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1 แนะนาํผลติภณัฑ

● มุมมองผลิตภัณฑ

● พิมพรายงานเคร่ืองพิมพ

● การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเคร่ืองพิมพรวมกัน
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มมุมองผลติภณัฑ

ดานหนาของผลติภณัฑ

1 ถาดกระดาษออก

2 พอรต USB สําหรับการพิมพทีเ่คร่ือง (เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทานัน้)

3 ปุมเปด/ปดเคร่ือง

4 ถาดปอนกระดาษ

5 ฝาครอบเพื่อดงึกระดาษตดิ

6 แผงควบคุม LCD (เคร่ืองพมิพ HP LaserJet Pro 200 color M251n) หรือแผงควบคุมหนาจอสมัผัสสี (เคร่ืองพมิพ HP LaserJet Pro
200 color M251nw)

7 สลักฝาครอบดานหนา
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ดานหลงัของผลติภณัฑ

1 ฝาดานหลัง

2 จุดเชื่อมตอสายไฟ

3 พอรต Hi-Speed USB 2.0

4 พอรตเครือขาย

ตาํแหนงของหมายเลขผลติภณัฑและหมายเลขรุน

ปายหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุนของผลิตภัณฑอยูที่ดานหลังของเคร่ือง
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ลกัษณะแผงควบคมุ

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1 หนาจอแผงควบคุม: หนาจอจะใหขอมูลเกีย่วกับเคร่ืองพมิพ ใชเมนบูนหนาจอเพือ่กําหนดการตั้งคาเคร่ืองพมิพ

2 ปุมลูกศรยอนกลับ : ใชปุมนีเ้พือ่ดําเนนิการตอไปนี้

● ออกจากเมนูของแผงควบคุม

● เล่ือนยอนกลับไปที่เมนกูอนหนาในรายการเมนูยอย

● เล่ือนยอนกลับไปที่รายการเมนูกอนหนาในรายการเมนยูอย (โดยไมบันทกึการเปลี่ยนแปลงในรายการเมนู)

3 ปุม ยกเลิก : กดปุมนี้เพื่อยกเลิกงานพมิพเมื่อไฟสัญญาณโปรดพิจารณากะพริบ หรือเพือ่ออกจากเมนูของแผงควบคุม

4 ปุมลูกศรซาย : ใชปุมนีเ้พือ่เล่ือนดเูมนูหรือลดคาที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

5 ปุม OK: กดปุม OK เพื่อดําเนินการตอไปนี้:

● เปดเมนขูองแผงควบคมุ

● เปดเมนยูอยที่แสดงในหนาจอแผงควบคมุ

● เลือกรายการเมนู

● แกไขขอผิดพลาดบางอยาง

● เร่ิมงานพมิพโดยตอบสนองพรอมตของแผงควบคมุ (ตวัอยางเชน เมื่อขอความ Press [OK] to continue (กด [OK] เพือ่ดาํเนนิการ
ตอ) ปรากฏในหนาจอแผงควบคมุ)

6 ปุมลูกศรขวา : ใชปุมนีเ้พือ่เล่ือนดเูมนูหรือเพิ่มคาทีป่รากฏขึน้บนหนาจอ

7 ปุม บริการบนเว็บ : ปุมนี้จะชวยใหสามารถเขาถึงคณุสมบัติ HP Web Services รวมถงึ HP ePrint ไดอยางรวดเร็ว

8 ไฟสัญญาณ พรอม (สีเขยีว): ไฟสัญญาณ พรอม จะสวางเมื่อเคร่ืองพิมพพรอมที่จะพมิพงาน กะพริบเมื่อเคร่ืองพมิพกําลังรับขอมูลการพิมพ หรือ
เมื่อเคร่ืองพิมพอยูในโหมดพกัเคร่ือง

9 ไฟสัญญาณ โปรดพิจารณา (สีอําพนั): ไฟสัญญาณ โปรดพจิารณา จะกะพริบเมื่อเคร่ืองพิมพตองการใหผูใชตรวจสอบ
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แผงควบคุมหนาจอสัมผัส

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1 ไฟสัญญาณไรสาย: แสดงการเปดใชงานเครือขายไรสาย ไฟสัญญาณกะพริบขณะเครื่องพิมพทําการเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย

2 หนาจอสัมผสั

3 ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงวาเคร่ืองพิมพเกดิปญหา

4 ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาเคร่ืองพมิพพรอม

5 ปุมและไฟสัญญาณวิธีใช: เขาสูระบบวิธีใชทีแ่ผงควบคมุ

6 ปุมลูกศรขวาและไฟสัญญาณ: เล่ือนเคอเซอรไปดานขวา หรือยายภาพทีแ่สดงไปยงัหนาจอถัดไป

หมายเหต:ุ ปุมนีจ้ะสวางขึน้เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณุสมบัตนิี้ไดเทานัน้

7 ปุมและไฟสัญญาณยกเลิก: ลบการตั้งคา ยกเลิกงานปจจุบัน หรือออกจากหนาจอปจจุบัน

หมายเหต:ุ ปุมนีจ้ะสวางขึน้เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณุสมบัตนิี้ไดเทานัน้

8 ปุมและไฟสัญญาณยอนกลับ: กลับไปยงัหนาจอกอนหนานี้

หมายเหต:ุ ปุมนีจ้ะสวางขึน้เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณุสมบัตนิี้ไดเทานัน้

9 ปุมลูกศรซายและไฟสัญญาณ: เล่ือนเคอเซอรไปดานซาย

หมายเหต:ุ ปุมนีจ้ะสวางขึน้เมื่อหนาจอปจจุบันสามารถใชคณุสมบัตนิี้ไดเทานัน้

10 ปุมและไฟสัญญาณหนาแรก: เขาสูหนาจอหลัก
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หนาจอหลกัของหนาจอสมัผสั

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

หนาจอหลักจะใชในการเขาใชงานคุณสมบัตติางๆ ของเคร่ืองพิมพ และแสดงสถานะของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ คุณสมบัติในหนาจอหลักอาจตางกันไปตามการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ และการออกแบบนี้รองรับเฉพาะบาง
ภาษาเทาน้ัน

1 ปุม บริการบนเว็บ : ชวยใหสามารถเขาถงึคณุสมบัติ HP Web Services รวมถงึ HP ePrint ไดอยางรวดเร็ว

HP ePrint คือเคร่ืองมือพิมพเอกสารโดยการใชอุปกรณทีเ่ปดใชงานอีเมลเพือ่สงเอกสารมาทีอ่ีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ

2 ปุม การตั้งคา : เขาสูเมนูหลัก

3 ปุม ไรสาย : เขาสูเมนไูรสาย และขอมูลสถานะไรสาย

หมายเหต:ุ เมื่อเชื่อมตอกบัเครือขายไรสาย ไอคอนนีจ้ะเปล่ียนเปนชดุแถบความแรงสัญญาณ

4
ปุมเครือขาย : เขาสูขอมูลและการตัง้คาเครือขาย จากหนาจอการตั้งคาเครือขาย คณุสามารถพมิพหนา สรปุเครอืขาย ได

5 ปุม ขอมูล : แสดงขอมูลสถานะเครื่องพิมพ จากหนาจอสรุปสถานะ คุณสามารถพิมพหนา รายงานคาคอนฟเกอเรชนั ได

6 ปุม อุปกรณสิ้นเปลือง : แสดงขอมูลเกีย่วกบัสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง จากหนาจอสรุปอุปกรณสิ้นเปลือง คณุสามารถพมิพหนา สถานะ
อุปกรณสิน้เปลอืง ได

7 ปุม โปรฯ: ชวยใหสามารถเขาถงึเมน ูโปรฯ เพือ่พิมพโดยตรงจากเว็บแอปพลิเคชนัท่ีคณุดาวนโหลดจากเว็บไซต HP ePrintCenter ที่
www.hpeprintcenter.com ได

8 สถานะเคร่ืองพิมพ

9 ปุม USB: เขาสูเมนู แฟลชไดรฟ USB
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พมิพรายงานเครือ่งพมิพ

รายงานเคร่ืองพิมพจะอยูในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตั้งคาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตัง้คาระบบ บนแผงควบคุม หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

จากเมนู รายงาน คณุสามารถพิมพหนาขอมูลตางๆ เก่ียวกับเคร่ืองพิมพได

รายการในเมนู คาํอธบิาย

หนาตวัอยาง พมิพหนาทีแ่สดงคณุภาพการพิมพ

โครงสรางเมนู พมิพแผนผังเคาโครงเมนขูองแผงควบคมุ ซึ่งจะแสดงการตัง้คาทีใ่ชอยูสําหรับแตละเมนู

รายงานคาคอนฟเกอเรชนั พมิพรายการการตัง้คาทัง้หมดของเครื่อง รวมทัง้ขอมูลเครือขายเมื่อเคร่ืองเชื่อมตอกบัเครือขาย

สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง พมิพสถานะของตลับผงหมึกแตละตลับ รวมทัง้ขอมูลตอไปนี:้

● เปอรเซน็ตโดยประมาณของอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูของตลับหมึก

● จํานวนหนาที่เหลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวนสําหรับตลับผงหมึกของ HP

● จํานวนหนาทีพ่ิมพไปแลว

สรปุเครือขาย พมิพรายการการตัง้คาเครือขายทัง้หมดของเครื่อง

หนาแสดงการใช พมิพหนาที่แสดงหนา PCL, หนา PCL 6, หนา PS, หนาทีก่ระดาษติดหรือดงึกระดาษผิดใน
เคร่ืองพิมพ, หนาสีเดียว (ขาวดาํ) หรือสี และรายงานจํานวนหนา

รายการแบบอกัษร PCL พมิพรายการแบบอักษร PCL ทั้งหมดทีต่ิดตั้งไวแลว

รายการแบบอกัษร PS พมิพรายการแบบอักษร PostScript (PS) ทัง้หมดที่ตดิตัง้ไวแลว

รายการแบบอกัษร PCL6 พมิพรายการแบบอักษร PCL6 ทัง้หมดทีต่ิดตั้งไวแลว

บนัทกึการใชสี พมิพรายงานแสดงชื่อผูใช ชือ่แอปพลิเคชัน และขอมูลการใชสีในแตละงาน

หนาบริการ พมิพรายงานบริการ

หนาการวินจิฉยั พมิพหนาการปรับเทียบและวินจิฉัยสี

หนาคณุภาพการพมิพ พมิพหนาทีช่วยแกปญหาคณุภาพการพิมพ

พมิพรายงานเครือ่งพมิพ (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนู รายงาน

3. เลือกรายงานที่คุณตองการพิมพ แลวกดปุม OK เพ่ือพิมพรายงาน
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พมิพรายงานเครือ่งพมิพ (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ใหแตะปุม การตัง้คา 

2. แตะปุม รายงาน

3. แตะที่ชื่อรายงานที่คุณตองการพิมพ
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การปฏเิสธความรบัผิดชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั

HP ไมสนับสนุนการเชือ่มตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคณุลักษณะน้ีเปนฟงกชนัของระบบปฏิบัติการ
Microsoft ไมใชไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ HP โปรดเขาสู Microsoft ท่ี www.microsoft.com

THWW การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเคร่ืองพิมพรวมกัน 9

http://www.microsoft.com
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2 ถาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษที่ใชได

● ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

● ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ
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ขนาดกระดาษทีใ่ชได

ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนกระดาษหลายขนาด และยงัปรับใชไดกับกระดาษหลายชนิด

หมายเหต:ุ หากตองการใหไดงานพิมพที่ดีที่สุด ใหเลือกขนาดและประเภทของกระดาษที่เหมาะสมในไดรเวอรพิมพกอนที่
จะทําการพิมพ

ตาราง 2-1  ขนาดกระดาษและวัสดพุมิพทีร่องรบั

ขนาด ขนาด

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

Executive 184 x 267 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 6 102 x 152 มม.

5 x 8 127 x 203 มม.

A4 210 x 297 มม.

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

10 x 15 ซม. 100 x 150 มม.

16k 184 x 260 มม.

195 x 270 มม.

197 x 273 มม.

กําหนดเอง ต่าํสดุ: 76 x 127 มม. (3 x 5 นิว้)

สงูสดุ: 216 x 356 นิว้ (8.5 x 14.0 นิ้ว)

ตาราง 2-2  ซองจดหมายและโปสการดท่ีรองรับ

ขนาด ขนาด

โปสการดญี่ปุน

Postcard (JIS)

100 x 148 มม.

Double Japan Postcard Rotated

Double Postcard (JIS)

148 x 200 มม.

Envelope #10 105 x 241 มม.

Envelope DL 110 x 220 มม.

Envelope C5 162 x 229 มม.
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ตาราง 2-2  ซองจดหมายและโปสการดทีร่องรบั (ตอ)

ขนาด ขนาด

Envelope B5 176 x 250 มม.

Envelope Monarch 98 x 191 มม.
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ประเภทกระดาษทีส่นบัสนนุ

ประเภทกระดาษ ขนาด1 น้าํหนกั ความจ2ุ การวางแนวกระดาษ

กระดาษ รวมทั้งประเภทตอไป
นี้:

● ธรรมดา

● กระดาษหวัจดหมาย

● สี

● กระดาษแบบฟอรม

● กระดาษสําหรับแฟม
เจาะ

● กระดาษรีไซเคลิ

ขนาดเล็กทีสุ่ด: 76 x 127
มม.

ขนาดใหญที่สุด: 216 x 356
มม.

60 ถงึ 90 g/m2

(16 ถงึ 24 ปอนด)
ไมเกนิ 150 แผน

75 g/m2 (20 ปอนด สําหรับ
กระดาษบอนด)

ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษหนา เหมือนกบักระดาษ ไมเกนิ 200 g/m2

(53 ปอนด)
ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม. ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให

ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษปก เหมือนกบักระดาษ ไมเกนิ 200 g/m2

(53 ปอนด)
ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม. ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให

ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

กระดาษผิวมัน

กระดาษภาพถาย

เหมือนกบักระดาษ ไมเกนิ 220 g/m2

(59 ปอนด)
ปกกระดาษสูงไมเกิน 15 มม. ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให

ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

แผนใส A4 หรือ Letter ความหนา: 0.12 ถงึ
0.13 มม. (4.7 ถงึ 5.1 mils)

ไมเกนิ 50 แผน ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

ฉลาก3 A4 หรือ Letter ความหนา: ไมเกนิ 0.23 มม.
(9 mils)

ไมเกนิ 50 แผน ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

ซองจดหมาย ● COM 10

● Monarch

● DL

● C5

● B5

ไมเกนิ 90 g/m2 (24 ปอนด) ซองจดหมายสูงสุด 10 ซอง ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ดานตราไปรษณียากรอยูดาน
หลังของถาด

โปสการดหรือบัตรดัชนี 100 x 148 มม.  ไมเกนิ 50 แผน ดานทีจ่ะพมิพหงายขึ้น โดยให
ขอบดานบนอยูดานหลังของ
ถาด

1 เคร่ืองพมิพสามารถรองรับกระดาษไดหลายขนาด ทัง้ขนาดมาตรฐานและขนาดทีก่าํหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอรเคร่ืองพมิพเกีย่วกบัขนาดทีน่ํามา
ใชได

2 ความจุอาจตางกนัไปตามน้าํหนักและความหนาของกระดาษ และเง่ือนไขทางสภาพแวดลอม
3 ความเรียบ: 100 - 250 (Sheffield)
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ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

1. ดึงถาดออกมาจากเครื่อง  

2. เล่ือนตัวก้ันความยาวและความกวางของกระดาษ  

3. ในการใสกระดาษขนาด Legal ใหดึงถาดโดยกดแถบ
สวนขยายของถาดคางไวขณะดึงดานหนาของถาดออก
มา

หมายเหตุ: เม่ือใสกระดาษขนาด Legal ถาดจะขยาย
จากทางดานหนาของเคร่ืองประมาณ 51 มม. (2 น้ิว)
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4. ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบวากระดาษเรียบเสมอ
กันทั้งส่ีมุม เล่ือนตวัก้ันความยาวและความกวางของ
กระดาษใหชิดกับปกกระดาษ

หมายเหตุ: ถาดสามารถบรรจุกระดาษได 150 แผน

 

5. กดกระดาษลงเพื่อใหปกกระดาษอยูต่ํากวาแท็บขีดจํากัด
กระดาษท่ีดานขางของถาด

 

6. เล่ือนถาดกลับเขาไปในเครื่อง  
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3 พมิพ

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่สนับสนุน (Windows)

● เปล่ียนแปลงการตั้งคางานพิมพ (Windows)

● เปล่ียนแปลงการตั้งคางานพิมพ (Mac OS X)

● พิมพงานสําหรับ Windows

● พิมพงานสําหรับ Mac OS X

● งานพิมพเพ่ิมเติม (Windows)

● งานพิมพเพ่ิมเติม (Mac OS X)

● สรางงานพิมพคณุภาพระดับเก็บถาวร

● การพิมพสี

● ใช HP ePrint

● ใช AirPrint

● การพิมพที่เคร่ืองดวย USB
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ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นับสนนุ (Windows)
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพทําใหสามารถเขาใชคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ืองพิมพ และทําใหคอมพิวเตอรสามารถส่ือสารกับ
เคร่ืองพิมพได (โดยใชภาษาเครื่องพิมพ) ดูขอมูลซอฟตแวรและภาษาเพิ่มเตมิไดในหมายเหตุการตดิตั้งหรือไฟล Readme
ที่มีอยูในแผนซีดขีองเคร่ืองพิมพ

คาํอธบิายไดรเวอร HP PCL 6

● ตดิตั้งจาก Add Printer wizard

● โดยใหมาเปนไดรเวอรที่เปนคาเร่ิมตน

● เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานในระบบ Windows ที่สนับสนุนทั้งหมด

● ความเร็ว คุณภาพการพิมพ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเคร่ืองพิมพสําหรับผูใชสวนใหญโดยรวมที่ดีท่ีสุด

● พัฒนาขึ้นใหใชงานควบคูกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพ่ือใหมีความเร็วดีที่สุดในระบบ
Windows

● อาจใชงานไมไดเต็มที่กับโปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอ่ืนและที่กําหนดเองที่ใชงานบน PCL 5

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PS

● พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/ljcolorm251series

● เหมาะสําหรับใชในการพิมพงานกับโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือกับโปรแกรมซอฟตแวรที่เนนกราฟก

● สนับสนุนการพิมพงานจากระบบที่ตองใช postscript emulation หรือสําหรับการสนับสนุนแบบอักษร postscript
flash

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PCL 5

● พรอมสําหรับการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/ljcolorm251series

● ใชงานรวมกันไดกับ PCL เวอรชันกอนหนาและเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอ่ืนหรือที่กําหนดเอง

● ออกแบบมาเพื่อใชงานในหนวยงานที่ใชระบบ Windows เพ่ือใหมีไดรเวอรเดียวสําหรับใชงานกับเคร่ืองพิมพหลาย
รุน

● ใชงานไดดเีม่ือส่ังพิมพไปยังเคร่ืองพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาที่ใช Windows
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เปลีย่นแปลงการตัง้คางานพมิพ (Windows)

ลาํดบัความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงการตัง้คางานพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การตัง้คาหนากระดาษ หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่
คณุใชงานเพ่ือเปดกลองโตตอบ การเปลี่ยนการตัง้คาที่น่ีจะแทนที่การตัง้คาที่เปล่ียนแปลงจากที่อ่ืนๆ

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คณุใชงาน
เพ่ือเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาที่เปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคญันอยกวา และโดยทั่วไปจะไม
แทนที่การเปลี่ยนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคณุสมบัตเิครื่องพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพิมพ): คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพ่ือเปด
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ คาที่เปล่ียนในกลองโตตอบ Printer Properties โดยทั่วไปจะไมไปแทนที่คาที่กําหนดไวที่
อ่ืนในซอฟตแวรที่ใชพิมพ คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพสวนใหญไดที่น่ี

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คา
น้ันจะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพิมพหรือ คณุสมบัตเิครือ่งพมิพ

● การตัง้คาที่แผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคญันอยกวา
การเปล่ียนแปลงในที่อ่ืนๆ

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้หมด

1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เริม่
ตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Classic
Start): คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากน้ันในประเภทของ
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ)

Windows 7: คลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Printing Preferences (กําหนดลักษณะการพิมพ)
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การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Start เริม่
ตน): คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Classic
Start): คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งคา) แลวคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)

Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากน้ันในประเภทของ
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ)

Windows 7: คลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer properties (คุณสมบัติ
เคร่ืองพิมพ)

3. คลิกที่แถบ Device Settings (การตั้งคาอุปกรณ)
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เปลีย่นแปลงการตัง้คางานพมิพ (Mac OS X)

ลาํดบัความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงการตัง้คางานพิมพ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการพิมพจะมีลําดับความสําคัญตางกันขึ้นอยูกับจุดที่คุณทําการเปลี่ยนคา

