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1 แนะนําผลิตภัณฑ์

● มมุมองผลติภัณฑ ์

● พมิพร์ายงานเคร ือ่งพมิพ ์

● การปฏเิสธความรบัผดิชอบการใชง้านเคร ือ่งพมิพร์ว่มกัน
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มุมมองผลิตภัณฑ์
ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์

1 อปุกรณป้์อนกระดาษ

2 สแกนเนอร ์

3 ถาดกระดาษออก

4 พอรต์ USB สาํหรบัการพมิพท์ ีเ่คร ือ่ง

5 ปุ่ มเปิด/ปิดเคร ือ่ง

6 ถาดป้อนกระดาษ

7 ฝาครอบเพ ื่อดงึกระดาษตดิ

8 ฝาดา้นหนา้

9 แผงควบคมุหนา้จอสมัผัสส ี
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ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

1 ฝาชอ่งนํากระดาษท ีต่ดิออกดา้นหลัง

2 จดุเช ื่อมตอ่สายไฟ

3 พอรต์แฟกซแ์ละโทรศพัท ์

4 พอรต์ Hi-Speed USB 2.0

5 พอรต์เครอืขา่ย

ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑแ์ละหมายเลขรุน่
ป้ายหมายเลขผลติภัณฑแ์ละหมายเลขรุน่ของผลติภัณฑอ์ย ูท่ ีด่า้นหลังของเคร ือ่ง
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ลักษณะแผงควบคุม

1 ไฟสญัญาณไรส้าย: แสดงการเปิดใชง้านเครอืขา่ยไรส้าย ไฟสญัญาณกะพรบิขณะเคร ือ่งพมิพท์าํการเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย

2 หนา้จอสมัผัส

3 ไฟสญัญาณโปรดพจิารณา: แสดงวา่เคร ือ่งพมิพเ์กดิปัญหา

4 ไฟสญัญาณพรอ้ม: แสดงวา่เคร ือ่งพมิพพ์รอ้ม

5 ปุ่ มและไฟสญัญาณวธิ ี ใช:้ เขา้ส ูร่ะบบวธิ ี ใชท้ ีแ่ผงควบคมุ

6 ปุ่ มลกูศรขวาและไฟสญัญาณ: เล ื่อนเคอเซอร ์ไปดา้นขวา หรอืยา้ยภาพท ีแ่สดงไปยังหนา้จอถัดไป

หมายเหตุ: ปุ่ มนีจ้ะสวา่งข ึน้เม ื่อหนา้จอปัจจบัุนสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดเ้ทา่น้ัน

7 ปุ่ มและไฟสญัญาณยกเลกิ: ลบการตัง้คา่ ยกเลกิงานปัจจบัุน หรอืออกจากหนา้จอปัจจบัุน

หมายเหตุ: ปุ่ มนีจ้ะสวา่งข ึน้เม ื่อหนา้จอปัจจบัุนสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดเ้ทา่น้ัน

8 ปุ่ มและไฟสญัญาณยอ้นกลับ: กลับไปยังหนา้จอกอ่นหนา้นี้

หมายเหตุ: ปุ่ มนีจ้ะสวา่งข ึน้เม ื่อหนา้จอปัจจบัุนสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดเ้ทา่น้ัน

9 ปุ่ มลกูศรซา้ยและไฟสญัญาณ: เล ื่อนเคอเซอร ์ไปดา้นซา้ย

หมายเหตุ: ปุ่ มนีจ้ะสวา่งข ึน้เม ื่อหนา้จอปัจจบัุนสามารถใชค้ณุสมบัตนิี้ ไดเ้ทา่น้ัน

10 ปุ่ มและไฟสญัญาณหนา้แรก: เขา้ส ูห่นา้จอหลัก

หน้าจอหลักของแผงควบคุม
หนา้จอหลักจะใช ้ ในการเขา้ใชง้านคณุสมบัตติา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ และแสดงสถานะของเคร ือ่งพมิพ ์
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หมายเหตุ: คณุสมบัติ ในหนา้จอหลักอาจตา่งกันไปตามการกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพ ์ และการออกแบบนีร้องรบัเฉพาะบางภาษา
เทา่น้ัน

1 ปุ่ ม บรกิารบนเวบ็ : ชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึคณุสมบัต ิHP Web Services รวมถงึ HP ePrint ไดอ้ยา่งรวดเรว็

