหัวพิมพ ระบบตรวจไมพบหวัพิมพ ติดตั้งหัวพิมพไมถูกตอง หรือไมสามารถใชงานได) ปรากฏบนคอมพิวเตอร
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หัวพิมพหรือตลับหมกึพิมพติดต้ังไมถูกตอง

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไขปญหาวธิีที ่2: การติดตอฝายสนบัสนนุของ HP

1. โปรดไปที่ www.hp.com/support.
2. เมื่อเคร่ืองแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลู

การโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

ถาปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไขปญหาวธิีที ่3: การหมนุเวยีนพลงังานของเครือ่งพมิพ

1. ปดเครื่องโดยการกดปุมเปด
2. ถอดปลั๊กสายไฟออกจากดานหลังของตัวผลิตภัณฑ
3. รอ 30 วินาที
4. เสียบสายไฟเขากับดานหลังของตัวเคร่ือง

หากขั้นตอนเหลานี้สามารถแกไขปญหาได ก็ไมจําเปนตองทําตามขั้นตอนในการแกไขปญหาตอ

หากปญหายังมีอยู ใหทําตามวิธีการแกไขถัดไป

การแกไขปญหาวธิีที ่4: การเปลีย่นหวัพมิพ

▲ หากคุณทําตามขั้นกอนกอนหนาทั้งหมดแลวและปญหายังคงมอียู คุณสามารถเปลี่ยนหัวพิมพได ชุด
หัวพิมพสําหรับเปลี่ยนสามารถซื้อไดจากฝายบริการของ HP หรือผูใหบรกิารที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน
ติดตอ HP หากตองการความชวยเหลือในการซือ้หัวพิมพใหม

หากปญหายังมีอยู ใหทําตามวิธีการแกไขถัดไป

การแกไขปญหาวธิีที ่5: การนาํเครือ่งพมิพเขารบับรกิาร

▲ หากคุณทําตามขั้นกอนกอนหนาทั้งหมดแลวและปญหายังคงมอียู ใหนําเครื่องพิมพเขารับบริการ
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