หมายเหต:ุ ชื่อคําส่ังและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ: คลิก Page Setup (การตั้งคาหนากระดาษ) หรือคําส่ังที่คลายกันในเมนู File
(ไฟล) ของโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเพ่ือเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาที่ถูกเปล่ียนแปลงที่น่ีอาจลบลางการตั้งคาที่
เปล่ียนแปลงที่อ่ืน

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคําส่ังที่เหมือนกันในเมนู File ของโปรแกรมที่คณุใชงาน
เพ่ือเปดกลองโตตอบน้ี การตั้งคาที่เปล่ียนไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสําคญันอยกวา และจะ ไม แทนที่การ
เปล่ียนแปลงที่ทําไวในกลองโตตอบ Page Setup

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพเปนคาที่จะใชในงานพิมพทั้งหมด เวนแต คา
น้ันจะถูกเปล่ียนในกลองโตตอบ การตัง้คาหนากระดาษ, การพิมพหรือ คณุสมบัตเิครือ่งพมิพ

● การตัง้คาที่แผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: การตั้งคาที่เปล่ียนแปลงไวในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจะมีความสําคญันอยกวา
การเปล่ียนแปลงในที่อ่ืนๆ

การเปลีย่นการตัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพทัง้หมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม Print (พิมพ)

2. การเปล่ียนแปลงคาที่คณุตองการในเมนูตางๆ

การเปลีย่นการตัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพทัง้หมด

1. ในเมนู File (ไฟล) คลิกปุม Print (พิมพ)

2. การเปล่ียนแปลงคาที่คณุตองการในเมนูตางๆ

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุม Save As... (บันทกึเปน...) และพิมพชื่อของคาลวงหนา

การตั้งคาเหลาน้ีจะถูกบันทึกไวในเมนู Presets (คาลวงหนา) เม่ือตองการใชคาใหมน้ี คุณตองเลือกตัวเลือกคาลวงหนาที่
บันทึกไวทุกคร้ังที่คุณเปดโปรแกรมและพิมพงาน

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. จากเมนู Apple  เลือกเมนู System Preferences (การตัง้คาระบบ) จากน้ันคลิกไอคอน Print & Fax
(พมิพและโทรสาร)

2. เลือกเคร่ืองพิมพที่อยูดานซายของหนาตาง

3. คลิกปุม Options & Supplies (ตวัเลอืกและอุปกรณสิ้นเปลอืง)

4. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

5. กําหนดคาตัวเลือกท่ีติดตั้ง
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พมิพงานสาํหรบั Windows

ใชชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ  

4. เลือกช็อตคัทใดชอ็ตคัทหน่ึง แลวคลิกปุม ตกลง

หมายเหตุ: เม่ือคุณเลือกช็อตคัท การตั้งคาที่เก่ียวของ
จะเปล่ียนในแถบอ่ืนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

 

สรางชอ็ตคทัการพมิพ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ชอ็ตคทัสาํหรบัการพมิพ  

4. เลือกช็อตคัทที่มีอยูเปนตนแบบ

หมายเหตุ: เลือกช็อตคทักอนปรับการตั้งคาทางดาน
ขวาของหนาจอเสมอ หากปรับการตั้งคาแลวเลือก
ช็อตคทั หรือหากเลือกช็อตคัทอ่ืน การปรับเปล่ียน
ทั้งหมดของคณุจะหายไป

 

5. เลือกตัวเลือกการพิมพของช็อตคทัใหม

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพบนแถบ
น้ีหรือแถบอ่ืนในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ หลังจากเลือกตัว
เลือกบนแถบอ่ืน ใหยอนกลับไปที่แถบ ชอ็ตคทัสาํหรบั
การพิมพ กอนดําเนินการขัน้ตอนถัดไป
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6. คลิกปุม บันทกึเปน  

7. พิมพชือ่สําหรับช็อตคทั แลวคลิกปุม ตกลง  

พมิพทัง้สองดาน (การพมิพสองดาน) โดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พิมพบนกระดาษทัง้สองดาน
(ดวยตนเอง) คลิกปุม ตกลง เพ่ือพิมพดานแรกของงาน
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5. นําปกกระดาษที่พิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษออก
แลวใสลงในถาดปอนโดยใหดานท่ีพิมพแลวควํ่าลง โดย
ไมตองเปล่ียนการวางแนว

 

6. บนแผงควบคุม ใหกดปุม OK เพ่ือพิมพดานท่ีสองของ
งาน

 

พมิพหลายหนาในหนาเดยีวโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกจํานวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวน
หนาตอแผน

 

5. เลือกตัวเลือก พมิพขอบหนา ลาํดบัหนา และ การวาง
แนวกระดาษ ที่ถูกตอง
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เลอืกการวางแนวหนากระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. ในสวน การวางแนวกระดาษ ใหเลือกตัวเลือก แนวตัง้
หรือ แนวนอน

เม่ือตองการพิมพภาพในลักษณะกลับหัว ใหเลือกตัว
เลือก หมุน 180 องศา
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เลอืกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตัว
เลือก อืน่ๆ...
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5. เลือกหมวดหมูของประเภทกระดาษที่ระบุกระดาษของ
คุณไดดีที่สุด

 

6. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษที่คณุกําลังใช แลว
คลิกปุม ตกลง

 

พมิพหนาแรกหรอืหนาสุดทายบนกระดาษชนดิอื่น (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. คลิกกลองกาเครื่องหมาย พมิพหนาบนกระดาษอื่น แลว
เลือกการตั้งคาที่จําเปนสําหรับหนาปก หนาอ่ืนๆ และปก
หลัง

 

กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ลกัษณะ  

4. เลือกตัวเลือก พมิพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากราย
การดรอปดาวน

 

จดัทาํหนงัสือเลมเลก็ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. คลิกกลองกาเครื่องหมาย พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน
(ดวยตนเอง)

 

5. ในรายการดรอปดาวน รูปแบบหนงัสือเลมเลก็ เลือกตัว
เลือกการเยบ็เลม ตัวเลือก จาํนวนหนาตอแผน จะเปล่ียน
เปน 2 หนาตอแผน โดยอัตโนมัติ
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พมิพงานสาํหรบั Mac OS X

ใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาการพิมพ

หมายเหต:ุ ในการใชการตั้งคาเร่ิมตนของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ (Mac OS X)

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพเพ่ือบันทึกการตัง้คาไดรเวอรเคร่ืองพิมพปจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใชการตั้งคาน้ันใหมได

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เลือกการตั้งคาการพิมพที่คุณตองการบันทึกเพ่ือกลับมาใชใหม

4. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกตัวเลือก Save As... (บนัทกึเปน...) แลวพิมพชื่อสําหรับคาลวงหนา

5. คลิกปุม OK

พมิพทัง้สองดาน (Mac OS X)

1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาดใดถาดหนึ่งเพ่ือใหเพียงพอกับงานพิมพ

2. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

3. เปดเมนู Finishing (การตกแตง) และคลิกแถบ Manual Duplex (การพมิพสองดานดวยตนเอง) หรือเปดเมนู
Manual Duplex (การพมิพสองดานดวยตนเอง)

4. คลิกชอง Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง) แลวเลือกตัวเลือกการเขาเลม

5. คลิกปุม Print (พิมพ) ทําตามคําแนะนําในหนาตางปอปอัปที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร กอนที่จะใสปก
กระดาษกลับเขาไปในถาด 1 เพ่ือพิมพดานที่สอง

6. ไปที่เคร่ืองพิมพ แลวหยบิกระดาษเปลาที่อยูในถาด 1 ออก

7. ใสปกกระดาษที่พิมพแลวโดยหงายหนาขึ้นและใหปอนทายกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพกอนในถาด 1

8. หากมีขอความปรากฏขึ้น กดปุมบนแผงควบคุมที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการตอ
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การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดยีว (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เปดเมนู Layout (รูปแบบ)

4. จากเมนู Pages per Sheet (หนาตอแผน) ใหเลือกจํานวนหนาที่คณุตองการพิมพในแตละหนา (1, 2, 4, 6, 9
หรือ 16)

5. ในสวน Layout Direction (การจดัรปูแบบ) ใหเลือกลําดับและการจัดวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพใหกับแตละหนา

เลอืกการวางแนวหนากระดาษ (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. ในเมนู Copies & Pages (สาํเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนา)

4. คลิกไอคอนที่แสดงการวางแนวหนากระดาษที่คุณตองการใช แลวคลิกปุม OK

เลอืกประเภทกระดาษ (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เปดเมนู Finishing (การตกแตง)

4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวสัดพุมิพ)

5. คลิกปุม Print (พิมพ)
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การพมิพหนาปก (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เปดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลือกหนาที่จะพิมพหนาปก คลิกปุม Before Document (กอน
เอกสาร) หรือปุม After Document (หลงัเอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) เลือกขอความที่คุณตองการพิมพบนหนาปก

หมายเหต:ุ ในการพิมพหนาปกแบบไมมีขอความใดๆ ใหเลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover
Page Type (ประเภทใบปะหนา)

กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เปดเมนู Paper Handling (การจดัการกระดาษ)

4. ในสวน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกชอง Scale to fit paper size (ปรับให
พอดกีบัขนาดกระดาษ) แลวเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน

จดัทาํหนงัสือเลมเลก็ (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เปดเมนู Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

4. คลิกชอง Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

5. เปดเมนู Booklet Printing (การพมิพหนังสอืเลมเลก็)

6. คลิกชอง Format Output As Booklet (จดัรปูแบบงานทีอ่อกมาเปนหนังสือเลมเลก็) แลวเลือกตัวเลือกการเขา
เลม

7. เลือกขนาดกระดาษ
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งานพมิพเพิม่เติม (Windows)

ยกเลกิงานพมิพ (Windows)

1. หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานกําลังดําเนินการอยูหลายงาน การ
กดปุม ยกเลิก  จะลบงานที่ปรากฏอยูบนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ

2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือคิวการพิมพได

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถ
ยกเลิกงานพิมพได

● ควิการพมิพของ Windows: หากมีงานพิมพกําลังรออยูในคิวการพิมพ (หนวยความจําของคอมพิวเตอร)
หรือที่เก็บพักการพิมพ ใหลบงานพิมพในที่ดังกลาว

◦ Windows XP, Server 2003 หรอื Server 2008: คลิก เริม่ คลิก การตัง้คา แลวคลิก
เครือ่งพิมพและโทรสาร ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพท่ีคุณ
ตองการยกเลิก และคลิก ยกเลกิ

◦ Windows Vista: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) และภายใต
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เคร่ืองพิมพ) ดบัเบิลคลิกที่ไอคอน
ของเคร่ืองพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows 7: คลิก Start (เร่ิม) จากน้ันคลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)
ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพเพ่ือเปดหนาตาง คลิกขวาที่งานพิมพที่คุณตองการยกเลิก และคลิก
Cancel (ยกเลิก)

เลอืกขนาดกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

เลอืกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกปุม กาํหนดเอง
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5. พิมพชื่อสําหรับขนาดที่กําหนดเองและระบุขนาด

● ดานกวางคือขอบดานส้ันของกระดาษ

● ดานยาวคือขอบดานยาวของกระดาษ

หมายเหต:ุ ใสกระดาษโดยใหขอบดานส้ันเขาไปในถาดกอนเสมอ

6. คลิกปุม บนัทกึ แลวคลิกปุม ปด

พมิพลายน้าํ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ ลักษณะ

4. เลือกลายนํ้าจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

หรือหากตองการเพิ่มลายนํ้าใหมในรายการ ใหคลิกปุม แกไข ระบุการตัง้คาสําหรับลายนํ้า แลวคลิกปุม ตกลง

5. ในการพิมพลายนํ้าในหนาแรกเทาน้ัน ใหเลือกชองทําเคร่ืองหมาย หนาแรกเทานัน้ มิฉะน้ัน เคร่ืองจะพิมพลายนํ้าบน
หนาแตละหนา
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งานพมิพเพิม่เติม (Mac OS X)

ยกเลกิงานพมิพ (Mac OS X)

1. หากงานพิมพกําลังพิมพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุม ยกเลิก  บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ ในกรณีที่มีงานพิมพกําลังรออยูหน่ึงงานหรือ
มากกวา การกดปุม ยกเลิก  จะลบงานพิมพที่ปรากฏอยูบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพจากโปรแกรมหรือคิวการพิมพได

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยทั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นชั่วครูบนหนาจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหคุณสามารถ
ยกเลิกงานพิมพได

● ควิการพมิพของ Mac: เปดคิวการพิมพโดยดบัเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องพิมพในดอ็ค ไฮไลตงานพิมพ และ
คลิก Delete (ลบ)

เลอืกขนาดกระดาษ (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. ในเมนู Copies & Pages (สาํเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนา)

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลิกปุม OK

เลอืกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. ในเมนู Copies & Pages (สาํเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนา)

4. จากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) เลือกตัวเลือก Manage Custom Sizes (จดัการขนาด
ทีก่าํหนดเอง)

5. ระบุขนาดสําหรับขนาดกระดาษ แลวคลิกปุม OK

พมิพลายน้าํ (Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เปดเมนู Watermarks (ลายน้ํา)

4. จากเมนู Mode (โหมด) ใหเลือกประเภทของลายนํ้าที่จะใช เลือกตัวเลือก Watermark (ลายน้ํา) เพ่ือพิมพ
ขอความก่ึงโปรงแสง เลือกตัวเลือก Overlay (การซอน) เพ่ือพิมพขอความที่ไมโปรงแสง

5. จากเมนู Pages (หนา) ใหเลือกวาจะพิมพลายนํ้าลงในทุกหนาหรือเฉพาะหนาแรกเทานั้น
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6. จากเมนู Text (ขอความ) ใหเลือกขอความมาตรฐานหน่ึงขอความ หรือเลือกตวัเลือก Custom (กาํหนดเอง) แลว
พิมพขอความใหมลงในชอง

7. เลือกตัวเลือกตางๆ ใหกับการตั้งคาที่เหลือ
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สรางงานพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวร

หมายเหต:ุ การใชคณุสมบัติน้ีจะตองใชผงหมึกมากขึ้น

ตัวเลือก พิมพเก็บถาวร จะทําใหไดงานพิมพที่เกิดการเปอนของผงหมึกและฝุนเพียงเล็กนอย ใหใช พิมพเก็บถาวร เพ่ือสราง
เอกสารที่คุณตองการเก็บรักษาไวหรือเก็บถาวร

การพมิพคณุภาพระดบัเกบ็ถาวร (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● บรกิาร

● พมิพเก็บถาวร

3. เลือกตัวเลือก เปด หรือ ปด แลวกดปุม OK

การพมิพคณุภาพระดบัเกบ็ถาวร (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. แตะเมนู บริการ

3. แตะปุม พมิพเก็บถาวร และแตะปุม เปด
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การพมิพสี

ใชตวัเลอืก HP EasyColor

หากคุณใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP PCL 6 สําหรับ Windows เทคโนโลย ีHP EasyColor จะปรับปรุงเอกสารเน้ือหา
แบบผสมที่พิมพจากโปรแกรม Microsoft Office โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยน้ีีจะสแกนเอกสาร และปรับ
ภาพถายในร ูปแบบ.JPEG หรือ.PNG โดยอัตโนมัติ เทคโนโลย ีHP EasyColor จะเพ่ิมความคมชดัของภาพทั้งภาพใน
คร้ังเดียว แทนที่จะแบงภาพออกเปนหลายๆ ชิ้น ซ่ึงสงผลใหความสมํ่าเสมอของสีดีขึ้น รายละเอียดคมชัดขึ้น และการพิมพ
รวดเร็วขึน้

หากคุณกําลังใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP Postscript สําหรับ Mac เทคโนโลยี HP EasyColor จะสแกนเอกสารทั้งหมด
และปรับภาพถายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพ่ือผลที่ดีขึ้นในการพิมพเชนเดียวกัน

ในตัวอยางตอไปน้ี ภาพดานซายสรางขึ้นโดยไมใชตัวเลือก HP EasyColor ภาพดานขวาแสดงการเพิ่มความคมชดั ซ่ึง
เปนผลจากการใชตัวเลือก HP EasyColor

ตัวเลือก HP EasyColor เปดใชงานตามคาเร่ิมตนทั้งในไดรเวอรเคร่ืองพิมพ HP PCL 6 และ HP Mac Postscript คุณ
จึงไมจําเปนตองปรับสีดวยตนเอง ในการเลิกใชงานตวัเลือกเพ่ือใหคุณสามารถปรับการตั้งคาสีดวยตนเองได ใหเปดแถบ สี
ในไดรเวอรของ Windows หรือแถบ Color/Quality Options (ตวัเลอืกสี/คณุภาพ) ในไดรเวอรของ Mac จากน้ัน
คลิกชองทําเคร่ืองหมาย HP EasyColor เพ่ือยกเลิก
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เปลีย่นตวัเลอืกส ี(Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ สี  

4. คลิกที่ อัตโนมัต ิหรือการตั้งคา ดวยตนเอง

● การตั้งคา อัตโนมัต:ิ เลือกการตั้งคาน้ีสําหรับงาน
พิมพสีสวนใหญ

● การตั้งคา ดวยตนเอง: เลือกการตัง้คาน้ีเพ่ือปรับ
การตั้งคาสีใหแยกจากการตั้งคาอ่ืน

หมายเหตุ: เปล่ียนการตั้งคาสีดวยตนเองทําใหมี
ผลกระทบตองานพิมพ HP แนะนําใหผูเชี่ยวชาญ
เทาน้ันเปนผูเปล่ียนการตั้งคากราฟกสี

 

5. คลิกตัวเลือก พมิพในโทนสีเทา เพ่ือพิมพเอกสารสีเปนสี
ดําและเฉดสีเทา ใชตวัเลือกน้ีเพ่ือพิมพเอกสารสีสําหรับ
การโทรสารหรือถายเอกสาร คุณสามารถใชตัวเลือกน้ี
เพ่ือพิมพสําเนาฉบับรางหรือเพ่ือประหยดัหมึกสี

 

6. คลิกปุม ตกลง  

เปลีย่นชดุรปูแบบสสีาํหรบังานพมิพ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา  

3. คลิกแถบ สี  

4. เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน ชดุรูปแบบสี

● คาเริม่ตน (sRGB): ชุดรูปแบบน้ีจะตั้งคา
เคร่ืองพิมพเพื่อพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณ
ดั้งเดิม เม่ือใชชดุรูปแบบน้ี ใหจัดการสีในโปรแกรม
ซอฟตแวรหรือในระบบปฏิบัตกิารสําหรับการแสดง
สีที่ถูกตอง

● สีสดใส: เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมความอ่ิมตัวของสีใน
ระดับกลาง ใชชดุรูปแบบน้ีเม่ือพิมพกราฟกดาน
ธุรกิจ

● ภาพถาย: เคร่ืองพิมพจะแปลงสี RGB ราวกับวาถูก
พิมพเปนภาพถายโดยใชมินิแล็บแบบดิจิตอล ซ่ึง
เคร่ืองพิมพจะใหสีที่คมชัดมากกวาแตกตางกับชดุ
รูปแบบคาเร่ิมตน (sRBG) ใชชุดรูปแบบน้ีสําหรับ
พิมพภาพถาย

● Photo (Adobe RGB 1998): ใชชุดรูปแบบ
น้ีสําหรับภาพถายดิจิตอลที่ใชสี AdobeRGB
แทนท่ีจะใช sRGB ปดการจัดการสีในโปรแกรม
ซอฟตแวรเม่ือใชชุดรูปแบบน้ี

● ไมมี: ไมใชชดุรูปแบบสี

 

เปลีย่นตวัเลอืกส ี(Mac OS X)

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. เปดเมนู Color/Quality Options (ตวัเลอืกสี/คณุภาพ)

4. เปดเมนู Advanced (ขัน้สูง)

5. ปรับคาตางๆ ในแตละสวนใหกับขอความ กราฟก และภาพถายดวยตนเอง
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ตวัเลอืกการเลอืกสดีวยตนเอง

ใชตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเองเพ่ือปรับคาตัวเลือก สีเทา, ฮาลฟโทน และ การควบคมุขอบ สําหรับขอความ กราฟก และ
ภาพถาย

ตาราง 3-1  ตวัเลือกการเลอืกสดีวยตนเอง

รายละเอยีดการตัง้คา ตวัเลอืกการตัง้คา

การควบคมุขอบ

การตัง้คา การควบคมุขอบ กําหนดการแสดงสีของขอบ การ
ควบคุมขอบมีสองสวนประกอบ: ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดและ
การเกลี่ยสี ฮาลฟโทนแบบปรับคาไดเพ่ิมความคมชัดของขอบ
สวนการเกลี่ยสีจะชวยลดปญหาความผิดพลาดในการทบักนัของ
สี ดวยการเกลี่ยใหขอบขององคประกอบในภาพทีอ่ยูติดกนั
เหล่ือมทับกนัเล็กนอย