HP ePrint คอืเคร ือ่งมอืพมิพเ์อกสารโดยการใชอ้ปุกรณท์ ีเ่ปิดใชง้านอเีมลเ์พ ื่อสง่เอกสารมาท ีอ่เีมลแ์อดเดรสของเคร ือ่งพมิพ ์

2 ปุ่ ม การตัง้คา่ : เขา้ส ูเ่มนหูลัก

3 ปุ่ ม ไรส้าย : เขา้ส ูเ่มนไูรส้าย และขอ้มลูสถานะไรส้าย

หมายเหตุ: เม ื่อเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย ไอคอนนีจ้ะเปล ี่ยนเป็นชดุแถบความแรงสญัญาณ

4 ปุ่ มเครอืขา่ย : เขา้ส ูข่อ้มลูและการตัง้คา่เครอืขา่ย จากหนา้จอการตัง้คา่เครอืขา่ย คณุสามารถพมิพห์นา้ สรปุเครอืขา่ย ได ้

5 ปุ่ ม ขอ้มลู : แสดงขอ้มลูสถานะเคร ือ่งพมิพ ์ จากหนา้จอสรปุสถานะ คณุสามารถพมิพห์นา้ รายงานคา่คอนฟิเกอเรชัน ได ้

6 ปุ่ ม อปุกรณส์ ิน้เปลอืง : แสดงขอ้มลูเก ี่ยวกับสถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืง จากหนา้จอสรปุอปุกรณส์ ิน้เปลอืง คณุสามารถพมิพห์นา้ สถานะอปุกรณ ์
ส ิน้เปลอืง ได ้

7 ปุ่ ม แฟกซ:์ เขา้ส ูค่ณุสมบัต ิแฟกซ ์

8 ปุ่ ม โปรฯ: ชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึเมน ูโปรฯ เพ ื่อพมิพ โ์ดยตรงจากเวบ็แอปพลเิคชันท ีค่ณุดาวน ์โหลดจากเวบ็ไซต ์HP ePrintCenter ท ี ่
www.hpeprintcenter.com

9 สถานะเคร ือ่งพมิพ ์

10 ปุ่ ม สแกน: เขา้ส ูค่ณุสมบัตสิแกน

11 ปุ่ ม สาํเนา: เขา้ส ูค่ณุสมบัตแิฟกซท์าํสาํเนา

12 ปุ่ ม USB: เขา้ส ูค่ณุสมบัตกิารพมิพท์ ีเ่คร ือ่งผา่น USB
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พิมพร์ายงานเครือ่งพิมพ ์
จากเมน ูรายงาน คณุสามารถพมิพห์นา้ขอ้มลูตา่งๆ เก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะปุ่ ม รายงาน

3. แตะท ีช่ ื่อรายงานท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

รายการในเมนู คําอธบิาย

หนา้ตัวอยา่ง พมิพห์นา้ท ีแ่สดงคณุภาพการพมิพ ์

โครงสรา้งเมนู พมิพแ์ผนผังเคา้โครงเมนขูองแผงควบคมุ ซ ึง่จะแสดงการตัง้คา่ท ี่ ใชอ้ย ูส่าํหรบัแตล่ะเมนู

รายงานคา่คอนฟิเกอเรชัน พมิพร์ายการการตัง้คา่ทัง้หมดของเคร ือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูเครอืขา่ยเม ื่อเคร ือ่งเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย

สถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืง พมิพส์ถานะของตลับผงหมกึแตล่ะตลับ รวมทัง้ขอ้มลูตอ่ไปนี้:

● เปอรเ์ซน็ต ์โดยประมาณของอายกุารใชง้านท ีเ่หลอือย ูข่องตลับหมกึ

● จาํนวนหนา้ท ีเ่หลอืโดยประมาณ

● หมายเลขช ิน้สว่นสาํหรบัตลับผงหมกึของ HP

● จาํนวนหนา้ท ีพ่มิพ ์ไปแลว้

สรปุเครอืขา่ย พมิพร์ายการการตัง้คา่เครอืขา่ยทัง้หมดของเคร ือ่ง

หนา้แสดงการใช ้ พมิพห์นา้ท ีแ่สดงหนา้ PCL, หนา้ PCL 6, หนา้ PS, หนา้ท ีก่ระดาษตดิหรอืดงึกระดาษผดิในเคร ือ่งพมิพ,์ 
หนา้สเีดยีว (ขาวดาํ) หรอืส ีและรายงานจาํนวนหนา้