● ปด ไมมีการเกลี่ยสีและฮาลฟโทนแบบปรับคาได

● จาง ตัง้คาการเกลี่ยสีทีร่ะดบันอยทีสุ่ด เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

● ปกต ิตัง้คาการเกลี่ยสีทีร่ะดบัปานกลาง เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

● สงูสดุ เปนการตั้งคาการเกลี่ยสีระดบัสูงสดุ เปดใชฮาลฟโทนแบบปรับคาได

ฮาลฟโทน

ตวัเลือกฮาลฟโทน มีผลตอความชัดเจนของสีที่พิมพออกมาและ
ความละเอยีด

● เรยีบ ใหงานพมิพที่ดขีึ้นสําหรับพ้ืนที่การพิมพขนาดใหญทีเ่ต็มไปดวยรูปทบึ
และปรับภาพถายใหมีสีเรียบเนียนขึ้น เลือกตวัเลือกนี้เมื่อพื้นทีท่ี่สม่ําเสมอและ
ราบเรียบมีความสําคัญ

● ตัวเลือก ละเอยีด จะเหมาะสําหรับงานขอความและกราฟกทีต่องการความคมชัด
ของลายเสนหรือสี หรือภาพทีม่ีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก เลือกตวัเลือกนี้
เมื่อเสนขอบทีค่มและรายละเอียดเล็กๆ มีความสําคัญ

สเีทา

การตัง้คา สเีทา เปนตัวกําหนดวิธกีารสรางสีเทาทีน่าํมาใชใน
ขอความ กราฟก และภาพถาย

● เฉพาะสดีาํ จะสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยใชเฉพาะผงหมึกสีดํา ซึ่งจะทําให
แนใจไดวาสีกลางทีไ่ดไมไดเปนสีจากการผสม การตั้งคานีจ้ะใหผลดทีี่สุด
สําหรับเอกสารและแผนใสโทนสีเทา

● 4 ส ีสรางสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยการผสมผงหมึกทัง้สี่ส ีวิธีนีท้ําใหไดระดับ
สีทีเ่รียบเนยีนกวา มีการไลสีไปเปนสีอื่น และสีดําทีไ่ดจะเปนสีดาํทีม่ีความเขม
สูงสุด

การเทียบสี

สําหรับผูใชสวนใหญ วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการเทียบสีคือการส่ังพิมพสีแบบ sRGB

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพออกมากับสีในหนาจอคอมพิวเตอรน้ันคอนขางยุงยาก เพราะวิธีในการสรางสีของ
เคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรน้ันแตกตางกัน หนาจอจะแสดงสีดวยจุดภาพโดยใชกระบวนการผสมสีแบบ RGB (red,
green, blue) แตเคร่ืองพิมพพิมพสีตางๆ โดยใชกระบวนการผสมสีแบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)

มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการทําใหสีในงานที่พิมพออกมาตรงกับสีของงานบนหนาจอ

● วัสดุท่ีนํามาใชพิมพ

● สารสรางสีของเคร่ืองพิมพ (เชน หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ (เชน เทคโนโลยกีารพิมพแบบอิงคเจ็ท แทนพิมพ หรือเลเซอร)

● แสงไฟจากเคร่ืองฉาย

● ความแตกตางในการรับรูสีของแตละบุคคล

● โปรแกรมซอฟตแวร

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
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● ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร

● จอภาพ

● การดวิดโีอและไดรเวอร

● สภาพแวดลอมในการใชงานเคร่ืองพิมพ (เชน ความชื้น)

หากสีบนหนาจอไมตรงกันเสียทีเดียวกับสีของงานที่พิมพออกมาก็อาจเปนเพราะปจจัยตางๆ ขางตน

พมิพขอความสเีปนสีดาํ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกกลองกาเครื่องหมาย พมิพขอความทัง้หมดเปนสีดาํ คลิกปุม ตกลง
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ใช HP ePrint
ใช HP ePrint เพ่ือพิมพเอกสารโดยสงเอกสารเปนไฟลแนบในอีเมลไปยงัอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพจากอุปกรณใดก็ได
ที่ใชงานอีเมลได

หมายเหต:ุ เคร่ืองพิมพตองเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือไรสายและเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพ่ือใช HP ePrint

ใช HP ePrint (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. ในการใช HP ePrint คุณตองเปดใชงาน HP Web Services กอน

a. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพื่อเปดเมนู

b. เลือกเมนู HP Web Services และกดปุม OK

c. เลือกตวัเลือก เปดใชงานบริการบนเวบ็ และกดปุม OK

เม่ือเปดใชงานตัวเลือกบริการบนเว็บ เคร่ืองพิมพจะพิมพเอกสารขอมูลที่มีรหัสเคร่ืองพิมพและคําแนะนําในการ
ลงทะเบียนที่ www.eprintcenter.com

2. เม่ือคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑแลว ใหใชเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือกําหนดคาการรักษาความปลอดภัย และเพ่ือ
กําหนดคาการพิมพเร่ิมตนสําหรับงาน HP ePrint ทั้งหมดที่สงไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี:

a. ไปที่ www.hpeprintcenter.com

b. คลิก ลงชือ่เขาใช และปอนขอมูลเฉพาะของ HP ePrintCenter หรือลงชื่อสมัครใชบัญชีใหม

c. เลือกเคร่ืองพิมพจากรายการ หรือคลิก + เพิม่เครื่องพมิพ เพ่ือเพ่ิมเคร่ืองพิมพ ในการเพิ่มเคร่ืองพิมพ คุณจําเปน
ตองมีรหัสเคร่ืองพิมพ ซ่ึงก็คือสวนอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพิมพที่อยูกอนหนาเคร่ืองหมาย @

หมายเหต:ุ รหัสน้ีมีอายุเพียง 24 ชั่วโมงเทาน้ันนับจากที่คณุเปดใชงาน HP Web Services หากหมดอาย ุให
ปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือเปดใชงาน HP Web Services อีกคร้ัง และรับรหัสใหม

d. ในการปองกันเคร่ืองพิมพจากการพิมพเอกสารที่ไมไดคาดไว ใหคลิก การตัง้คา ePrint และคลิกแถบ ผูสงที่
อนญุาต คลิก ผูสงทีอ่นญุาตเทานัน้ แลวเพิ่มอีเมลแอดเดรสที่คุณตองการใหใชงาน ePrint ได

e. ในการกําหนดการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับงาน ePrint ท้ังหมดที่ถูกสงมาที่เคร่ืองพิมพน้ี ใหคลิก การตัง้คา ePrint
คลิก ตวัเลอืกการพิมพ และเลือกการตั้งคาที่คุณตองการใช

3. ในการพิมพเอกสาร ใหแนบเอกสารไวในขอความอีเมลซ่ึงสงไปทีอี่เมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ
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ใช HP ePrint (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. ในการใช HP ePrint คุณตองเปดใชงาน HP Web Services กอน

a. แตะปุม บริการบนเว็บ  ในหนาจอหลักบนแผงควบคมุเคร่ืองพิมพ

b. แตะปุม เปดใชงานบรกิารบนเวบ็

เม่ือเปดใชงานตัวเลือกบริการบนเว็บ เคร่ืองพิมพจะพิมพเอกสารขอมูลที่มีรหัสเคร่ืองพิมพและคําแนะนําในการ
ลงทะเบียนที่ www.eprintcenter.com

2. เม่ือคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑแลว ใหใชเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือกําหนดคาการรักษาความปลอดภัย และเพ่ือ
กําหนดคาการพิมพเร่ิมตนสําหรับงาน HP ePrint ทั้งหมดที่สงไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี:

a. ไปที่ www.hpeprintcenter.com

b. คลิก ลงชือ่เขาใช และปอนขอมูลเฉพาะของ HP ePrintCenter หรือลงชื่อสมัครใชบัญชใีหม

c. เลือกเคร่ืองพิมพจากรายการ หรือคลิก + เพิม่เครื่องพมิพ เพ่ือเพ่ิมเคร่ืองพิมพ ในการเพิ่มเคร่ืองพิมพ คุณจําเปน
ตองมีรหัสเคร่ืองพิมพ ซ่ึงก็คือสวนอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพที่อยูกอนหนาเคร่ืองหมาย @

หมายเหต:ุ รหัสน้ีมีอายุเพียง 24 ชั่วโมงเทาน้ันนับจากที่คณุเปดใชงาน HP Web Services หากหมดอาย ุให
ปฏิบัติตามคําแนะนําเพ่ือเปดใชงาน HP Web Services อีกคร้ัง และรับรหัสใหม

d. ในการปองกันเคร่ืองพิมพจากการพิมพเอกสารที่ไมไดคาดไว ใหคลิก การตัง้คา ePrint และคลิกแถบ ผูสงที่
อนญุาต คลิก ผูสงทีอ่นญุาตเทานัน้ แลวเพิ่มอีเมลแอดเดรสที่คุณตองการใหใชงาน ePrint ได

e. ในการกําหนดการตั้งคาเร่ิมตนสําหรับงาน ePrint ท้ังหมดที่ถูกสงมาที่เคร่ืองพิมพน้ี ใหคลิก การตัง้คา ePrint
คลิก ตวัเลอืกการพิมพ และเลือกการตั้งคาที่คุณตองการใช

3. ในการพิมพเอกสาร ใหแนบเอกสารไวในขอความอีเมลซ่ึงสงไปทีอี่เมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ
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ใช AirPrint
รองรับการส่ังพิมพโดยตรงโดยใช AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS 4.2 หรือรุนที่สูงกวา ใช AirPrint เพ่ือพิมพจาก
เคร่ืองพิมพโดยตรง โดยใช iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ขึ้นไป), หรือ iPod touch (รุนที่สามขึ้นไป) ในแอปพลิเคชัน
ตอไปน้ี:

● Mail

● Photos

● Safari

● แอปพลิเคชันของผูผลิตอ่ืนบางแอปพลิเคชัน

ในการใช AirPrint เคร่ืองพิมพตองเชือ่มตอเขากับเครือขาย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช AirPrint และหาก
ตองการทราบวาเคร่ืองพิมพ HP ใดบางที่สามารถใชงานรวมกับ AirPrint ได ใหไปที่ www.hp.com/go/airprint

หมายเหต:ุ คณุอาจจําเปนตองอัปเกรดเฟรมแวรเคร่ืองพิมพเพ่ือใช AirPrint ไปที่ www.hp.com/support/
ljcolorm251series
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การพมิพท่ีเครือ่งดวย USB
หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

เคร่ืองพิมพน้ีมีคุณสมบัติการพิมพจากแฟลชไดรฟ USB คุณจึงสามารถพิมพไฟลอยางรวดเร็วโดยไมจําเปนตองสงจาก
คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพยอมรับอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB มาตรฐานในพอรต USB ที่ดานหนาของเคร่ืองพิมพ คุณ
สามารถพิมพไฟลประเภทตอไปนี้ได:

● .PDF

● .JPEG

1. เสียบไดรฟ USB เขากับพอรต USB ที่ดานหนาของ
เคร่ืองพิมพ

 

2. เมนู แฟลชไดรฟ USB จะเปดขึน้ แตะปุมลูกศรเพ่ือ
เล่ือนดูตัวเลือกตางๆ

● พิมพเอกสาร

● ดแูละพมิพภาพถาย

● สแกนไปยงัไดรฟ USB

 

3. ในการพิมพเอกสาร ใหแตะหนาจอ พมิพเอกสาร และ
แตะชื่อของโฟลเดอรในไดรฟ USB ที่จัดเก็บเอกสาร
เม่ือหนาจอสรุปเปดขึน้ คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้ง
คาได แตะปุม พมิพ เพ่ือพิมพเอกสาร

 

4. ในการพิมพภาพถาย ใหแตะหนาจอ ดแูละพิมพภาพถาย
และแตะภาพตวัอยางของภาพถายแตละภาพที่คุณ
ตองการพิมพ แตะปุม เสรจ็สิ้น เม่ือหนาจอสรุปเปดขึน้
คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งคาได แตะปุม พมิพ เพ่ือ
พิมพภาพถาย

 

5. นํางานที่พิมพแลวจากถาดกระดาษออก และถอดไดรฟ
USB
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4 การจดัการและดูแลเครือ่งพิมพ

● ใช HP Reconfiguration Utility เพ่ือเปล่ียนแปลงการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพ

● ใชแอปพลิเคชนับริการบนเว็บของ HP

● กําหนดคาเครือขาย IP

● HP Device Toolbox (Windows)

● HP Utility สําหรับ Mac OS X

● HP Web Jetadmin

● คณุสมบัติดานความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ

● การตัง้คาการประหยัด

● พิมพเม่ือตลับผงหมึกหมดอายกุารใชงานที่ประมาณไว

● จัดเก็บและนําอุปกรณส้ินเปลืองกลับมาใชใหม

● คําแนะนําในการเปลี่ยน

● อัพเดตเฟรมแวร
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ใช HP Reconfiguration Utility เพือ่เปลีย่นแปลงการเชือ่มตอ

เครือ่งพมิพ

หากคุณกําลังใชเคร่ืองพิมพอยู และตองการเปลี่ยนวิธกีารเชื่อมตอ ใหใช HP Reconfiguration Utility เพื่อตั้งคาการเชื่อม
ตอ ตัวอยางเชน คุณสามารถกําหนดคาผลิตภัณฑอีกคร้ังเพ่ือใชแอดเดรสไรสายอ่ืน เพ่ือเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายหรือ
ไรสาย หรือเปล่ียนจากการเชื่อมตอเครือขายเปนการเชื่อมตอ USB คณุสามารถเปลี่ยนแปลงการกําหนดคาไดโดยไมตองใส
แผนซีดีของเคร่ืองพิมพ หลังจากคุณเลือกประเภทการเชื่อมตอที่คุณตองการสรางแลว โปรแกรมจะไปยงัสวนของขั้นตอน
การตั้งคาเคร่ืองพิมพที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงโดยตรง

HP Reconfiguration Utility จะอยูในกลุมโปรแกรม HP ในคอมพิวเตอรของคุณ
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ใชแอปพลเิคชนับรกิารบนเวบ็ของ HP
แอปพลิเคชนัใหมหลายแอปพลิเคชนัสามารถใชกับเคร่ืองพิมพน้ีได โดยคุณสามารถดาวนโหลดไดโดยตรงจากอินเตอรเน็ต
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชันเหลาน้ี โปรดไปที่เว็บไซต HP ePrintCenter ที่
www.hpeprintcenter.com

ในการใชคณุสมบัติน้ี เคร่ืองพิมพตองเชือ่มตอกับคอมพิวเตอรหรือเครือขายที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต บริการบนเว็บ
ของ HP ตองเปดใชงานในเครื่องพิมพ ทําตามขัน้ตอนน้ีเพ่ือเปดใชงานบริการบนเว็บของ HP:

ใชแอปพลเิคชนั HP Web Services (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม OK

2. เลือกเมนู HP Web Services และกดปุม OK

3. เลือกเมนู เปดใชงานบรกิารบนเว็บ และกดปุม OK

หลังจากคณุดาวนโหลดแอปพลิเคชนัจากเว็บไซต HP ePrintCenter แอปพลิเคชันจะอยูในเมนู โปรฯ บนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ

ใชแอปพลเิคชนั HP Web Services (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม บริการบนเว็บ  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. แตะปุม เปดใชงานบรกิารบนเว็บ

หลังจากคณุดาวนโหลดแอปพลิเคชนัจากเว็บไซต HP ePrintCenter แอปพลิเคชันจะอยูในเมนู โปรฯ บนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ
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กาํหนดคาเครอืขาย IP

ดหูรอืเปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย

ใช HP Device Toolbox เพ่ือดูหรือเปล่ียนการกําหนดคา IP

1. พิมพหนาการกําหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคณุใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตัวเลขเทานั้น ซ่ึงมีรูปแบบดังน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคณุใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยทั้งอักขระและตวัเลขแบบเลขฐานสิบหก ซ่ึงมีรูปแบบคลายดังน้ี:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. เปด HP Device Toolbox โดยการคลิกปุม Start (เร่ิม), คลิก Programs (โปรแกรม) หรือกลุม All
Programs (โปรแกรมทั้งหมด), คลิก HP, คลิกกลุมผลิตภัณฑ แลวคลิก HP Product Settings

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพ่ือดูขอมูลเครือขาย คุณสามารถเปล่ียนการตั้งคาไดตามตองการ

กาํหนดคาพารามเิตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคมุ

กาํหนดคาพารามิเตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคุม LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม OK

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก TCP/IP configuration (การตัง้คาคอนฟก TCP/IP) และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ดวยตนเอง และกดปุม OK

5. ใชปุมตัวเลขและตัวอักษรเพ่ือพิมพ IP แอดเดรส และกดปุม OK

6. หาก IP แอดเดรสไมถูกตอง ใหใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ไม แลวกดปุม OK ทําซํ้าตามขั้นตอนที่ 5 โดยใช IP
แอดเดรส ที่ถูกตอง และทําตามขั้นตอนที่ 5 อีกคร้ังสําหรับการตั้งคาซับเน็ตมาสก และการตัง้คาเร่ิมตนของเกตเวย

กาํหนดคาพารามิเตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคุมหนาจอสมัผัส)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

ใชเมนูแผงควบคุมเพ่ือตั้งคาแอดเดรส IPv4, ซับเน็ตมาสก และเกตเวยเร่ิมตนดวยตนเอง

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. เล่ือนและแตะเมนู การตัง้คาเครอืขาย

3. แตะเมนู คาคอนฟเกอเรชนั TCP/IP และแตะปุม ดวยตนเอง
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4. ใชแผงปุมกดตัวเลขเพ่ือปอน IP แอดเดรส แลวแตะปุม OK แตะปุม ใช เพ่ือยนืยัน

5. ใชแผงปุมกดตวัเลขเพ่ือปอนซับเน็ตมาสก แลวแตะปุม OK แตะปุม ใช เพ่ือยนืยัน

6. ใชแผงปุมกดตวัเลขเพ่ือปอนเกตเวยเร่ิมตน แลวแตะปุม OK แตะปุม ใช เพ่ือยืนยนั

การเปลีย่นชือ่เครือ่งพมิพในเครอืขาย

หากคุณตองการเปลี่ยนชื่อเคร่ืองพิมพในเครือขายเพ่ือใหสามารถระบุไดโดยไมซํ้ากัน ใหใช HP Embedded Web Server

1. ในการเปด HP Embedded Web Server ใหปอน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบรา
เซอร

หมายเหต:ุ คุณยงัสามารถเขาใช HP Embedded Web Server ไดจาก HP Device Toolbox สําหรับ Windows
หรือ HP Utility สําหรับ Mac OS X

2. เปดแถบ ระบบ

3. ในหนา ขอมูลเครือ่งพมิพ ชือ่เคร่ืองพิมพเร่ิมตนจะอยูในฟลด สถานะเครือ่งพมิพ คณุสามารถเปลี่ยนแปลงชือ่น้ีเพ่ือ
ระบุเคร่ืองพิมพน้ีโดยไมซํ้ากันได

หมายเหต:ุ การปอนขอมูลในฟลดอ่ืนในหนาสามารถทําหรือไมก็ได

4. คลิกปุม Apply (ใช) เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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การตัง้คาความเรว็ในการเชือ่มตอและการพมิพสองดาน

หมายเหต:ุ ขอมูลน้ีใชกับเครือขาย Ethernet เทาน้ัน ไมสามารถใชไดกับเครือขายแบบไรสาย

ความเร็วลิงคและโหมดการติดตอส่ือสารของเซิรฟเวอรการพิมพจะตองตรงกับฮับเครือขาย ในกรณีสวนใหญ ใหปลอย
เคร่ืองพิมพไวในโหมดอัตโนมัติ การเปล่ียนแปลงการตัง้คาความเร็วในการเชื่อมตอและ Duplex ที่ไมถูกตอง อาจทําให
เคร่ืองพิมพไมสามารถส่ือสารกับอุปกรณเครือขายอ่ืนได หากคุณจําเปนตองทําการเปลี่ยนแปลง ใหใชแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ การตัง้คาตองตรงกับอุปกรณบนระบบเครือขายที่คุณตองการเชื่อมตอ (ฮับของเครือขาย สวิตช เกตเวย รูตเตอร
หรือคอมพิวเตอร)

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนการตั้งคาเหลาน้ีจะทําใหเคร่ืองพิมพปด แลวเปดใหม ทําการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเม่ือเคร่ืองพิมพไม
ไดทํางานอะไรเทาน้ัน

การตัง้คาความเร็วในการลิงคและการพมิพสองดาน (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. บนแผงควบคมุ กดปุม OK

2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก การตัง้คาเครอืขาย และกดปุม OK

3. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก ความเรว็ลงิค และกดปุม OK

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกหน่ึงในการตัง้คาตอไปน้ี

การตัง้คา คาํอธบิาย

อตัโนมตัิ เซิรฟเวอรการพมิพจะกําหนดคาโดยอัตโนมัติสําหรับความเร็วลิงคและโหมดการตดิตอสูงสุดที่
อนญุาตใหใชบนเครือขาย

10T Half 10 เมกะไบตตอวินาท ี(Mbps), half-duplex operation

10T Full 10 Mbps, full-duplex operation

100TX Half 100 Mbps, half-duplex operation

100TX Full 100 Mbps, full-duplex operation

5. กดปุม OK เคร่ืองพิมพจะปดแลวเปดใหม

การตัง้คาความเร็วในการลิงคและการพมิพสองดาน (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. เล่ือนและแตะเมนู การตัง้คาเครอืขาย

3. แตะเมนู ความเร็วลิงค

4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปน้ีตอไปน้ี:
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การตัง้คา คาํอธบิาย

อตัโนมตัิ เซิรฟเวอรการพมิพจะกําหนดคาโดยอัตโนมัติสําหรับความเร็วลิงคและโหมดการติดตอสูงสุดที่
อนญุาตใหใชบนเครือขาย

10T Half 10 เมกะไบตตอวินาท ี(Mbps), half-duplex operation

10T Full 10 Mbps, full-duplex operation

100TX Half 100 Mbps, half-duplex operation

100TX Full 100 Mbps, full-duplex operation

5. แตะปุม OK เคร่ืองพิมพจะปดแลวเปดใหม
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HP Device Toolbox (Windows)
ใช HP Device Toolbox สําหรับ Windows เพ่ือดูหรือเปล่ียนแปลงการตัง้คาเคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ เคร่ือง
มือน้ีจะเปด HP Embedded Web Server ของเคร่ืองพิมพ

หมายเหต:ุ เคร่ืองมือจะใชไดเฉพาะเม่ือคุณทําการตดิตั้งแบบเต็มเม่ือตดิตั้งเคร่ืองพิมพ

1. คลิกปุม Start (เร่ิม) แลวคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุมผลิตภัณฑ HP แลวคลิกรายการ HP Device Toolbox

แถบหรอืสวน คาํอธบิาย

แถบ สถานะ

แสดงขอมูลเคร่ืองพิมพ สถานะ และการ
กําหนดคา

● สถานะอปุกรณ: แสดงสถานะเครื่องพมิพและแสดงเปอรเซ็นตอายกุารใชงานที่เหลือโดยประมาณของ
อุปกรณสิ้นเปลือง HP

● สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง: แสดงเปอรเซ็นตอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูโดยประมาณอุปกรณส้ินเปลือง
HP อายกุารใชงานทีเ่หลืออยูจริงอาจแตกตางกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสําหรับเปล่ียนเพือ่
ตดิตั้งเมื่อคณุภาพการพมิพไมสามารถยอมรับได อปุกรณสิ้นเปลืองไมจําเปนตองไดรับการเปลี่ยน
เวนแตคุณภาพการพมิพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป

● การตัง้คาคอนฟกอปุกรณ: แสดงขอมูลทีพ่บในหนาแสดงคาคอนฟกของเคร่ืองพิมพ

● สรปุเครือขาย: แสดงขอมลูทีพ่บในหนาคาคอนฟเกอเรชันเครือขายของเครื่องพิมพ

● รายงาน: ชวยใหคุณพิมพหนาการกาํหนดคาและสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองที่เคร่ืองพิมพสรางขึน้

● บันทกึการใชสี: แสดงบันทกึทีแ่สดงชือ่ผูใช ชือ่แอปพลิเคชัน และขอมูลการใชสีในแตละงาน

● ลอ็กแสดงบนัทกึการทาํงาน: แสดงรายการทัง้หมดเกีย่วกบัการทาํงานและขอผิดพลาดของเครื่องพิมพ

● ปุม ฝายสนบัสนนุ: มีลิงคหนาบริการสนับสนนุผลิตภัณฑตางๆ

● ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลือง: แสดงลิงคไปยังหนาที่คณุสามารถสั่งซือ้วัสดสุิ้นเปลืองใหกบัเคร่ืองพมิพได

แถบ ระบบ

ใหคณุสามารถกาํหนดคาเคร่ืองพิมพจาก
คอมพิวเตอรของคุณได

● ขอมลูอปุกรณ: แสดงขอมูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑและบริษัท

● การตัง้คากระดาษ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนในการจัดการกระดาษของเครื่องพมิพได

● คณุภาพการพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนคาเร่ิมตนคณุภาพการพมิพของเคร่ืองพมิพได รวมถงึการตั้งคา
การปรับเทยีบดวย

● ความเขมในการพมิพ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาความเขม, ไฮไลต, สีกลาง และเงาของวัสดุส้ิน
เปลืองแตละอยางได

● ประเภทกระดาษ: ชวยใหคุณกําหนดคาโหมดการพิมพทีส่อดคลองกบัประเภทกระดาษทีเ่คร่ืองพมิพ
ยอมรับได

● การตัง้คาระบบ: ชวยใหคุณเปล่ียนแปลงคาเร่ิมตนระบบของเครื่องพิมพได

● บรกิาร: ชวยใหคณุเร่ิมตนกระบวนการทําความสะอาดในเครื่องพมิพได

● ความปลอดภยัผลิตภณัฑ: ชวยใหคณุตั้งหรือเปล่ียนรหสัผานเคร่ืองพิมพได

● ปุม ฝายสนบัสนนุ: มีลิงคหนาบริการสนับสนนุผลิตภัณฑตางๆ

● ปุม ซือ้อปุกรณสิน้เปลือง: แสดงลิงคไปยังหนาที่คณุสามารถสั่งซือ้วัสดสุิ้นเปลืองใหกบัเคร่ืองพมิพได

หมายเหต:ุ แถบ ระบบ สามารถปองกนัโดยการกําหนดรหสัผานได หากเครื่องพมิพอยูในเครือขาย ให
ปรึกษาผูดแูลระบบกอนเปล่ียนการตัง้คาทีแ่ถบนี้
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แถบหรอืสวน คาํอธบิาย

แถบ พมิพ

ใหคณุสามารถเปล่ียนการตัง้คาการพิมพ
เร่ิมตนจากคอมพวิเตอรได

● การพมิพ: เปล่ียนการตัง้คาพมิพของเคร่ืองพมิพทีเ่ปนคาเร่ิมตน เชน จํานวนสําเนา และการวางแนว
กระดาษ ตวัเลือกเหลานีเ้ปนตัวเลือกเดยีวกนักบัทีม่ีอยูบนแผงควบคมุ

● PCL5c: ดแูละเปลี่ยนแปลงการตั้งคา PCL5c

● PostScript: ดูและเปล่ียนแปลงการตัง้คา PS

แถบ เครือขาย

ใหคณุสามารถเปล่ียนการตัง้คาเครือขาย
จากคอมพิวเตอรของคุณได

ผูดแูลระบบเครือขายสามารถใชแถบนีเ้พือ่ควบคมุการตัง้คาเกี่ยวกบัเครือขายสําหรับเคร่ืองพิมพ เมื่อได
เชื่อมตอกับเครือขายที่ใช IP แถบนี้จะไมปรากฏ เมื่อเชือ่มตอเคร่ืองพมิพกบัคอมพิวเตอรของคณุโดยตรง

แถบ HP Web Services ใชเมนนูีเ้พื่อตัง้คาและใชเคร่ืองมือทางเว็บตางๆ กบัเคร่ืองพิมพ
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HP Utility สาํหรบั Mac OS X
ใช HP Utility สําหรับ Mac OS X เพ่ือดูหรือเปล่ียนแปลงการตั้งคาเคร่ืองพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณ เคร่ืองมือนี้จะเปด
HP Embedded Web Server ของเคร่ืองพิมพ

คุณสามารถใช HP Utility เม่ือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอดวยสาย USB หรือเชื่อมตอกับเครือขาย TCP/IP

เปด HP Utility

▲ คลิก HP Utility จากด็อค

-หรอื-

จาก Applications (แอปพลิเคชัน) คลิก Hewlett Packard แลวคลิก HP Utility

คณุสมบตัขิอง HP Utility

ใชซอฟตแวร HP Utility สําหรับการดําเนินการตอไปน้ี:

● รับขอมูลเก่ียวกับสถานะอุปกรณส้ินเปลือง

● รับขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ เชน เวอรชนัของเฟรมแวร และหมายเลขผลิตภัณฑ

● พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

● กําหนดคาประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาด

● สงไฟลและแบบอักษรจากคอมพิวเตอรไปยงัเคร่ืองพิมพ

● อัปเดตเฟรมแวรเคร่ืองพิมพ

● แสดงหนาการใชสี
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เปนเคร่ืองมือชั้นนําที่ไดรับรางวัล ใชสําหรับจัดการอุปกรณ HP ที่อยูในเครือขายหลากหลายอยางมี
ประสิทธภิาพ ไดแก เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพมัลตฟิงกชัน และเคร่ืองสงระบบดิจิตอล โซลูชันเดยีวน้ีชวยคุณติดตั้ง ตรวจ
ติดตาม บํารุงรักษา แกปญหา และรักษาความปลอดภัยใหการทํางานดานการพิมพและภาพจากระยะไกล ซ่ึงจะเพ่ิมพูน
ผลผลิตทางธุรกิจไดในที่สุด โดยชวยประหยัดเวลา ควบคุมคาใชจาย และปกปองการลงทุนของคุณ

การอัปเดต HP Web Jetadmin จะมีขึน้อยูเปนระยะๆ เพ่ือใหการสนับสนุนคุณสมบัติเคร่ืองพิมพโดยเฉพาะ เยี่ยมชมที่
www.hp.com/go/webjetadmin และคลิกลิงค Self Help and Documentation เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับกา
รอัปเดต

หมายเหต:ุ ปล๊ักอินอุปกรณสามารถติดตั้งใน HP Web Jetadmin เพ่ือสนับสนุนคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพเฉพาะ

หมายเหต:ุ เบราเซอรตองใช Java ได HP Web Jetadmin ไมไดรับการสนับสนุนสําหรับ Mac OS X
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คณุสมบตัดิานความปลอดภยัของเครือ่งพมิพ

เคร่ืองพิมพน้ีสนับสนุนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตางๆ และโปรโตคอลที่ชวยใหเคร่ืองพิมพปลอดภัย ปกปองขอมูลที่
สําคัญในเครือขายของคุณ และทําใหการดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพเปนเร่ืองงาย

หากตองการทราบขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของระบบภาพและการพิมพของ HP โปรดเขา
ชมที่ www.hp.com/go/secureprinting ในเว็บไซตจะมีเอกสารรายงานที่เก่ียวของและ FAQ (คําถามที่พบบอย) เก่ียว
กับคณุสมบัติการรักษาความปลอดภัย

ตัง้หรอืเปลีย่นรหสัผานเครือ่งพมิพ

ใช HP Embedded Web Server ในการตัง้คารหัสผานหรือเปล่ียนรหัสผานที่มีอยูของเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

1. ในการเปด HP Embedded Web Server ใหปอน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบรา
เซอร

หมายเหต:ุ คุณยงัสามารถเขาใช HP Embedded Web Server ไดจาก HP Device Toolbox สําหรับ Windows
หรือ HP Utility สําหรับ Mac OS X

2. คลิกแถบ การตัง้คา แลวคลิกลิงค Security (การรกัษาความปลอดภัย)

หมายเหต:ุ ถาไดตั้งรหัสผานไวแลวกอนหนาน้ี ระบบจะแจงใหคณุพิมพรหัสผาน พิมพรหัสผาน แลวคลิกปุม
Apply (ใช)

3. ใหพิมพรหัสผานใหมในชอง New Password (รหัสผานใหม) และในชอง Verify password (ตรวจสอบ
รหัสผาน)

4. ที่ดานลางของหนาตาง ใหคลิกปุม Apply (ใช) เพ่ือบันทึกรหัสผาน
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การตัง้คาการประหยดั

พมิพดวย EconoMode

เคร่ืองพิมพน้ีมีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใชโหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยลง
แตก็จะทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุ
ของชิ้นสวนในตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพเร่ิมลดลง และไมสามารถยอมรับได โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก

หมายเหต:ุ คุณสมบัติน้ีใชงานไดกับไดรเวอรเคร่ืองพิมพ PCL 6 สําหรับ Windows หากคุณไมไดใชไดรเวอรดังกลาว
คุณสามารถเปดคุณสมบัตนิี้โดยการใช HP Embedded Web Server

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกกลองกาเครื่องหมาย EconoMode

ตัง้คาหนวงเวลาพกัเครือ่ง

ตัง้คาหนวงเวลาพักเครื่อง (แผงควบคุม LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาพลังงาน

● หนวงเวลาพกัเครือ่ง

3. เลือกเวลาสําหรับหนวง แลวกดปุม OK

หมายเหต:ุ คาเร่ิมตนคือ 15 นาที
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ตัง้คาหนวงเวลาพักเครื่อง (แผงควบคุมหนาจอสมัผัส)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาพลังงาน

● หนวงเวลาพกัเครือ่ง

3. เลือกเวลาสําหรับหนวงเวลาพักเคร่ือง

หมายเหต:ุ คาเร่ิมตนคือ 15 นาที

ตัง้คาหนวงเวลาปดเครือ่งอัตโนมตัิ

ตัง้คาหนวงเวลาปดเครือ่งอตัโนมตั ิ(แผงควบคุม LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาพลังงาน

● ลดพลงังานอัตโนมัติ

● หนวงเวลาปดอตัโนมัติ

3. เลือกเวลาสําหรับหนวงเวลาปดเคร่ือง

หมายเหต:ุ คาเร่ิมตนคือ 30 นาที

4. เคร่ืองพิมพจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัตจิากโหมดปดเคร่ืองอัตโนมัตเิม่ือไดรับงานหรือเม่ือคุณกดปุมบนแผงควบคุม คุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่จะทําใหเคร่ืองพิมพเร่ิมทํางานได เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาพลังงาน

● ลดพลงังานอัตโนมัติ

● เหตกุารณเริม่ทาํงาน

ในการปดเหตุการณเร่ิมทํางาน ใหเลือกเหตุการณแลวเลือกตวัเลือก ไม
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ตัง้คาหนวงเวลาปดเครือ่งอตัโนมตั ิ(แผงควบคุมหนาจอสัมผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาพลังงาน

● ลดพลงังานอัตโนมัติ

● หนวงเวลาปดอตัโนมัติ

3. เลือกเวลาสําหรับหนวงเวลาปดเคร่ือง

หมายเหต:ุ คาเร่ิมตนคือ 30 นาที

4. เคร่ืองพิมพจะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัตจิากโหมดปดเคร่ืองอัตโนมัตเิม่ือไดรับงานหรือเม่ือคุณกดปุมบนแผงควบคุม คุณ
สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่จะทําใหเคร่ืองพิมพเร่ิมทํางานได เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาพลังงาน

● ลดพลงังานอัตโนมัติ

● เหตกุารณเริม่ทาํงาน

ในการปดเหตุการณเร่ิมทํางาน ใหเลือกเหตุการณแลวเลือกตวัเลือก ไม
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พมิพเมือ่ตลบัผงหมกึหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไว

การแจงเตือนที่เก่ียวกับอุปกรณส้ินเปลืองจะส่ือสารบนแผงควบคมุผลิตภัณฑ Desktop Alerts โปรแกรมซอฟตแวร และการ
แจงเตอืนเครือขาย

ขอความ <อุปกรณสิ้นเปลอืง> เหลอืนอย โดย <อุปกรณส้ินเปลือง> คือตลับผงหมึกสี: เคร่ืองพิมพจะแสดงเม่ืออุปกรณส้ิน
เปลืองเหลือนอย อายุการใชงานแทจริงที่เหลืออยูของตลับหมึกอาจแตกตางกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสําหรับ
เปล่ียนเพื่อติดตั้งเม่ือคุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับได ไมจําเปนตองเปลี่ยนอุปกรณส้ินเปลืองในขณะน้ี

ขอความ <อุปกรณสิ้นเปลอืง> เหลอืนอยมาก เคร่ืองพิมพจะแสดงเม่ือระดับอุปกรณส้ินเปลืองมีระดบัต่ํามาก อายุการใชงาน
แทจริงที่เหลืออยูของตลับหมึกอาจแตกตางกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสําหรับเปล่ียนเพ่ือติดตัง้เม่ือคุณภาพการ
พิมพไมสามารถยอมรับได อุปกรณส้ินเปลืองไมจําเปนตองไดรับการเปลี่ยนในขณะน้ี เวนแตคุณภาพการพิมพไมสามารถ
ยอมรับไดอีกตอไป เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลือง
น้ันจะส้ินสุดลง

ปญหาคณุภาพการพิมพสามารถเกิดขึน้ไดเม่ือใชตลับผงหมึกที่หมดอายกุารใชงานที่ประมาณไวแลว อุปกรณส้ินเปลืองไม
จําเปนตองไดรับการเปล่ียนในขณะน้ี เวนแตคุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับไดอีกตอไป

หมายเหต:ุ การใชการตั้งคา ทาํตอ ทําใหการพิมพทํางานตอเน่ืองเม่ือหมึกเหลือนอยมาก โดยที่ผูใชไมตองดําเนินการใดๆ
และอาจทําใหคุณภาพการพิมพไมเปนที่นาพอใจ

เปดหรอืปดการตัง้คาเมือ่นอยมาก (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

คุณสามารถเปดหรือปดการตั้งคาเร่ิมตนไดตลอดเวลา และคุณไมจําเปนตองเปดการตัง้คาดังกลาวอีกคร้ังเม่ือติดตั้งตลับผง
หมึกใหม

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาอุปกรณสิน้เปลอืง

● ตลบัหมึกสดีาํ หรือ ตลบัหมึกสี

● การตัง้คาต่าํมาก

3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงตอไปน้ีตอไปน้ี:

● เลือกตวัเลือก ทาํตอ เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพแจงเตือนเม่ือตลับผงหมึกเหลือนอยมาก แตสามารถพิมพตอได

● เลือกตวัเลือก หยดุ/เปลีย่น เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับผงหมึก

● เลือกตวัเลือก พรอมต เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพหยดุพิมพและแจงใหคณุเปล่ียนตลับผงหมึก คณุสามารถรับ
ขอความแจงน้ันและดําเนินการพิมพตอได ลูกคาสามารถเลือกที่จะไดรับแจงเม่ือครบ 100 หนา, 200 หนา,
300 หนา, 400 หนา หรือไมรับแจงก็ได การตั้งคาใหแจงเตอืนเร่ิมตนคือ 100 หนา ตัวเลือกน้ีจะมอบความ
สะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลาน้ีจะมีคุณภาพการพิมพที่ยอมรับได

● เฉพาะในเมนู ตลบัหมึกสี ใหเลือก พมิพสีดาํ เพ่ือแจงเตือนคุณเม่ือตลับผงหมึกเหลือนอยมาก และสามารถพิมพ
ตอไดเฉพาะสีดําเทาน้ัน
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เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

เปดหรอืปดการตัง้คาเมือ่นอยมาก (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

คุณสามารถเปดหรือปดการตั้งคาเร่ิมตนไดตลอดเวลา และคุณไมจําเปนตองเปดการตั้งคาดังกลาวอีกคร้ังเม่ือตดิตั้งตลับหมึก
ผงหมึกใหม

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคมุ

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● การตัง้คาระบบ

● การตัง้คาอปุกรณสิน้เปลอืง

● ตลบัหมึกสดีาํ หรือ ตลบัหมึกสี

● การตัง้คาต่าํมาก

3. เลือกหน่ึงในตวัเลือกตอไปน้ี:

● เลือกตวัเลือก ทาํตอ เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพแจงเตือนเม่ือตลับผงหมึกเหลือนอยมาก แตสามารถพิมพตอได

● เลือกตวัเลือก หยดุ/เปลีย่น เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพหยุดพิมพจนกวาคุณจะเปลี่ยนตลับผงหมึก

● เลือกตวัเลือก พรอมต เพ่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพหยดุพิมพและแจงใหคณุเปล่ียนตลับผงหมึก คณุสามารถรับ
ขอความแจงน้ันและดําเนินการพิมพตอได ลูกคาสามารถเลือกที่จะไดรับแจงเม่ือครบ 100 หนา, 200 หนา,
300 หนา, 400 หนา หรือไมรับแจงก็ได การตั้งคาเร่ิมตนจะแจงเตือนเม่ือครบ 100 หนา ตัวเลือกนี้จะมอบ
ความสะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลาน้ีจะมีคุณภาพการพิมพที่ยอมรับได