รายการแบบอักษร PCL พมิพร์ายการแบบอักษร PCL ทัง้หมดท ีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้

รายการแบบอักษร PS พมิพร์ายการแบบอักษร PostScript (PS) ทัง้หมดท ีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้

รายการแบบอักษร PCL6 พมิพร์ายการแบบอักษร PCL6 ทัง้หมดท ีต่ดิตัง้ไวแ้ลว้

บันทกึการใชส้ ี พมิพร์ายงานแสดงช ื่อผ ู้ ใช ้ช ื่อแอปพลเิคชัน และขอ้มลูการใชส้ ี ในแตล่ะงาน

หนา้บรกิาร พมิพร์ายงานบรกิาร

หนา้การวนิจิฉัย พมิพห์นา้การปรบัเทยีบและวนิจิฉัยส ี

หนา้คณุภาพการพมิพ ์ พมิพห์นา้ท ีช่ว่ยแกป้ัญหาคณุภาพการพมิพ์
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การปฏิเสธความรบัผิดชอบการใชง้านเครือ่งพิมพร์ว่มกัน
HP ไมส่นับสนุนการเช ื่อมตอ่ระบบเครอืขา่ยแบบ Peer-to-Peer เนื่ องคณุลักษณะนี้เป็นฟังกชั์นของระบบปฏบัิตกิาร Microsoft 
ไม่ ใช ่ ไดรเวอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP โปรดเขา้ส ู ่Microsoft ท ี ่www.microsoft.com

THWW การปฏเิสธความรบัผดิชอบการใชง้านเคร ือ่งพมิพร์ว่มกัน 7
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2 ถาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษท ี่ ใช ้ ได ้

● ประเภทกระดาษท ีส่นับสนุน

● ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
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ขนาดกระดาษท่ี ใช้ ได้
ผลติภัณฑน์ี้สนับสนุนกระดาษหลายขนาด และยังปรบัใช ้ ไดกั้บกระดาษหลายชนดิ

หมายเหตุ: เพ ื่อผลลัพธก์ารพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ ใหเ้ลอืกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอรพ์มิพข์องคณุกอ่นพมิพ ์

ตาราง 2-1  ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพท่ี์รองรบั

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.

กาํหนดเอง ต่ําสดุ: 76 x 127 มม. (3 x 5 นิว้)

สูงสดุ: 216 x 356 นิว้ (8.5 x 14.0 นิว้)

ตาราง 2-2  ซองจดหมายและโปสการด์ท่ีรองรบั

ขนาด ขนาด

โปสการด์ญ ีป่ ุ่ น

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  ซองจดหมายและโปสการด์ท่ีรองรบั (ต่อ)

ขนาด ขนาด

Envelope B5 176 x 250 มม.

Envelope Monarch 98 x 191 มม.
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ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุน
ประเภทกระดาษ ขนาด1 น้ําหนัก ความจุ2 การวางแนวกระดาษ

กระดาษ รวมทัง้ประเภทตอ่ไปนี้:

● ธรรมดา

● กระดาษหัวจดหมาย

● ส ี

● กระดาษแบบฟอรม์

● กระดาษสาํหรบัแฟ้มเจาะ

● กระดาษร ี ไซเคลิ

ขนาดเลก็ท ีส่ดุ: 76 x 127 มม.

ขนาดใหญท่ ีส่ดุ: 216 x 356 มม.

60 ถงึ 90 g/m2 

(16 ถงึ 24 ปอนด)์
ไมเ่กนิ 150 แผน่

75 g/m2 (20 ปอนด ์สาํหรบั
กระดาษบอนด)์

ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ขอบดา้นบนอย ูด่า้นหลังของถาด

กระดาษหนา เหมอืนกับกระดาษ ไมเ่กนิ 200 g/m2 (53 ปอนด)์ ปึกกระดาษสงูไมเ่กนิ 15 มม. ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ขอบดา้นบนอย ูด่า้นหลังของถาด

กระดาษปก เหมอืนกับกระดาษ ไมเ่กนิ 200 g/m2 (53 ปอนด)์ ปึกกระดาษสงูไมเ่กนิ 15 มม. ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ขอบดา้นบนอย ูด่า้นหลังของถาด

กระดาษผวิมัน

กระดาษภาพถา่ย

เหมอืนกับกระดาษ ไมเ่กนิ 220 g/m2 (59 ปอนด)์ ปึกกระดาษสงูไมเ่กนิ 15 มม. ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ขอบดา้นบนอย ูด่า้นหลังของถาด

แผน่ใส A4 หรอื Letter ความหนา: 0.12 ถงึ 0.13 มม. 
(4.7 ถงึ 5.1 mils)

ไมเ่กนิ 50 แผน่ ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ขอบดา้นบนอย ูด่า้นหลังของถาด

ฉลาก3 A4 หรอื Letter ความหนา: ไมเ่กนิ 0.23 มม. 
(9 mils)

ไมเ่กนิ 50 แผน่ ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ขอบดา้นบนอย ูด่า้นหลังของถาด

ซองจดหมาย ● COM 10

● Monarch

● DL

● C5

● B5

ไมเ่กนิ 90 g/m2 (24 ปอนด)์ ซองจดหมายสงูสดุ 10 ซอง ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ดา้นตราไปรษณียากรอย ูด่า้น
หลังของถาด

โปสการด์หรอืบัตรดัชนี 100 x 148 มม.  ไมเ่กนิ 50 แผน่ ดา้นท ีจ่ะพมิพห์งายข ึน้ โดยให ้
ขอบดา้นบนอย ูด่า้นหลังของถาด

1 เคร ือ่งพมิพส์ามารถรองรบักระดาษไดห้ลายขนาด ทัง้ขนาดมาตรฐานและขนาดท ีก่าํหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพเ์ก ี่ยวกับขนาดท ีนํ่ามาใช ้ ได ้
2 ความจอุาจตา่งกันไปตามนํา้หนักและความหนาของกระดาษ และเง ื่อนไขทางสภาพแวดลอ้ม
3 ความเรยีบ: 100 - 250 (Sheffield)
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ใสก่ระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
1. ดงึถาดออกมาจากเคร ือ่ง  

2. เล ื่อนตัวกัน้ความยาวและความกวา้งของกระดาษ  

3. ในการใสก่ระดาษขนาด Legal ใหด้งึถาดโดยกดแถบสว่นขยายของถาด
คา้งไวข้ณะดงึดา้นหนา้ของถาดออกมา

หมายเหตุ: เม ื่อใสก่ระดาษขนาด Legal ถาดจะขยายจากทางดา้นหนา้
ของเคร ือ่งประมาณ 51 มม. (2 นิว้)
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4. ใสก่ระดาษลงในถาดและตรวจสอบวา่กระดาษเรยีบเสมอกันทัง้ส ีม่มุ เล ื่อน
ตัวกัน้ความยาวและความกวา้งของกระดาษใหช้ดิกับปึกกระดาษ

หมายเหตุ: ถาดสามารถบรรจกุระดาษได ้150 แผน่

 

5. กดกระดาษลงเพ ื่อใหปึ้กกระดาษอย ูต่ํ่ากวา่แทบ็ขดีจาํกัดกระดาษท ีด่า้นขา้ง
ของถาด

 

6. เล ื่อนถาดกลับเขา้ไป ในเคร ือ่ง  
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3 พิมพ ์

● ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพท์ ีส่นับสนุน (Windows)

● เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่งานพมิพ ์ (Windows)

● เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่งานพมิพ ์ (Mac OS X)

● พมิพง์านสาํหรบั Windows

● พมิพง์านสาํหรบั Mac OS X

● งานพมิพเ์พ ิม่เตมิ (Windows)

● งานพมิพเ์พ ิม่เตมิ (Mac OS X)

● สรา้งงานพมิพค์ณุภาพระดับเกบ็ถาวร

● การพมิพส์ ี

● ใช ้HP ePrint

● ใช ้AirPrint

● การพมิพท์ ีเ่คร ือ่งดว้ย USB
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ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพท่ี์สนับสนุน (Windows)
ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพท์าํใหส้ามารถเขา้ใชค้ณุสมบัตติา่งๆ ของเคร ือ่งพมิพ ์ และทาํใหค้อมพวิเตอรส์ามารถส ือ่สารกับเคร ือ่งพมิพ ์ได ้
(โดยใชภ้าษาเคร ือ่งพมิพ)์ ดขูอ้มลูซอฟตแ์วรแ์ละภาษาเพ ิม่เตมิได ้ ในหมายเหตกุารตดิตัง้หรอืไฟล ์Readme ท ีม่อีย ู่ ในแผน่ซดีขีอง
เคร ือ่งพมิพ ์