● เฉพาะในเมนู ตลบัหมึกสี ใหเลือก พมิพสีดาํ เพ่ือแจงเตือนคุณเม่ือตลับผงหมึกเหลือนอยมาก และสามารถพิมพ
ตอไดเฉพาะสีดําเทาน้ัน

เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง ขอ
บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึน้เม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ทาํตอ ในโหมดหมึก
เหลือนอยมากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองตามการรับประกันอยางจํากัดสําหรับ
ตลับหมึกพิมพของ HP
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จดัเก็บและนาํอปุกรณสิน้เปลอืงกลบัมาใชใหม

รไีซเคลิอุปกรณสิน้เปลอืง

ในการรีไซเคิลตลับผงหมึกของแทของ HP ใหเก็บตลับผงหมึกที่ใชแลวใสกลองที่บรรจุตลับผงหมึกใหมมา ใชฉลากสงคืนที่
แนบมาเพื่อสงวัสดส้ิุนเปลืองที่ใชแลวกลับไปยงั HP เพ่ือรีไซเคลิ โปรดดูขอมูลที่ครบถวนไดจากคูมือการรีไซเคิล ซ่ึงใหมา
พรอมกับวัสดุส้ินเปลือง HP ใหมทุกรายการ

การจดัเกบ็ตลบัหมกึพมิพ

อยานําตลับผงหมึกออกจากหีบหอจนกวาทานพรอมที่จะใช

ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ อยาใหตลับหมึกพิมพถูกแสงเกิน 2-3 นาที
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คาํแนะนาํในการเปลีย่น

เปลีย่นตลบัผงหมึก

1. เปดฝาดานหนา  

2. ดึงล้ินชกัตลับผงหมึก  
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3. จับที่ที่จับของตลับผงหมึก และดึงตลับผงหมึกออกตรง ๆ
เพ่ือนําออกจากเคร่ือง

 

4. นําตลับผงหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ  

5. คอยๆ เขยาตลับผงหมึกจากดานหนาไปดานหลัง เพ่ือให
ผงหมึกที่อยูภายในตลับหมึกกระจายอยางทั่วถึง
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6. ดึงชลิดพลาสติกออกจากดานลางของตลับผงหมึกอันใหม  

7. หามสัมผัสดรัมสงภาพที่ดานลางของตลับผงหมึก รอยน้ิว
มือที่ดรัมสงภาพอาจกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับคุณภาพ
การพิมพ

 

8. ใสตลับผงหมึกอันใหมเขาไปในเคร่ืองพิมพ  
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9. ดึงแท็บที่ดานซายของตลับผงหมึกออกในแนวตรงจนสุด
เพ่ือลอกเทปปดผนึกออก ทิ้งเทปปดผนึก

 

10. ปดล้ินชักตลับผงหมึก  

11. ปดฝาดานหนา  

12. ใสตลับผงหมึกเกาและแผนพลาสติกลงในกลองของตลับ
ผงหมึกใหม ทําตามคําแนะนําการรีไซเคิลที่ใหมาใน
กลอง

 

74 บท 4   การจัดการและดูแลเคร่ืองพิมพ THWW



อพัเดตเฟรมแวร

HP จะมีการอัพเกรดเฟรมแวรผลิตภัณฑเปนระยะๆ คุณสามารถโหลดโปรแกรมอัพเดตเฟรมแวรไดดวยตัวเอง หรือสามารถ
ตั้งคาผลิตภัณฑใหโหลดโปรแกรมอัพโหลดเฟรมแวรโดยอัตโนมัติ

อพัเดตเฟรมแวรดวยตวัเอง (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● ตรวจสอบโปรแกรมอัพเดตเดีย๋วนี้

3. เลือกตัวเลือก ใช แลวกดปุม OK เพ่ือกําหนดใหผลิตภัณฑคนหาโปรแกรมอัพเดตเฟรมแวร หากผลิตภัณฑพบ
โปรแกรมอัพเดต ผลิตภัณฑจะเร่ิมขั้นตอนการอัพเดต

อพัเดตเฟรมแวรดวยตวัเอง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคมุ

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● ตรวจสอบโปรแกรมอัพเดตเดีย๋วนี้

3. แตะปุม ใช เพ่ือกําหนดใหผลิตภัณฑคนหาโปรแกรมอัพเดตเฟรมแวร หากผลิตภัณฑพบโปรแกรมอัพเดต ผลิตภัณฑ
จะเร่ิมขัน้ตอนการอัพเดต

ตัง้คาผลติภณัฑใหอพัเดตเฟรมแวรโดยอัตโนมตั ิ(แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update
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● จดัการโปรแกรมอัพเดต

● ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

3. เลือกตัวเลือก เปด และกดปุม OK

ตัง้คาผลติภณัฑใหอพัเดตเฟรมแวรโดยอัตโนมตั ิ(แผงควบคมุหนาจอสัมผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคมุ

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● จดัการโปรแกรมอัพเดต

● ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

3. แตะตัวเลือก เปด
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5 การแกไขปญหา

● รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหา

● นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

● ระบบวิธีใชที่แผงควบคุม

● ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ

● ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

● แกปญหากระดาษติดขดั

● ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● เคร่ืองพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

● การแกปญหาการพิมพที่เคร่ืองดวย USB

● แกไขปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

● แกปญหาเครือขายแบบใชสาย

● การแกปญหาเครือขายแบบไรสาย

● แกปญหาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพกับ Windows

● แกปญหาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพกับ Mac OS X

● ลบซอฟตแวร (Windows)

● ลบซอฟตแวร (Mac OS X)
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รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกปญหา

ทําตามขัน้ตอนเหลาน้ีเพ่ือพยายามแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

● ขัน้ตอนที ่1: โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการตั้งคาอยางถูกตอง

● ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบใชสายหรือไรสาย

● ขัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดที่แผงควบคุม

● ขัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบกระดาษ

● ขัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบซอฟตแวร

● ขัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงกชันการพิมพ

● ขัน้ตอนที ่7: ตรวจสอบอุปกรณส้ินเปลือง

● ขัน้ตอนที ่8: ลองสงงานพิมพจากคอมพิวเตอร

ขัน้ตอนที ่1: โปรดตรวจสอบวาอปุกรณไดรบัการตัง้คาอยางถกูตอง

1. กดปุมเปด/ปดเคร่ืองเพ่ือเปดเคร่ืองหรือยกเลิกการใชงานโหมดปดอัตโนมัติ

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ

3. ตรวจใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของสายไฟถูกตองสําหรับการกําหนดคากําลังไฟของเครื่องพิมพ (โปรดดูขอกําหนด
กําลังไฟฟาที่ฉลากที่อยูดานหลังของเคร่ืองพิมพ) หากคุณกําลังใชรางปลั๊ก และแรงดันไฟฟาไมเปนไปตามขอกําหนด
ใหเสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง หากปลั๊กเสียบอยูกับเตาเสียบที่ผนังแลว ใหลองใชแหลงจายไฟ
อ่ืน

4. หากยงัไมมีปริมาณไฟฟาอีก ใหติดตอที่ HP Customer Care.

ขัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการเชือ่มตอแบบใชสายหรอืไรสาย

1. สําหรับการเชื่อมตอ USB โดยตรงหรือการเชื่อมตอเครือขายแบบใชสาย ใหตรวจสอบการเชือ่มตอสายเคเบิลระหวาง
เคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอร ตรวจสอบวาการเชือ่มตอแนนหนา

2. ตรวจใหแนใจวาสายเบิลไมมีการชํารุดโดยการใชสายเคเบิลอ่ืนๆ หากเปนไปได

3. หากเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย ใหตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

● ตรวจสอบไฟที่อยูถัดจากจุดการเชื่อมตอเครือขายที่เคร่ืองพิมพ หากเคร่ืองพิมพทํางาน ไฟจะเปนสีเขียว

● ตรวจสอบวาใชสายเคเบิลเครือขายและไมใชสายโทรศพัทในการเชื่อมตอกับเครือขาย

● ตรวจสอบวาเปดเราเตอรเครือขาย ฮับ หรือสวิตชแลว และทํางานอยางถูกตอง

● หากคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คุณภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคล่ืนรบกวน
อาจทําใหเกิดความลาชาในการพิมพงาน

4. หากใชระบบไฟรวอลลสวนตวับนเคร่ืองคอมพิวเตอร อาจมีการปดก้ันการส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ ใหลองปดระบบ
ไฟรวอลลชั่วคราวเพ่ือตรวจสอบวาเปนสาเหตุของปญหาหรือไม
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ขัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ

แผงควบคุมควรแสดงสถานะพรอม หากขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึน้ ใหแกไขขอผิดพลาด

ขัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบกระดาษ

1. ตรวจสอบวากระดาษที่ใชเปนไปตามขอกําหนด

2. ตรวจสอบวาปอนกระดาษเขาในถาดปอนอยางถูกตอง

ขัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบซอฟตแวร

1. โปรดตรวจสอบวาซอฟตแวรสําหรับผลิตภัณฑไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง

2. ตรวจสอบวาทานไดติดตัง้ไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพน้ีแลว ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อใหแนใจวาทานกําลัง
ใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี

ขัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงกชนัการพมิพ

1. พิมพหนาการกําหนดคาจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

2. หากหนากระดาษไมพิมพออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดปอน

3. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ ใหนํากระดาษที่ติดออก

ขัน้ตอนที ่7: ตรวจสอบอุปกรณสิน้เปลอืง

พิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลือง และตรวจสอบอายุการใชที่เหลืออยูของตลับผงหมึก

ขัน้ตอนที ่8: ลองสงงานพมิพจากคอมพวิเตอร

1. ลองพิมพงานจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนที่ตดิตั้งซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพน้ีไว

2. ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคบิล USB และเครือขาย เชื่อมโยงอุปกรณเขากับพอรตที่ถูกตอง หรือตดิตั้งซอฟตแวรอีก
คร้ัง โดยเลือกชนิดการเชื่อมตอท่ีคณุกําลังใช

3. หากคุณภาพการพิมพลดลง ใหตรวจสอบวาการตั้งคาการพิมพถูกตองสําหรับวัสดุพิมพที่คุณใช

THWW รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหา 79



นาํคาท่ีระบบตัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช

การเรียกคืนคาเร่ิมตนจากโรงงานจะทําใหการตัง้คาเคร่ืองพิมพและเครือขายทั้งหมดเปลี่ยนกลับไปเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน
โดยจะไมรีเซ็ตจํานวนหนา ขนาดถาด หรือภาษา ในการเรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตนจากโรงงาน ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

ขอควรระวัง: การเรียกคืนคาเร่ิมตนจากโรงงานจะทําใหการตั้งคาทั้งหมดเปลี่ยนกลับไปเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน และลบ
หนาที่จัดเก็บในหนวยความจํา จากน้ันเคร่ืองพิมพจะรีสตารตเองโดยอัตโนมัติ

นาํคาทีร่ะบบตัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● บรกิาร

● เรยีกคนืคาเริม่ตน

เคร่ืองจะเร่ิมตนใหมโดยอัตโนมัติ

นาํคาทีร่ะบบตัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. เล่ือนและแตะเมนู บริการ

3. เล่ือนและแตะปุม เรยีกคนืคาเริ่มตน และแตะปุม OK

เคร่ืองพิมพจะรีสตารทโดยอัตโนมัติ
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ระบบวธิใีชที่แผงควบคุม

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

เคร่ืองพิมพจะมีระบบวิธีใชในตัวซ่ึงอธิบายเก่ียวกับการใชหนาจอแตละหนาจอ ในการเปดระบบวิธีใช ใหแตะปุม วิธีใช  ที่
มุมขวาบนของหนาจอ

สําหรับบางหนาจอ วิธีใชจะเปดเมนูทั่วไปที่คณุสามารถคนหาหัวขอที่ตองการ คุณสามารถเบราสไปยังโครงสรางเมนูโดยแตะ
ที่ปุมในเมนู

หนาจอวิธีใชบางหนาจอมีแอนิเมชันแนะนําขั้นตอนตางๆ เชน การแกปญหากระดาษติด

สําหรับหนาจอที่มีการตัง้คาสําหรับแตละงานไว วิธีใชจะแสดงหัวขอที่อธบิายถึงตวัเลือกในหนาจอน้ัน

หากเคร่ืองพิมพแจงเตือนคุณเก่ียวกับขอผิดพลาดหรือคําเตือน ใหแตะปุม วิธีใช  เพ่ือเปดขอความที่อธิบายถึงปญหา
ขอความน้ียังมีคําแนะนําที่ชวยในการแกปญหาดวย
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ทาํความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ

ประเภทขอความบนแผงควบคมุ

ขอความบนแผงควบคุมจะระบุสถานะของเคร่ืองพิมพปจจุบันหรือสถานการณท่ีตองมีการดําเนินการ

ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึ้นชั่วคราว และคุณอาจตองตอบรับขอความโดยกดปุม OK เพ่ือทํางานตอ
หรือกดปุม ยกเลิก  เพ่ือยกเลิกงาน งานพิมพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพซ่ึงจะมีขอความ
เตือนแจงบอกอยางชัดเจน หากขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนน้ันเก่ียวของกับการพิมพและคุณสมบัติทํางานตอโดย
อัตโนมัติเปดอยู เคร่ืองพิมพจะพิมพงานตอหลังจากขอความปรากฏขึ้น 10 วินาทีโดยที่คุณไมตองดําเนินการใดๆ

ขอความแจงขอผิดพลาดรายแรงสามารถเปนตวัระบุการชํารุดเสียหายบางประเภท ปดเคร่ือง กอนเปดอีกคร้ัง อาจแกปญหาน้ี
ได หากยงัเกิดขอผิดพลาดรายแรงอยู คุณอาจตองนําเคร่ืองพิมพสงซอม

ขอความบนแผงควบคมุ

10.X00Y อุปกรณสิน้เปลืองผิดพลาด

คาํอธบิาย

ชิพหนวยความจําของตลับผงหมึกอันใดอันหน่ึงไมสามารถอานไดหรือหายไป

◦ 10.0000 = ขอผดิพลาดชพิหนวยความจําสีดํา

◦ 10.0001 = ขอผดิพลาดชพิหนวยความจําสีนํ้าเงิน

◦ 10.0002 = ขอผดิพลาดชพิหนวยความจําสีแดง

◦ 10.0003 = ขอผดิพลาดชพิหนวยความจําสีเหลือง

◦ 10.1000 = ชิพหนวยความจําสีดําหายไป

◦ 10.1001 = ชิพหนวยความจําสีนําเงินหายไป

◦ 10.1002 = ชิพหนวยความจําสีแดงหายไป

◦ 10.1003 = ชิพหนวยความจําสีเหลืองหายไป

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ใสตลับหมึกลวดเย็บกระดาษเขาไปใหม

ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

หากยังแกปญหาน้ีไมได ใหเปล่ียนตลับผงหมึก

50.x ฟวเซอรผดิพลาด ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพเกิดขอผดิพลาดเก่ียวกับฟวเซอร
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วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 25 นาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

51.XX Error (54.XX ผดิพลาด) ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพเกิดขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายในเครื่อง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

54.XX Error (54.XX ผดิพลาด) ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพพบขอผิดพลาดของเซ็นเซอรภายในตัวใดตวัหน่ึง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

55.X Error (59.X ผดิพลาด) ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพเกิดขอผดิพลาดภายใน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP
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57 Fan error (57 พดัลมผิดพลาด) ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพมีปญหาเก่ียวกับพัดลมในเครื่อง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

59.X Error (59.X ผิดพลาด) ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพมีปญหาเก่ียวกับมอเตอรตัวใดตัวหน่ึง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

79 ผดิพลาด ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพเกิดขอผิดพลาดจากเฟรมแวรภายในเครื่อง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

<สี> ทีใ่ชรวมกนัไมได

คาํอธบิาย

คุณติดตั้งตลับผงหมึกที่ใชกับเคร่ืองพิมพ HP รุนอ่ืน เคร่ืองพิมพอาจทํางานไมถูกตองเม่ือตดิตั้งตลับผงหมึกน้ี

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

โปรดติดตัง้ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี
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<สี> ทีใ่ชแลวถกูนาํมาใช

คาํอธบิาย

คุณกําลังใชตลับผงหมึกที่ถึงระดบัที่เหลือนอยตามคาเร่ิมตนขณะตดิตั้งในเคร่ืองพิมพ

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณส้ินเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

<สี> ทีไ่มสนบัสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดาํเนนิการตอ)

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพพบตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

กดปุม OK เพ่ือดําเนินการพิมพตอ

หากคุณเชื่อวาคุณซ้ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit การรับประกันของ HP
ไมครอบคลุมถึงบริการหรือการซอมอันเปนผลมาจากการใชอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมสนับสนุน

Incorrect supplies (อุปกรณส้ินเปลอืงไมถกูตอง)

คาํอธบิาย

มีการตดิตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถูกตองมากกวาหน่ึงตลับ

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับผงหมึกแตละตลับอยูในชองที่ถูกตอง การติดตั้งตลับผงหมึกจะเรียงลําดับจากดานหนาไปยงัดาน
หลัง ดงัน้ี สีดํา, สีนํ้าเงิน, สีแดง, สีเหลือง

Invalid driver (ไดรเวอรไมถกูตอง) Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

คุณกําลังใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมถูกตอง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

เลือกไดรเวอรเคร่ืองพิมพใหถูกตอง

Rear door open (ฝาดานหลงัเปดอยู)

คาํอธบิาย

ฝาปดดานหลังของเคร่ืองพิมพเปดอยู

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดฝา

THWW ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ 85

http://www.hp.com/go/anticounterfeit


Supplies low (อปุกรณสิน้เปลืองเหลอืนอย)

คาํอธบิาย

อุปกรณส้ินเปลืองที่ใกลหมดมีมากกวาหน่ึงอยาง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ตรวจดูเคร่ืองวัดระดับหมึกบนแผงควบคมุ หรือพิมพหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองออกมาเพื่อดูวาตลับใดมีหมึกเหลือนอย

ยังคงพิมพตอไดจนกวาจะปรากฏขอความนอยมาก ควรมีอุปกรณส้ินเปลืองสํารองเตรียมพรอมไว

กระดาษตดิใน <location>

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพตรวจพบวามีกระดาษติดอยู

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

นํากระดาษที่ติดออกจากตําแหนงที่ระบุ เคร่ืองควรจะเริ่มพิมพตอ หากเคร่ืองไมทํางานตอ ใหลองส่ังพิมพงานอีกคร้ัง

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

กระดาษตดิในถาด1 Clear jam and then (ดงึกระดาษทีต่ดิออกและ) Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพตรวจพบวามีกระดาษติดอยู

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

นํากระดาษที่ติดออกจากตําแหนงที่ระบุ และกดปุม OK

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

การพมิพสองหนาดวยตัวเอง ใสกระดาษในถาด 1 Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

ดานแรกของงานพิมพสองดานดวยตนเองไดรับการพิมพแลว และตองใสกระดาษเพื่อพิมพหนาที่สอง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษในถาดโดยใหดานที่พิมพแลวหงายขึ้น และดานบนของกระดานหันออกจากตวัคณุ และกดปุม OK

กาํลังทาํความสะอาด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพจะทําความสะอาดเปนระยะเพ่ือรักษาคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

รอจนกวากระบวนการทําความสะอาดเสร็จส้ิน
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ขนาดทีไ่มคาดคดิในถาด 1 ใส <ขนาด> Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพตรวจพบกระดาษท่ีพิมพในถาดที่ไมตรงกับการกําหนดคาของถาดน้ัน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษที่ถูกตองลงในถาด หรือกําหนดคาถาดตามขนาดกระดาษที่ใสลงไป

ขอผิดพลาด 49 ปดแลวเปด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพเกิดขอผดิพลาดภายใน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดเคร่ืองพิมพ รออยางนอย 30 วินาที จากน้ันเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง และรอใหเคร่ืองเร่ิมตนการทํางานใหม

หากคุณใชอุปกรณปองกันกระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับเตาเสียบที่ผนังโดยตรง เปด
เคร่ืองพิมพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหติดตอฝายบริการของ HP

ชองเปดอยู

คาํอธบิาย

ฝาปดตลับผงหมึกของเคร่ืองพิมพเปดอยู

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ปดฝา

ตลับหมกึพิมพสีน้าํเงินต่าํ

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกใกลจะส้ินสุดอายุการใชงาน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณส้ินเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลับหมกึสดีาํต่ํา

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกใกลจะส้ินสุดอายุการใชงาน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณส้ินเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว
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ตลับหมกึสเีหลืองต่ํา

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกใกลจะส้ินสุดอายุการใชงาน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณส้ินเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตลับหมกึสแีดงต่ํา

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกใกลจะส้ินสุดอายุการใชงาน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณส้ินเปลืองเสริมเตรียมพรอมไว

ตดิตั้งตลับหมกึ <color> ทีใ่ชแลวลงในเครื่อง Press [OK] to continue (กด [OK] เพือ่ดาํเนนิการตอ)

คาํอธบิาย

คุณไดติดตัง้ตลับหมึกพิมพที่ถึงระดบัที่เหลือนอยตามคาเร่ิมตนขณะติดตั้งในเคร่ืองพิมพอ่ืน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

กดปุม OK เพ่ือทําตอ

ตดิตั้งตลับหมกึ <ส>ี

คาํอธบิาย

ยังไมไดตดิตั้งตลับผงหมึกหรือติดตั้งในเคร่ืองพิมพไมถูกตอง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ติดตั้งตลับผงหมึกของ HP

ปลดตวัลอ็คปองกนัออกจากตลบัหมกึ

คาํอธบิาย

ตัวล็อคสําหรับการขนสงของตลับผงหมึกติดตั้งอยูในตลับผงหมึกหน่ึงตลับหรือหลายตลับ

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ดึงแถบสีสมเพ่ือถอดตัวล็อคสําหรับการขนสงออกจากตลับหมึก

ปลดตวัลอ็คปองกนัออกจากตลบัหมกึ <สี>

คาํอธบิาย

ตัวล็อคสําหรับการขนสงของตลับผงหมึกติดตั้งอยู
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วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ดึงแถบสีสมเพ่ือถอดตัวล็อคสําหรับการขนสงออกจากตลับหมึก

พมิพผิด Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

กระดาษอาจดีเลยเล็กนอยเม่ือเล่ือนผานเคร่ืองพิมพ

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

กดปุม OK เพ่ือลางขอความ

ลองใชวิธีแกปญหาตอไปน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดังกลาว:

1. จัดตัวก้ันกระดาษในถาด ตรวจสอบใหแนใจวาตวัก้ันกระดาษดานหนาดนักระดาษใหชดิขอบดานหลังของถาด

2. ใชกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดของ HP เก็บกระดาษไวในบรรจุภัณฑเดิมโดยไมเปด

3. ใชเคร่ืองพิมพในสภาพแวดลอมที่ตรงตามขอกําหนดทางส่ิงแวดลอมสําหรับเคร่ืองพิมพน้ี

พมิพไมสาํเร็จ กด OK หากยงัผดิพลาดอยู ใหปดเครือ่งกอนเปดใหม

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพไมสามารถประมวลผลหนาได

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

กดปุม OK เพ่ือพิมพงานตอ แตงานพิมพอาจไดรับผลกระทบ

หากปญหายังปรากฏอยู ใหปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม สงงานพิมพใหม

สดีําต่าํมาก

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกหมดอายกุารใชงานแลว ตัวเลือกที่ตั้งคาไดของลูกคาของเคร่ืองพิมพน้ีคือ "พรอมตเตอืนฉันเม่ือถึง 100 หนา,
200 หนา, 300 หนา, 400 หนา หรือไมเตอืน" ตัวเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลา
น้ีจะมีคณุภาพการพิมพที่ยอมรับได

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับผงหมึกในตอนน้ี คุณยงัสามารถพิมพงานตอไดจนกวาคณุจะ
พิจารณาวาคุณภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจแตกตางกัน

เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง ขอ
บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึน้เม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ตอเน่ืองกันในโหมดเม่ือ
เหลือหมึกนอยมากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกัน
ตลับหมึกพิมพ HP
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สดีําอยูในตําแหนงไมถกูตอง

คาํอธบิาย

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถูกตอง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูในชองที่ถูกตอง การติดตัง้ตลับผงหมึกจะเรียงลําดับจากดานหนาไปยงัดาน
หลัง ดงัน้ี สีดํา สีนํ้าเงิน สีแดง และสีเหลือง

สนี้ําเงนิต่าํมาก

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกหมดอายกุารใชงานแลว ตัวเลือกที่ตั้งคาไดของลูกคาของเคร่ืองพิมพน้ีคือ "พรอมตเตอืนฉันเม่ือถึง 100 หนา,
200 หนา, 300 หนา, 400 หนา หรือไมเตอืน" ตัวเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลา
น้ีจะมีคณุภาพการพิมพที่ยอมรับได

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับผงหมึกในตอนน้ี คุณยงัสามารถพิมพงานตอไดจนกวาคุณจะ
พิจารณาวาคณุภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจแตกตางกัน

เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง ขอ
บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึน้เม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ตอเน่ืองกันในโหมดเม่ือ
เหลือหมึกนอยมากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกัน
ตลับหมึกพิมพ HP

สนี้ําเงนิอยูในตาํแหนงไมถกูตอง

คาํอธบิาย

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถูกตอง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูในชองที่ถูกตอง การติดตัง้ตลับผงหมึกจะเรียงลําดับจากดานหนาไปยงัดาน
หลัง ดงัน้ี สีดํา สีนํ้าเงิน สีแดง และสีเหลือง

สเีหลอืงต่าํมาก

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกหมดอายกุารใชงานแลว ตัวเลือกที่ตั้งคาไดของลูกคาของเคร่ืองพิมพน้ีคือ "พรอมตเตอืนฉันเม่ือถึง 100 หนา,
200 หนา, 300 หนา, 400 หนา หรือไมเตอืน" ตัวเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลา
น้ีจะมีคณุภาพการพิมพที่ยอมรับได

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับผงหมึกในตอนน้ี คุณยงัสามารถพิมพงานตอไดจนกวาคุณจะ
พิจารณาวาคณุภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจแตกตางกัน
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เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง ขอ
บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึน้เม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ตอเน่ืองกันในโหมดเม่ือ
เหลือหมึกนอยมากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกัน
ตลับหมึกพิมพ HP

สเีหลอืงอยูในตําแหนงไมถกูตอง

คาํอธบิาย

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถูกตอง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูในชองที่ถูกตอง การติดตัง้ตลับผงหมึกจะเรียงลําดับจากดานหนาไปยงัดาน
หลัง ดงัน้ี สีดํา สีนํ้าเงิน สีแดง และสีเหลือง

สแีดงต่าํมาก

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกหมดอายกุารใชงานแลว ตัวเลือกที่ตั้งคาไดของลูกคาของเคร่ืองพิมพน้ีคือ "พรอมตเตอืนฉันเม่ือถึง 100 หนา,
200 หนา, 300 หนา, 400 หนา หรือไมเตอืน" ตัวเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลา
น้ีจะมีคณุภาพการพิมพที่ยอมรับได

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับผงหมึกในตอนน้ี คุณยงัสามารถพิมพงานตอไดจนกวาคณุจะ
พิจารณาวาคุณภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจแตกตางกัน

เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง ขอ
บกพรองในการพิมพ หรือความผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึน้เม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ตอเน่ืองกันในโหมดเม่ือ
เหลือหมึกนอยมากจะไมถือวาเปนขอบกพรองดานวัสดหุรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกัน
ตลับหมึกพิมพ HP

สแีดงอยูในตําแหนงไมถกูตอง

คาํอธบิาย

ติดตั้งตลับหมึกพิมพไวในชองที่ไมถูกตอง

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพแตละตลับอยูในชองที่ถูกตอง การติดตัง้ตลับผงหมึกจะเรียงลําดับจากดานหนาไปยงัดาน
หลัง ดงัน้ี สีดํา สีนํ้าเงิน สีแดง และสีเหลือง

หนวยความจําเหลือนอย Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

หนวยความจําของเคร่ืองพิมพเกือบเต็ม

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

กดปุม OK เพ่ือทํางานใหเสร็จ หรือกดปุม ยกเลิก  เพ่ือยกเลิกงาน
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แยกงานพิมพน้ันออกเปนงานพิมพที่เล็กลงกวาเดิม โดยมีจํานวนหนาที่ลดนอยลง

อปุกรณสิ้นเปลอืงของแทของ HP แลว

คาํอธบิาย

ติดตั้งอุปกรณส้ินเปลืองของแทของ HP

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ไมตองดําเนินการใดๆ

เกดิขอผดิพลาดทีอ่ปุกรณ Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

เกิดขอผิดพลาดภายใน

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

กดปุม OK เพ่ือทํางานตอ

เปลีย่น <สี>

คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกหมดอายกุารใชงานแลว และลูกคาตั้งคาเคร่ืองพิมพใหหยดุการพิมพเม่ือถึงระดับต่ํามาก

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปล่ียนตลับผงหมึกในตอนน้ี คุณยงัสามารถพิมพงานตอไดจนกวาคุณจะ
พิจารณาวาคณุภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลับหมึกอาจแตกตางกัน เม่ืออุปกรณส้ินเปลืองของ HP
มีระดับนอยมาก การรับประกันการคุมครองของ HP ในอุปกรณส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง ขอบกพรองในการพิมพ หรือความ
ผิดพลาดของตลับหมึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเม่ือใชอุปกรณส้ินเปลือง HP ตอเน่ืองกันในโหมดเม่ือเหลือหมึกนอยมากจะไมถือวา
เปนขอบกพรองดานวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณส้ินเปลืองในขอความเก่ียวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ HP

ใชอุปกรณฯ ทีใ่ชแลว

คาํอธบิาย

คุณกําลังใชตลับหมึกพิมพมากกวาหน่ึงตลับที่ถึงระดบัที่เหลือนอยตามคาเร่ิมตนขณะตดิตั้งในเคร่ืองพิมพ

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

การพิมพสามารถดําเนินการตอได แตควรมีอุปกรณส้ินเปลืองสํารองเตรียมพรอมไว

ใสกระดาษในถาด 1 กด [OK] เพื่อใชสื่อทีม่ี

คาํอธบิาย

ไมมีกระดาษในถาด
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วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษในถาดเพื่อพิมพตอ

ใสถาด 1 <ประเภท>, <ขนาด>

คาํอธบิาย

ไมมีการกําหนดคาถาดสําหรับประเภทและขนาดกระดาษที่ตองใชในงานพิมพ

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษที่ถูกตองในถาด 1

ใสถาด 1 ธรรมดา <SIZE> โหมดการทาํความสะอาด

คาํอธบิาย

เคร่ืองพิมพพรอมสําหรับกระบวนการทําความสะอาด

วิธปีฏิบัตทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษธรรมดาขนาดตามที่ระบุในถาด 1 แลวจากน้ันกดปุม OK
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ปอนกระดาษไมถกูตอง หรอืกระดาษติด

เครือ่งพมิพไมดงึกระดาษ

หากเคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษจากถาด ใหลองแกไขดังน้ี

1. เปดเคร่ืองพิมพและนํากระดาษท่ีตดิอยูออก

2. ใสกระดาษใหตรงกับขนาดงานพิมพของคุณ

3. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

4. ตรวจสอบแผงควบคมุเพ่ือดูวาเคร่ืองพิมพกําลังรอใหคุณตอบขอความแจงใหปอนกระดาษดวยตนเองหรือไม ใส
กระดาษ และดําเนินการตอ

เครือ่งพมิพดงึกระดาษหลายแผน

หากเคร่ืองพิมพดงึกระดาษหลายแผนจากถาดกระดาษ ใหลองแกไขดังน้ี

1. นําปกกระดาษออกจากถาดแลวงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อยาคล่ีกระดาษออก ใสปกกระดาษกลับลงใน
ถาด

2. ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทาน้ัน

3. ใชกระดาษที่ไมยบั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออ่ืน

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

การปองกนักระดาษตดิ

ในการลดปญหากระดาษติด ใหลองแกไขดังน้ี

1. ใชเฉพาะกระดาษที่เปนไปตามขอกําหนดกระดาษของ HP เทาน้ัน

2. ใชกระดาษที่ไมยบั พับ หรือเสียหาย หากจําเปน ใหใชกระดาษหออ่ืน

3. ใชกระดาษที่ไมเคยพิมพหรือถายเอกสารมากอน

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกินไป หากใสกระดาษมากเกินไป ใหนําปกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปก
กระดาษใหตรงกัน แลวใสกลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตัวก้ันกระดาษในถาดไดปรับใหเหมาะกับขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรับตวัก้ันกระดาษใหติดกับปก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ
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แกปญหากระดาษติดขดั

ตาํแหนงที่กระดาษตดิ

กระดาษอาจตดิในบริเวณตอไปน้ี

1 ถาดกระดาษออก

2 ฝาดานหลัง

3 ถาดปอนกระดาษ

หลังจากที่เกิดปญหากระดาษติด อาจทําใหมีผงหมึกหลุดติดภายในเคร่ืองพิมพได ซ่ึงปญหาน้ีจะหายไปเองหลังจากที่พิมพงาน
ไปประมาณ 2-3 แผน

ดงึกระดาษทีต่ดิอยูในถาดปอนกระดาษออก

ขอควรระวัง: หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคมไมได
อยูในความคุมครองของการรับประกัน

ในการนํากระดาษที่ติดออกมา ใหดึงกระดาษที่ตดิออกจากเครื่องพิมพในแนวตรง การดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ
ในแนวเอียงอาจทําใหเคร่ืองพิมพเสียหายได

หมายเหต:ุ ขั้นตอนตอไปน้ีบางขัน้ตอนอาจไมจําเปน ขึ้นอยูกับตําแหนงที่กระดาษติด
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1. ดึงถาดออก แลวยกฝาครอบเพื่อดึงกระดาษติดขึ้นเหนือ
ถาด

 

2. ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก
เคร่ืองพิมพ

 

3. เปล่ียนถาดกระดาษ  

4. กดปุม OK เพ่ือพิมพตอ  
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การนาํกระดาษทีต่ดิออกจากถาดกระดาษออก

ขอควรระวัง: หามใชของมีคม เชน คีม หรือคีมปากแหลมเพื่อแกปญหากระดาษติด ความเสียหายที่เกิดจากวัตถุมีคมไมได
อยูในความคุมครองของการรับประกัน

1. ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก
เคร่ืองพิมพ

 

การนาํกระดาษทีต่ดิออกจากฝาดานหลงั

1. เปดฝาปดดานหลัง

ขอควรระวัง: ฟวเซอรอยูที่ดานบนของฝาดานหลังจะ
รอนจัด อยาเขาไปในพื้นที่ดานบนของฝาดานหลังจน
กวาฟวเซอรจะเย็นลง
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2. ใชมือทั้งสองขางคอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจาก
เคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: หากกระดาษขาด ใหนําเศษกระดาษออก
ใหหมดกอนดําเนินการตอ หามใชวัตถุมีคมนําเอาเศษ
กระดาษออกมา

 

3. ปดฝาปดดานหลัง  
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ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ

ตรวจสอบการตัง้คาประเภทกระดาษ (Windows)

ใหตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษหากคุณมีปญหาใดๆ ตอไปน้ี:

● มีผงหมึกเปอนในหนาที่พิมพ

● เกิดรอยซํ้าๆ ในหนาที่พิมพ

● หนาที่พิมพมวนงอ

● มีผงหมึกกระจายอยูในหนาที่พิมพ

● หนาที่พิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตวัเลือก อื่นๆ...

5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:

6. ขยายประเภทกระดาษแตละประเภท จนกวาจะพบประเภทกระดาษที่คุณใช

7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คุณกําลังใช แลวคลิกปุม ตกลง

ตรวจสอบการตัง้คาประเภทกระดาษ (Mac OS X)

ใหตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษหากคุณมีปญหาใดๆ ตอไปน้ี:

● มีผงหมึกเปอนในหนาที่พิมพ

● เกิดรอยซํ้าๆ ในหนาที่พิมพ

● หนาที่พิมพมวนงอ

● มีผงหมึกกระจายอยูในหนาที่พิมพ

● หนาที่พิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

1. บนเมนู File (ไฟล) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. ในเมนู Printer (เครื่องพมิพ) เลือกเคร่ืองพิมพน้ี

3. ในเมนู Copies & Pages (สาํเนาและหนา) คลิกปุม Page Setup (การตัง้คาหนา)

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลิกปุม OK

5. เปดเมนู Finishing (การตกแตง)
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6. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวสัดพุมิพ)

7. คลิกปุม Print (พิมพ)

ตรวสอบสถานะตลบัผงหมกึ

พมิพหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลือง (แผงควบคุม LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตั้งคาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตัง้คาระบบ บนแผงควบคุม หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนู รายงาน

3. เลือกรายการ สถานะอุปกรณสิ้นเปลอืง แลวกดปุม OK เพ่ือพิมพรายงาน

พมิพหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลือง (แผงควบคุมหนาจอสมัผัส)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจําของเคร่ืองพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวินิจฉัยและแกไขปญหาของเครื่องพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดตั้งคาภาษาเครื่องพิมพไวใหถูกตองในระหวางการติดตั้ง คุณสามารถกําหนดภาษาไดดวยตนเอง เพ่ือ
ใหหนาน้ันพิมพในภาษาใดภาษาหน่ึงที่ใชไดกับเคร่ือง เปล่ียนภาษาไดดวยการใชเมนู การตัง้คาระบบ บนแผงควบคุม หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตัว

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. แตะปุม รายงาน

3. แตะปุม สถานะอปุกรณสิน้เปลอืง เพ่ือพิมพรายงาน

ตรวจสอบสถานะอปุกรณส้ินเปลอืง

ตรวจสอบหนาสถานะอุปกรณส้ินเปลืองสําหรับขอมูลตอไปน้ี:

● เปอรเซ็นตโดยประมาณของอายุการใชงานท่ีเหลืออยูของตลับหมึก

● จํานวนหนาที่เหลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวนสําหรับตลับผงหมึกของ HP

● จํานวนหนาที่พิมพไปแลว
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พมิพหนาทาํความสะอาด

พิมพหนาทําความสะอาดเพื่อขจัดฝุนและผงหมึกสวนเกินออกจากทางเดินกระดาษ หากคณุประสบปญหาตางๆ ดงัน้ี

● มีจุดผงหมึกในหนาที่พิมพ

● มีผงหมึกเปอนในหนาที่พิมพ

● เกิดรอยซํ้าๆ ในหนาที่พิมพ

พมิพหนาทาํความสะอาด (แผงควบคุม LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. กดปุม OK ที่แผงควบคุมเพ่ือเปดเมนู

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี:

● บรกิาร

● หนาการทาํความสะอาด

3. ใสกระดาษธรรมดาในถาด 1 แลวจึงกดปุม OK เพ่ือเร่ิมกระบวนการการทําความสะอาด

4. เคร่ืองพิมพจะพิมพดานแรกกอน แลวแจงใหคุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออกและใสในถาด 1 โดยไมตอง
เปล่ียนการวางแนว (ดานที่มีแถบสีดําควรหันลงโดยใหลูกศรหันไปดานหลังของเคร่ืองพิมพ)

5. กดปุม OK เพ่ือทําความสะอาดตอ รอจนกวากระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ นําหนาที่พิมพแลวทิ้งไป

พมิพหนาทาํความสะอาด (แผงควบคมุหนาจอสัมผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. แตะเมนู บริการ

3. แตะปุม หนาการทาํความสะอาด

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. แตะปุม OK เพ่ือเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

6. เคร่ืองพิมพจะพิมพดานแรกกอน แลวแจงใหคุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออกและใสในถาด 1 โดยไมตอง
เปล่ียนการวางแนว (ดานที่มีแถบสีดําควรหันลงโดยใหลูกศรหันไปดานหลังของเคร่ืองพิมพ)

7. กดปุม OK เพ่ือทําความสะอาดตอ รอจนกวากระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ นําหนาที่พิมพแลวทิ้งไป
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ทาํการแกไขปญหาดานคณุภาพการพมิพเพิม่เตมิ

พมิพหนาคุณภาพการพมิพ (แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251n เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. แตะปุม รายงาน

3. แตะปุม หนาคณุภาพการพิมพ

พมิพหนาคุณภาพการพมิพ (แผงควบคมุหนาจอสัมผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

1. แตะปุม การตั้งคา  ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ

2. แตะปุม รายงาน

3. แตะปุม หนาคณุภาพการพิมพ

ทาํความเขาใจหนาคุณภาพการพมิพ

หนาน้ีมีแถบสีหาแถบซ่ึงแบงเปนส่ีกลุมตามที่แสดงในภาพประกอบตอไปน้ี ดวยการพินิจพิเคราะหแตละกลุม คุณจะแยกแยะ
ขอผิดพลาดของตลับผงหมึกตลับใดตลับหน่ึงได

สวน ตลบัหมกึพมิพ

1 สีเหลือง

2 สีน้ําเงิน

3 สีดํา

4 สีแดง

● หากมีจุดหรือร้ิวลายในหน่ึงกลุมเทาน้ัน ใหเปล่ียนตลับผงหมึกที่เก่ียวของกับกลุมน้ัน

● หากมีจุดในกลุมมากกวาหน่ึงกลุม ใหพิมพหนาทําความสะอาด หากยงัไมสามารถแกปญหาได ใหตรวจดูวาจุดมีสี
เดยีวกันเสมอหรือไม เชน หากมีจุดสีแดงในแถบสีทั้งหาแถบ หากจุดมีสีเดยีวกันทั้งหมด ใหเปล่ียนตลับผงหมึก

● หากแถบสียังคงมีร้ิวลายหลายสี ใหติดตอ HP อาจเกิดปญหาจากสวนประกอบอ่ืนนอกเหนือจากตลับผงหมึก
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ตรวจสอบความเสยีหายของตลบัผงหมกึ

1. ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ และตรวจสอบวาดึงเทปที่ปดอยูออกแลว

2. ตรวจสอบความเสียหายของชพิหนวยความจํา

3. ตรวจสอบพื้นผิวของดรัมสงภาพที่ดานลางของตลับผงหมึก

ขอควรระวงั: หามสัมผัสลูกกล้ิง (ดรัมสงภาพ) ที่อยูดานลางของตลับหมึก รอยน้ิวมือที่ดรัมสงภาพอาจกอใหเกิด
ปญหาเก่ียวกับคณุภาพการพิมพ

4. หากมีรอยขีดขวน รอยน้ิวมือ หรือความเสียหายอ่ืนบนดรัมสงภาพ ใหเปล่ียนตลับผงหมึก

5. หากดรัมสงภาพไมมีความเสียหาย ใหเขยาตลับผงหมึกเบาๆ หลายๆ คร้ังและติดตั้งใหม ลองส่ังพิมพอีกสองถึงสามหนา
เพ่ือดวูาสามารถแกปญหาน้ีไดหรือไม

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดลอมในการพมิพ

ใชกระดาษทีม่ีคณุสมบัติตรงตามขอกาํหนดของ HP

ใชกระดาษอ่ืนหากคุณประสบปญหาใดๆ ตอไปนี้:

● งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

● มีจุดผงหมึกในหนาที่พิมพ

● มีผงหมึกเปอนในหนาที่พิมพ

● ตวัอักษรที่พิมพไมเปนรูปราง

● หนาที่พิมพมวนงอ

ใหใชประเภทกระดาษและนํ้าหนักที่ใชไดกับเคร่ืองพิมพน้ีเสมอ นอกจากน้ี ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ีเม่ือเลือกกระดาษ:

● ใชกระดาษที่มีคุณภาพด ีไมมีรอยตดั แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุน รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และมวนหรือขอบ
กระดาษโคงงอ

● ใชกระดาษที่ไมเคยพิมพงานมากอน
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● ใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ หามใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ
อิงคเจ็ต

● ใชกระดาษที่ไมหยาบจนเกินไป การใชกระดาษเน้ือเรียบเนียนจะทําใหไดงานพิมพคุณภาพดีขึ้น

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของอปุกรณ

ตรวจสอบวาผลิตภัณฑกําลังทํางานภายในขอมูลจําเพาะดานสภาพแวดลอมท่ีแสดงรายการในคูมือการรับประกันและคูมือทาง
กฎหมาย

ตรวจสอบการตัง้คางานพมิพ

ตรวจสอบการตัง้คา EconoMode

เคร่ืองพิมพน้ีมีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเอกสารฉบับราง การใชโหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยลง
แตก็จะทําใหคุณภาพการพิมพลดลงเชนกัน เม่ือตองการปรับปรุงคณุภาพการพิมพ ใหตรวจสอบวาการตั้งคา EconoMode
ถูกปดใชงานอยูหรือไม

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print (พิมพ)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบัต ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. ตรวจสอบวาลางกลองกาเคร่ืองหมาย EconoMode แลวหรือไม หากมีการทําเคร่ืองหมายในกลองกาเครื่องหมาย
ใหคลิกกลองกาเคร่ืองหมายเพื่อเอาเคร่ืองหมายออก

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุ
ของชิ้นสวนในตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพเร่ิมลดลง และไมสามารถยอมรับได โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก

ปรับการตัง้คาสใีนไดรเวอรเครื่องพิมพ

เปลีย่นชดุรปูแบบสสีําหรบังานพมิพ

1. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. คลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ สี

4. เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน ชดุรปูแบบสี
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● คาเริม่ตน (sRGB): ชดุรูปแบบน้ีจะตั้งคาเคร่ืองพิมพเพ่ือพิมพขอมูล RGB ในโหมดอุปกรณดั้งเดิม เม่ือใชชุด
รูปแบบน้ี ใหจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรหรือในระบบปฏิบัตกิารสําหรับการแสดงสีที่ถูกตอง

● สีสดใส: เคร่ืองพิมพจะเพ่ิมความอ่ิมตัวของสีในระดับกลาง ใชชุดรูปแบบน้ีเม่ือพิมพกราฟกดานธรุกิจ

● ภาพถาย: เคร่ืองพิมพจะแปลงสี RGB ราวกับวาถูกพิมพเปนภาพถายโดยใชมินิแล็บแบบดิจิตอล ซ่ึงเคร่ืองพิมพ
จะใหสีที่คมชดัมากกวาแตกตางกับชดุรูปแบบคาเร่ิมตน (sRBG) ใชชดุรูปแบบน้ีสําหรับพิมพภาพถาย

● Photo (Adobe RGB 1998): ใชชุดรูปแบบน้ีสําหรับภาพถายดิจิตอลที่ใชสี AdobeRGB แทนท่ีจะใช
sRGB ปดการจัดการสีในโปรแกรมซอฟตแวรเม่ือใชชุดรูปแบบน้ี

● ไมมี

เปลีย่นตวัเลือกสี

เปล่ียนการตั้งคาตัวเลือกสีสําหรับงานพิมพปจจุบันจากแถบสีของไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

1. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. คลิก Properties (คณุสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ สี

4. คลิกที่ อัตโนมัต ิหรือการตั้งคา ดวยตนเอง

● การตั้งคา อัตโนมัต:ิ เลือกการตั้งคาน้ีสําหรับงานพิมพสีสวนใหญ

● การตั้งคา ดวยตนเอง: เลือกการตั้งคาน้ีเพ่ือปรับการตั้งคาสีใหแยกจากการตั้งคาอ่ืน

หมายเหต:ุ เปล่ียนการตัง้คาสีดวยตนเองทําใหมีผลกระทบตองานพิมพ HP แนะนําใหผูเชีย่วชาญเทาน้ันเปนผู
เปล่ียนการตั้งคากราฟกสี
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5. คลิกตัวเลือก พมิพในโทนสีเทา เพ่ือพิมพเอกสารสีเปนขาวดํา ใชตัวเลือกน้ีเพ่ือพิมพเอกสารสีสําหรับการโทรสารหรือ
ถายเอกสาร

6. คลิกปุม ตกลง

ใชไดรเวอรเครือ่งพมิพทีต่รงกบังานพมิพของคณุมากที่สุด

คุณอาจตองใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพอ่ืนหากหนาที่พิมพมีเสนกราฟกที่ไมตองการ ตัวอักษรขาดหาย กราฟกขาดหาย รูปแบบ
ไมถูกตอง หรือแบบอักษรถูกเปล่ียน

ไดรเวอร HP PCL 6 ● ใหมาเปนไดรเวอรทีเ่ปนคาเร่ิมตน ไดรเวอรนีจ้ะตดิตัง้โดยอัตโนมัติยกเวนคณุเลือกไดรเวอร
อื่น

● แนะนําใหใชสําหรับระบบ Windows ทั้งหมด

● ใหความเร็ว คุณภาพการพมิพ และการสนบัสนนุคณุสมบัตขิองเคร่ืองพมิพโดยรวมดีทีสุ่ด
สําหรับผูใชสวนใหญ

● ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกบั Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อ
ความเร็วสูงสุดบนระบบปฏิบัตกิาร Windows

● อาจใชรวมกบัโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟตแวรที่กาํหนดเองซึ่งใช
PCL 5 ไดไมเต็มที่

ไดรเวอร HP UPD PS ● แนะนําใหใชสําหรับการพมิพงานดวยโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือโปรแกรม
ซอฟตแวรอื่นๆ ทีม่ีกราฟกจํานวนมาก

● สนบัสนนุการพิมพงานจากระบบทีต่องใช Postscript Emulation หรือสําหรับการสนบัสนนุ
แบบอักษร Postscript Flash
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HP UPD PCL 5 ● แนะนําใหใชสําหรับการพิมพงานทัว่ไปในสํานกังานบนระบบปฏิบัติการ Windows

● ใชงานรวมกนัไดกบั PCL เวอรชนักอนหนาและเครื่องพิมพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดสําหรับการพมิพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอื่นหรือทีก่ําหนดเอง

● ทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดเมื่อทํางานบนระบบปฏิบัตกิารทีห่ลากหลาย ซึ่งตองตั้งคาเคร่ืองพิมพเปน PCL
5 (UNIX, Linux, เมนเฟรม)

● การออกแบบมาเพื่อใชในระบบปฏิบัติการ Windows สําหรับองคกร เพื่อใหมีไดรเวอรเดยีว
สําหรับใชกับเคร่ืองพมิพหลายรุน

● ใชงานไดดเีมื่อสั่งพิมพไปยงัเคร่ืองพิมพหลายรุนจากคอมพวิเตอรพกพาทีใ่ช Windows

HP UPD PCL 6 ● ขอแนะนาํสําหรับการพมิพในการทาํงานบน Windows ทั้งหมด

● สนบัสนนุความเร็ว คณุภาพการพิมพ และคณุสมบัตเิคร่ืองพมิพโดยรวมสูงสุดสําหรับผูใชสวน
ใหญ

● พฒันาใหสอดคลองกบั Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพือ่ความเร็ว
สูงสุดในการทํางานบน Windows

● อาจไมสามารถใชงานไดเตม็ทีก่ับโซลูชนัของบริษัทอื่นและทีก่าํหนดเองตาม PCL5

ดาวนโหลดไดรเวอรเคร่ืองพิมพเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซตน้ี: www.hp.com/support/ljcolorm251series
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เครือ่งพมิพไมพมิพงานหรอืพมิพชา

เครือ่งพมิพไมพมิพงาน

หากเคร่ืองพิมพไมพิมพงานใดๆ เลย ใหลองแกไขดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองพิมพแลวและแผงควบคมุแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน

◦ หากแผงควบคมุไมแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน ใหปดเคร่ืองแลวเปดใหมอีกคร้ัง

◦ หากแผงควบคมุแสดงวาเคร่ืองพรอมใชงาน ใหลองสงงานพิมพอีกคร้ัง

2. หากแผงควบคุมแสดงวาเคร่ืองพิมพมีขอผิดพลาด ใหแกไขขอผิดพลาดจากน้ันลองสงงานพิมพอีกคร้ัง

3. ตรวจสอบวาสายเคเบิลทั้งหมดไดเชื่อมตออยางถูกตองแลว หากเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขาย ใหตรวจสอบรายการ
ตอไปน้ี:

◦ ตรวจสอบไฟที่อยูถัดจากจุดการเชื่อมตอเครือขายที่เคร่ืองพิมพ หากเคร่ืองพิมพทํางาน ไฟจะเปนสีเขียว

◦ ตรวจสอบวาใชสายเคเบิลเครือขายและไมใชสายโทรศพัทในการเชื่อมตอกับเครือขาย

◦ ตรวจสอบวาเปดเราเตอรเครือขาย ฮับ หรือสวิตชแลว และทํางานอยางถูกตอง

4. ตดิตั้งซอฟตแวร HP จากแผนซีดีที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ การใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปอาจทําใหการลบงาน
พิมพออกจากคิวการพิมพทําไดชา

5. จากรายการเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอร ใหคลิกขวาที่ชือ่เคร่ืองพิมพ จากนั้นคลิก Properties (คณุสมบัติ) แลวเปด
แถบ Ports (พอรต)

◦ หากใชสายเคเบิลเครือขายในการเชื่อมตอเครือขาย ใหตรวจสอบวาชือ่เคร่ืองพิมพที่แสดงรายการบนแถบ
Ports (พอรต) ตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพบนหนาการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

◦ หากใชสายเคเบิล USB และเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวาไดทําเคร่ืองหมายบนชองทําเคร่ืองหมาย
ที่อยูตดิกับ Virtual printer port for USB (พอรตเคร่ืองพิมพเสมือนสําหรับ USB)

6. หากใชระบบไฟรวอลลสวนตวับนเคร่ืองคอมพิวเตอร อาจมีการปดก้ันการส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ ใหลองปดระบบ
ไฟรวอลลชั่วคราวเพ่ือตรวจสอบวาเปนสาเหตุของปญหาหรือไม

7. หากคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คณุภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคล่ืนรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน

เครือ่งพมิพพมิพงานชา

หากเคร่ืองพิมพมีการพิมพงาน แตคอนขางชา ใหลองแกไขดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเคร่ืองคอมพิวเตอรตรงตามขอมูลจําเพาะขั้นต่ําของเครื่องพิมพ สําหรับรายการขอมูลจําเพาะ โปรดไปที่
เว็บไซตน้ี: www.hp.com/support/ljcolorm251series

2. เม่ือกําหนดใหเคร่ืองพิมพพิมพงานบนกระดาษบางประเภท เชน กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก เคร่ืองพิมพจะพิมพงานชาลง
เพ่ือใหหมึกพิมพติดลงบนกระดาษ หากตั้งคากระดาษไมตรงกับประเภทกระดาษที่ใช ใหเปล่ียนการตั้งคาใหตรงกับ
ประเภทกระดาษ

3. หากคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คณุภาพสัญญาณคุณภาพต่ํา หรือมีคล่ืนรบกวนอาจทําให
เกิดความลาชาในการพิมพงาน
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การแกปญหาการพมิพทีเ่ครือ่งดวย USB
● เมนูแฟลชไดรฟ USB จะไมเปดเม่ือคุณเสียบอุปกรณ USB

● ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB

● ไฟลที่คุณตองการพิมพไมไดแสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ USB

เมนแูฟลชไดรฟ USB จะไมเปดเมือ่คณุเสียบอปุกรณ USB

1. คณุอาจใชอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB หรือระบบไฟลที่เคร่ืองน้ีไมรองรับ บันทึกไฟลลงในอุปกรณเสริมที่จัดเก็บ
แบบ USB มาตรฐานที่ใชระบบไฟล File Allocation Table (FAT) เคร่ืองพิมพสนับสนุนอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ
USB ที่ใช FAT12, FAT16 และ FAT32

2. หากอีกเมนูเปดอยู ใหปดเมนูที่เปดอยูกอนแลวใสอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อีกคร้ัง

3. อุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อาจมีหลายพารตชินั (ผูผลิตอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB บางรายติดตั้งซอฟตแวร
บนอุปกรณเสริมซ่ึงสรางพารติชันในลักษณะที่คลายกับในแผนซีดี) ใหฟอรแมตอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB เพ่ือ
ลางพารติชนัออก หรือใชอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อ่ืน

4. อุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อาจตองการพลังงานมากกวาทีเ่คร่ืองพิมพจะสามารถใหได

a. ถอดอุปกรณเสริมท่ีจัดเก็บแบบ USB

b. ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

c. ใชอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB ที่มีแหลงจายไฟเองหรือใชพลังงานนอยกวา

5. อุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB ทํางานไมถูกตอง

a. ถอดอุปกรณเสริมท่ีจัดเก็บแบบ USB

b. ปดเคร่ืองพิมพแลวเปดใหม

c. ลองพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB อ่ืน

ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสรมิทีจ่ดัเกบ็แบบ USB

1. ตรวจดวูามีกระดาษอยูในถาด

2. ดขูอความบนแผงควบคมุ หากกระดาษตดิในเคร่ืองพิมพ ใหนํากระดาษที่ติดออก

ไฟลทีค่ณุตองการพมิพไมไดแสดงรายการในเมนแูฟลชไดรฟ USB

1. คณุอาจกําลังพยายามพิมพประเภทไฟลที่คณุสมบัติการพิมพจากแฟลชไดรฟ USB ไมรองรับ เคร่ืองพิมพสนับสนุน
ประเภทไฟล .PDF และ .JPEG

2. คณุอาจมีไฟลมากเกินไปในโฟลเดอรเดียวกันในอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ USB ลดจํานวนไฟลในโฟลเดอรโดยการ
ยายไปยงัโฟลเดอรยอย

3. คณุอาจใชชดุตัวอักษรหรือชือ่ไฟลที่เคร่ืองพิมพไมรองรับ ในกรณีน้ี เคร่ืองพิมพจะแทนที่ชื่อไฟลดวยตัวอักษรจากชุด
ตวัอักษรอ่ืน เปล่ียนชื่อไฟลใหมโดยใชตัวอักษร ASCII
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แกไขปญหาการเชือ่มตอโดยตรง

หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบิล

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลเขากับเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลไมยาวเกินกวา 5 ม. เชือ่มตอโดยใชสายเคเบิลที่ส้ันลง

● ตรวจสอบวาสายเคเบิลทํางานถูกตองโดยเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพอ่ืน เปล่ียนสายเคเบิล ถาจําเปน
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แกปญหาเครอืขายแบบใชสาย

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพ่ือยืนยนัวาเคร่ืองพิมพตดิตอส่ือสารกับเครือขาย กอนการเร่ิมตน ใหพิมพหนาการกําหนดคาจาก
แผงควบคุมเคร่ืองพิมพและระบุ IP แอดเดรสเครื่องพิมพที่อยูในหนาน้ี

● การเชื่อมตอไมดี

● เคร่ืองคอมพิวเตอรกําลังใช IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเคร่ืองพิมพ

● เคร่ืองคอมพิวเตอรไมสามารถส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ

● เคร่ืองพิมพใชการตั้งคาลิงคและ Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง

● โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

● คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

● เคร่ืองพิมพถูกปดใช หรือการตั้งคาเครือขายอ่ืนไมถูกตอง

หมายเหต:ุ HP ไมสนับสนุนการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคุณลักษณะน้ีเปนฟงกชันของระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft ไมใชไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ HP โปรดเขาสู Microsoft ที่ www.microsoft.com

การเชือ่มตอไมดี

1. ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพไดเชือ่มตอกับพอรตเครือขายที่ถูกตองโดยใชสายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบวาสายเคเบิลเชือ่มตออยางแนนหนาดแีลว

3. ดกูารเชื่อมตอพอรตเครือขายที่ดานหลังเคร่ืองพิมพ และตรวจสอบวาไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะ
ลิงคสีเขยีวยังสวางอยู

4. หากปญหายังคงเกิดขึ้น ใหลองใชสายเคเบิลหรือพอรตอ่ืนบนฮับ

เครือ่งคอมพวิเตอรกาํลงัใช IP แอดเดรสทีไ่มถกูตองสาํหรบัเครือ่งพมิพ

1. เปดคุณสมบัตเิคร่ืองพิมพ และคลิกแถบ พอรต ตรวจสอบวาเลือก IP แอดเดรสปจจุบันของเคร่ืองพิมพ IP แอดเดรส
ของเคร่ืองพิมพจะแสดงอยูในหนาการกําหนดคาเคร่ืองพิมพ

2. หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเลือกกลองที่ระบุวา พมิพไปยงัเครือ่งพมิพนีท้กุ
ครัง้ แมกระทัง่ในกรณีที ่IP แอดเดรสเปลีย่นไป

3. หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ใหใชชื่อโฮสตแทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถูกตอง ใหลบเคร่ืองพิมพออก และเพิ่มอีกคร้ัง
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เครือ่งคอมพวิเตอรไมสามารถสื่อสารกบัเครือ่งพมิพ

1. ทดสอบการสื่อสารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

a. เปดพรอมตบรรทัดคําส่ังที่คอมพิวเตอร สําหรับ Windows ใหคลิก Start (เร่ิม) คลิก Run (เรียกใช) จากน้ัน
พิมพ cmd

b. พิมพ ping ตามดวย IP แอดเดรสเครื่องพิมพ

สําหรับ Mac ใหเปด Network Utility (ยูทิลิตีเครือขาย) แลวปอน IP แอดเดรสในชองที่ถูกตองในบานหนาตาง
Ping

c. หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวาเครือขายกําลังทํางาน

2. หากคําส่ัง ping ไมสําเร็จ ใหตรวจดวูาฮับเครือขายเปดอยู แลวตรวจดูการตั้งคาเครือขาย เคร่ืองพิมพ และ
คอมพิวเตอรวาอุปกรณทั้งหมดน้ีไดรับการตั้งคาสําหรับเครือขายเดียวกันหรือไม

เครือ่งพมิพใชการตัง้คาลงิคและ Duplex สาํหรบัเครอืขายไมถกูตอง

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองตั้งคาน้ีและใหอยูในโหมดอัตโนมัติ (การตัง้คาเร่ิมตน) หากคุณเปล่ียนการตัง้คาเหลา
น้ี คุณตองเปลี่ยนการตัง้คาเหลาน้ันสําหรับเครือขายของคุณดวย

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทาํใหเกดิปญหาการใชงานรวมกนั

ตรวจสอบวาตดิตั้งโปรแกรมซอฟตแวรใหมอยางถูกตอง และใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่ถูกตอง

คอมพวิเตอรหรอืเวริคสเตชัน่อาจตัง้คาไมถกูตอง

1. ตราจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ และการกําหนดเสนทางเครือขาย

2. ตรวจสอบวากําหนดคาระบบการปฏิบัตกิารอยางถูกตอง

เครือ่งพมิพถกูปดใช หรอืการตัง้คาเครอืขายอืน่ไมถกูตอง

1. ตรวจดหูนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือขาย เปดใชงาน หากจําเปน

2. กําหนดคาการตั้งคาเครือขายใหม หากจําเปน
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การแกปญหาเครอืขายแบบไรสาย

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกับรุน เคร่ืองพิมพ HP LaserJet Pro 200 color M251nw เทาน้ัน

รายการตรวจสอบการเชือ่มตอไรสาย

● ตรวจสอบวาไมไดเชือ่มตอสายเคเบิลเครือขาย

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพและเราเตอรไรสายเปดเคร่ืองอยูและมีไฟเขา และตรวจสอบวาเปดสัญญาณไรสายใน
เคร่ืองพิมพแลว

● ตรวจสอบวาชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกตอง พิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบ SSID หากไมแนใจวา SSID ถูก
ตอง ใหทําการตั้งคาไรสายอีกคร้ัง

● สําหรับเครือขายที่มีการรักษาความปลอดภัย ใหตรวจสอบวาขอมูลการรักษาความปลอดภัยถูกตอง หากขอมูลการ
รักษาความปลอดภัยไมถูกตอง ใหทําการตั้งคาไรสายอีกคร้ัง

● หากเครือขายไรสายทํางานถูกตอง ใหลองเขาถึงคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนบนเครือขายไรสาย หากเครือขายมีการเชือ่มตอ
อินเตอรเน็ต ใหลองเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานการเชื่อมตอไรสาย

● ตรวจสอบวาวิธีเขารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสําหรับเคร่ืองพิมพและจุดเชื่อมตอไรสาย (ในเครือขายที่ใชการ
รักษาความปลอดภัย WPA)

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพอยูภายในชวงเครือขายไรสาย สําหรับเครือขายสวนใหญ เคร่ืองพิมพตองอยูภายใน 30 ม.
ของจุดเชือ่มตอไรสาย (เราเตอรไรสาย)

● ตรวจสอบวาไมมีวัตถุบดบังสัญญาณไรสาย ยายวัตถุโลหะขนาดใหญใดๆ ที่ตั้งอยูระหวางจุดเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพ
ตรวจดวูา เสา ผนัง หรือเสาที่มีโลหะหรือคอนกรีตไมไดอยูคัน่กลางระหวางเคร่ืองพิมพและจุดเชื่อมตอสัญญาณ

● ตรวจสอบวาเคร่ืองพิมพตั้งอยูหางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อาจมีคล่ืนรบกวนสัญญาณไรสาย อุปกรณตางๆ สามารถ
รบกวนสัญญาณไรสายไดรวมถึง มอเตอร โทรศัพทไรสาย ระบบกลองรักษาความปลอดภัย เครือขายไรสายอ่ืน และ
อุปกรณ Bluetooth บางชิ้น

● ตรวจสอบวาตดิตั้งไดรเวอรเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรแลว

● ตรวจสอบวาคุณเลือกพอรตเคร่ืองพิมพถูกตอง

● ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพเชื่อมตอเครือขายไรสายเดยีวกัน

เครือ่งพมิพไมพมิพงานหลงัจากสิน้สดุการกาํหนดคาไรสาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดเคร่ืองพิมพแลวและเคร่ืองพิมพอยูในสถานะพรอม

2. ปดไฟรวอลลอ่ืนบนคอมพิวเตอรของคุณ

3. ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทํางานอยางถูกตอง

4. ตรวจดวูาคอมพิวเตอรของคุณทํางานถูกตอง หากจําเปน ใหรีสตารทคอมพิวเตอร
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เครือ่งพมิพไมพมิพ และมกีารตดิตัง้ไฟรวอลลอื่นบนคอมพวิเตอร

1. อัปเดตไฟรวอลลดวยการอัปเดตลาสุดที่มีจากผูผลิต

2. หากโปรแกรมตองการการเขาถึงไฟรวอลลเม่ือคุณตดิตั้งเคร่ืองพิมพหรือพิมพงาน ใหตรวจดูวาคุณไดอนุญาตใิห
โปรแกรมทํางาน

3. ปดไฟรวอลลชั่วคราว แลวติดตั้งเคร่ืองพิมพไรสายบนคอมพิวเตอร เปดใชงานไฟรวอลลเม่ือตดิตั้งระบบไรสายเสร็จ
สมบูรณ

การเชือ่มตอไรสายไมทาํงานหลงัจากยายเราเตอรไรสายหรอืเครือ่งพมิพ

ตรวจดูวาเราเตอรหรือเคร่ืองพิมพเชือ่มตอกับเครือขายเดียวกันกับที่คอมพิวเตอรของคุณเชือ่มตออยู

1. พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

2. เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) ในหนาการกําหนดคากับ SSID ในการกําหนดคาเคร่ืองพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร

3. หากหมายเลขไมเหมือนกัน อุปกรณจะไมเชื่อมตอเครือขายเดียวกัน กําหนดการตั้งคาไรสายสําหรับเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

ไมสามารถเชือ่มตอคอมพวิเตอรอื่นเขากบัอปุกรณไรสาย

1. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรอ่ืนอยูในชวงสัญญาณไรสายและไมมีส่ิงกีดขวางสัญญาณ สําหรับเครือขายสวนใหญ ชวง
สัญญาณไรสายคอื ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมตอไรสาย

2. ตรวจดูใหแนใจวาไดเปดเคร่ืองพิมพแลวและเคร่ืองพิมพอยูในสถานะพรอม

3. ปดไฟรวอลลอ่ืนบนคอมพิวเตอรของคุณ

4. ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทํางานอยางถูกตอง

5. ตรวจดวูาคอมพิวเตอรของคุณทํางานถูกตอง หากจําเปน ใหรีสตารทคอมพิวเตอร

เครือ่งพมิพไรสายสูญเสยีการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอกบั VPN

● โดยปกติแลว คุณไมสามารถเชื่อมตอกับ VPN และเครือขายอ่ืนไดในเวลาเดียวกัน

เครอืขายไมปรากฏในรายการเครอืขายไรสาย

● ตรวจดวูาเราเตอรไรสายเปดอยูและมีไฟเขา

● เครือขายอาจซอนอยู อยางไรก็ตาม คณุสามารถเชื่อมตอกับเครือขายที่ซอนอยูได

เครอืขายไรสายไมทาํงาน

1. ตรวจสอบใหแนใจไมไดเชือ่มตอสายเคเบิลเครือขาย

2. ในการตรวจสอบวาเครือขายไรสายสูญเสียการส่ือสารหรือไม ใหลองเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนบนเครือขาย
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3. ทดสอบการสื่อสารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

a. เปดพรอมตบรรทัดคําส่ังที่คอมพิวเตอร สําหรับ Windows ใหคลิก Start (เร่ิม) คลิก Run (เรียกใช) จากน้ัน
พิมพ cmd

b. พิมพ ping ตามดวย IP แอดเดรสของเราเตอร

สําหรับ Mac ใหเปด Network Utility (ยูทิลิตีเครือขาย) แลวปอน IP แอดเดรสในชองที่ถูกตองในบานหนาตาง
Ping

c. หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวาเครือขายกําลังทํางาน

4. ตรวจดูวาเราเตอรหรือผลิตภัณฑเชือ่มตอกับเครือขายเดยีวกันกับที่คอมพิวเตอรเชื่อมตออยู

a. พิมพหนาแสดงคาคอนฟก

b. เปรียบเทียบหมายเลขชุดบริการ (SSID) บนรายงานการกําหนดคากับ SSID ในการกําหนดคาคอมพิวเตอร

c. หากหมายเลขไมเหมือนกัน อุปกรณจะไมเชื่อมตอเครือขายเดยีวกัน กําหนดการตั้งคาไรสายสําหรับเคร่ืองพิมพ
อีกคร้ัง

ทาํการทดสอบการวนิจิฉยัเครอืขายไรสาย

คุณสามารถเรียกใชการทดสอบวินิจัยที่มีขอมูลเก่ียวกับการตั้งคาเครือขายไรสายไดจากแผงควบคุมผลิตภัณฑ

1. จากหนาจอหลัก แตะปุม การตัง้คา 

2. เปดเมนูดังตอไปน้ี

● การตัง้คาระบบ

● บรกิาร

3. แตะปุม รนัทดสอบเครอืขาย เพ่ือเร่ิมตนทดสอบ ผลิตภัณฑจะพิมพหนาทดสอบที่แสดงผลลัพธการทดสอบ

ลดคลืน่รบกวนบนเครอืขายไรสาย

เคล็ดลับตอไปน้ีสามารถลดคลื่นรบกวนเครือขายไรสายได:

● วางอุปกรณไรสายใหหางจากวัตถุโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บเอกสารและอุปกรณที่มีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาอ่ืน เชน
ไมโครเวฟและโทรศัพทไรสาย วัตถุเหลาน้ันสามารถรบกวนสัญญาณวิทยไุด

● วางอุปกรณไรสายใหหางจากส่ิงกอสรางขนาดใหญและส่ิงกอสรางอ่ืนๆ วัตถุเหลานี้สามารถดดูซับคล่ืนวิทยแุละทําให
สัญญาณออนลง

● วางเราเตอรไรสายในตําแหนงก่ึงกลางท่ีอุปกรณไรสายในเครือขายสามารถมองเห็นได
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แกปญหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Windows

ไมมีไดรเวอรของเครือ่งพมิพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer (เครือ่งพมิพ)

1. ตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดแอปพลิเคชันตางๆ ที่คณุใชงานอยู ในการปดแอปพลิเคชนัที่มีไอคอนในซิสเต็มเทรย ใหคลิกขวาที่
ไอคอนน้ัน แลวเลือก Close (ปด) หรือ Disable (เลิกใชงาน)

2. ลองเสียบสายเคเบิล USB ลงในพอรต USB อ่ืนที่เคร่ืองคอมพิวเตอร

เกดิขอความแสดงขอผดิพลาดขึน้ระหวางการตดิตัง้ซอฟตแวร

1. ตดิตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ปดแอปพลิเคชันตางๆ ที่คณุใชงานอยู ในการปดแอปพลิเคชนัที่มีไอคอนในซิสเต็มเทรย ใหคลิกขวาที่
ไอคอนน้ัน แลวเลือก Close (ปด) หรือ Disable (เลิกใชงาน)

2. ตรวจสอบจํานวนพ้ืนที่วางบนไดรฟที่คุณจะติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หากจําเปน ใหเพ่ิมพ้ืนที่วางใหไดมากที่สุด
แลวจึงติดตั้งซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

3. หากจําเปน ใหรัน Disk Defragmenter และติดตัง้ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

เครือ่งพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมงีานพมิพออกมา

1. พิมพหนาการกําหนดคา แลวตรวจสอบการทํางานของเครื่องพิมพ

2. ตรวจสอบวา สายเคเบิลทั้งหมดไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง และเปนไปตามขอกําหนด ซ่ึงรวมถึงสายเคเบิล USB และ
สายไฟ ใหลองใชสายเคเบิลเสนใหม

3. ตรวจสอบวา IP แอดเดรสในหนากําหนดคาตรงกับ IP แอดเดรสสําหรับพอรตซอฟตแวร ใชขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงตอ
ไปน้ี:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Vista

a. คลิก Start (เร่ิม)

b. คลิก Settings (การตั้งคา)

c. คลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร) (ใชมุมมอง Start menu ที่เปนคาเร่ิมตน) หรือคลิก
Printers (เคร่ืองพิมพ) (ใชมุมมอง Classic Start menu (เมนูเร่ิมแบบคลาสสิค))

d. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ จากน้ันเลือก Properties (คุณสมบัติ)

e. คลิกที่แถบ Ports (พอรต) จากน้ันคลิก Configure Port (กําหนดคาพอรต)

f. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากน้ันคลิก OK (ตกลง) หรือ Cancel (ยกเลิก)

g. หาก IP แอดเดรสตางกัน ใหลบไดรเวอร แลวติดตั้งไดรเวอรอีกคร้ัง โดยใช IP แอดเดรสที่ถูกตอง
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Windows 7

a. คลิก Start (เร่ิม)

b. คลิก Devices and Printers (อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

c. คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอรของเคร่ืองพิมพ และเลือก Properties (คุณสมบัติ)

d. คลิกที่แถบ Ports (พอรต) จากน้ันคลิก Configure Port (กําหนดคาพอรต)

e. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากน้ันคลิก OK (ตกลง) หรือ Cancel (ยกเลิก)

f. หาก IP แอดเดรสตางกัน ใหลบไดรเวอร แลวติดตั้งไดรเวอรอีกคร้ัง โดยใช IP แอดเดรสที่ถูกตอง
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แกปญหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Mac OS X
● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

● ชือ่เคร่ืองพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

● ไดรเวอรเคร่ืองพิมพไมไดตั้งคาเคร่ืองพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) โดยอัตโนมัติ

● งานพิมพไมไดถูกสงไปยงัเคร่ืองพิมพที่ตองการ

● เม่ือเชื่อมตอกับสายเคเบิล USB เคร่ืองพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หลังจากเลือก
ไดรเวอร

● คณุใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปเม่ือใชการเชื่อมตอ USB

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)

1. ตรวจสอบวาไฟล.GZ ของเคร่ืองพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources หากจําเปน ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง

2. หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและตดิตั้งซอฟตแวรอีกคร้ัง

ชือ่เครือ่งพมิพไมปรากฏในรายการเครือ่งพมิพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. พิมพหนาการกําหนดคาเพื่อตรวจสอบชื่ออุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพใน
รายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

3. เปล่ียนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคณุภาพสูง

ไดรเวอรเครือ่งพมิพไมไดตัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลอืกไวในรายการ Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร) โดยอตัโนมตัิ

1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบิลถูกตอง และเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ตรวจสอบวาไฟล.GZ ของเคร่ืองพิมพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources หากจําเปน ใหติดตัง้ซอฟตแวรใหมอีกคร้ัง

3. หากมีไฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสียหาย ลบไฟลและตดิตั้งซอฟตแวรอีกคร้ัง

4. เปล่ียนสายเคเบิล USB หรือสายเครือขายเปนสายเคเบิลคณุภาพสูง

งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีต่องการ

1. เปดคิวการพิมพและรีสตารทงานพิมพ

2. อุปกรณอ่ืนที่มีชื่อที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน อาจไดรับงานพิมพของทาน พิมพหนาการกําหนดคาเพ่ือตรวจสอบชื่อ
อุปกรณ ตรวจสอบวาชื่อในหนาการกําหนดคาตรงกับชื่อเคร่ืองพิมพในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)
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เมือ่เชือ่มตอกบัสายเคเบลิ USB เครือ่งพมิพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและ
โทรสาร) หลงัจากเลอืกไดรเวอร

การแกไขปญหาซอฟตแวร

▲ ตรวจสอบวาระบบปฏิบัติการ Mac ของคุณเปน Mac OS X 10.5 หรือใหมกวา

การแกไขปญหาฮารดแวร

1. ตรวจดใูหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว

2. ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสายเคเบิล USB อยางถูกตอง

3. ตรวจสอบวาใชสายเคเบิล USB ความเร็ว-สูงที่เหมาะสม

4. ตรวจสอบวาคุณไมมีอุปกรณ USB จํานวนมากเกินไปที่ใชกระแสไฟจากแหลงเชือ่มตอที่พวงกัน ถอดอุปกรณทั้งหมด
จากแหลงเชื่อมตอที่พวงกัน แลวเชื่อมตอสายเคเบิลโดยตรงกับพอรต USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอร

5. ตรวจสอบวามีฮับ USB มากกวาสองจุดที่ไมมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย ถอดอุปกรณทั้งหมดจากแหลงเชือ่มตอที่
พวงกัน แลวเชื่อมตอสายเคเบิลโดยตรงกับพอรต USB บนเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหต:ุ แปนพิมพ iMac คือฮับ USB หน่ึงที่ไมมีกระแสไฟ

คณุใชไดรเวอรเครือ่งพมิพทัว่ไปเมือ่ใชการเชือ่มตอ USB

หากเชื่อมตอสายเคเบิล USB กอนที่จะติดตั้งซอฟตแวร คุณอาจใชไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไปแทนการใชไดรเวอรของ
เคร่ืองพิมพน้ี

1. ลบไดรเวอรเคร่ืองพิมพทั่วไป

2. ตดิตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดีของเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง หามเชื่อมตอสายเคเบิล USB จนกวาโปรแกรมการติดตั้ง
ซอฟตแวรจะแจงใหทราบ

3. หากติดตั้งเคร่ืองพิมพหลายเคร่ือง ตองตรวจสอบวาคุณไดเลือกเคร่ืองพิมพที่ถูกตองในเมนูรายการดรอปดาวน
Format For (รูปแบบสําหรับ) ในกลองโตตอบ Print (พิมพ)
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ลบซอฟตแวร (Windows)

Windows XP

1. คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก Programs (โปรแกรม)

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

3. คลิก Uninstall (ถอนการตดิตั้ง) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร

Windows Vista และ Windows 7

1. คลิก Start (เร่ิม) แลวคลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)

2. คลิก HP แลวคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ

3. คลิก Uninstall (ถอนการตดิตั้ง) และทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือลบซอฟตแวร
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ลบซอฟตแวร (Mac OS X)
คุณตองมีสิทธิ์ของผูดูแลระบบจึงจะลบซอฟตแวรได

1. ยกเลิกการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพกับคอมพิวเตอร

2. เปด Applications (แอปพลิเคชนั)

3. เลือก Hewlett Packard

4. เลือก HP Uninstaller (โปรแกรมยกเลิกการตดิตั้งของ HP)

5. เลือกเคร่ืองพิมพจากรายการอุปกรณแลวคลิกปุม Uninstall (ยกเลิกการติดตั้ง)

6. หลังจากยกเลิกการติดตั้งซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพิวเตอรแลวลบขอมูลใน Trash (ถังขยะ)
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6 วสัดสุิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ

● ส่ังซ้ือชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณส้ินเปลือง

● นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP

● เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP
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สัง่ซือ้ชิน้สวน อปุกรณเสรมิ และอปุกรณสิน้เปลอืง

ตลับผงหมึกหรือกระดาษของแทจาก HP www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิน้สวนหรืออุปกรณเสริมของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

สั่งซื้อผานผูใหบริการ ติดตอผูใหบริการที่ไดรับสิทธิ์จาก HP

รายการ หมายเลขชิน้สวน หมายเลขตลบัหมกึ คาํอธบิาย

ตลับผงหมึกของ HP LaserJet CF210A (มาตรฐาน)

CF210X (อายุการใชงานยาวนานกวา)

131A

131X

ตลับผงหมึกสีดําทีใ่ชผงหมึก HP
ColorSphere

CF211A 131A ตลับผงหมึกสีน้ําเงินทีใ่ชผงหมึก HP
ColorSphere

CF212A 131A ตลับผงหมึกสีเหลืองทีใ่ชผงหมึก HP
ColorSphere

CF213A 131A ตลับผงหมึกสีแดงทีใ่ชผงหมึก HP
ColorSphere

สายเคเบิลเคร่ืองพิมพ USB 2.0 C6518A  สายเคเบิล A-to-B (ความยาวมาตรฐาน
2 เมตร)

นโยบายของ HP เกีย่วกบัอปุกรณสิน้เปลอืงที่ไมใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนของใหมหรือนํามาผลิตใหม

หมายเหต:ุ สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพของ HP การใชตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเตมิไมมีผลตอ
การรับประกันลูกคาหรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากเคร่ืองพิมพขัดของหรือชํารุดเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการใชตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะคิดคาเวลาและวัสดุมาตรฐานในการให
บริการเคร่ืองพิมพสําหรับเหตขุัดของและชํารุดเสียหาย

เวบ็ไซตตอตานสนิคาปลอมของ HP
ไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดตั้งตลับผงหมึกของ HP แลวขอความบนแผงควบคุมแจงวาตลับหมึก
น้ันไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาตลับหมึกดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินขั้นตอนตางๆ เพื่อแก
ปญหา

ตลับผงหมึกของคุณอาจไมใชตลับผงหมึก HP ของแท หากคณุสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองแสดงวามีการตดิตั้งอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP

● คณุพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)
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