คําอธบิายไดรเวอร ์HP PCL 6

● ตดิตัง้โดยอัตโนมัตเิม ื่อตดิตัง้ซอฟตแ์วรผ์ลติภัณฑ ์

● โดยใหม้าเป็นไดรเวอรท์ ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้

● เหมาะสาํหรบัใช ้ ในการพมิพง์านในระบบ Windows ท ีส่นับสนุนทัง้หมด

● ความเรว็ คณุภาพการพมิพ ์ และการสนับสนุนคณุสมบัตขิองเคร ือ่งพมิพส์าํหรบัผ ู้ ใชส้ว่นใหญ่ โดยรวมท ีด่ที ีส่ดุ

● พัฒนาข ึน้ให ้ ใชง้านควบค ูกั่บ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพ ื่อใหม้คีวามเรว็ดที ีส่ดุในระบบ Windows

● อาจใชง้านไม่ ไดเ้ตม็ท ีกั่บโปรแกรมซอฟตแ์วรบ์างอยา่งของผ ูผ้ลติรายอื่นและท ีก่าํหนดเองท ี่ ใชง้านบน PCL 5

คําอธบิายไดรเวอร ์HP UPD PS

● พรอ้มใหด้าวน ์โหลดจากเวบ็ท ี ่www.hp.com/go/upd

● เหมาะสาํหรบัใช ้ ในการพมิพง์านกับโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ Adobe® หรอืกับโปรแกรมซอฟตแ์วรท์ ีเ่นน้กราฟิก

● สนับสนุนการพมิพง์านจากระบบท ีต่อ้งใช ้postscript emulation หรอืสาํหรบัการสนับสนุนแบบอักษร postscript flash

คําอธบิายไดรเวอร ์HP UPD PCL 5

● พรอ้มใหด้าวน ์โหลดจากเวบ็ท ี ่www.hp.com/go/upd

● ใชง้านรว่มกันไดกั้บ PCL เวอรชั์นกอ่นหนา้และเคร ือ่งพมิพ ์ HP LaserJet รุน่กอ่นหนา้

● ทางเลอืกท ีด่ที ีส่ดุสาํหรบัการพมิพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรข์องผ ูผ้ลติรายอื่นหรอืท ีก่าํหนดเอง

● ออกแบบมาเพ ื่อใชง้านในหน่วยงานท ี่ ใชร้ะบบ Windows เพ ื่อใหม้ ี ไดรเวอรเ์ดยีวสาํหรบัใชง้านกับเคร ือ่งพมิพห์ลายรุน่

● ใชง้านไดด้เีม ื่อสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพห์ลายรุน่จากคอมพวิเตอรพ์กพาท ี่ ใช ้Windows
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เปล่ียนแปลงการต้ังคา่งานพิมพ ์(Windows)

ลําดับความสาํคัญของการเปล่ียนแปลงการต้ังคา่งานพิมพ ์
การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่การพมิพจ์ะมลีาํดับความสาํคัญตา่งกันข ึน้อย ูกั่บจดุท ีค่ณุทาํการเปล ี่ยนคา่

หมายเหตุ: ช ื่อคาํสัง่และช ื่อกลอ่งโตต้อบอาจแตกตา่งกันไปข ึน้อย ูกั่บโปรแกรมซอฟตแ์วรท์ ีค่ณุใช ้

● กลอ่งโต้ตอบการต้ังคา่หน้ากระดาษ คลกิ การต้ังคา่หน้ากระดาษ หรอืคาํสัง่ท ีเ่หมอืนกันในเมน ูFile ของโปรแกรมท ีค่ณุ
ใชง้านเพ ื่อเปิดกลอ่งโตต้อบ การเปล ี่ยนการตัง้คา่ท ีน่ีจ่ะแทนท ีก่ารตัง้คา่ท ีเ่ปล ี่ยนแปลงจากท ีอ่ ื่นๆ

● กลอ่งโต้ตอบการพิมพ:์ คลกิ Print, Print Setup หรอืคาํสัง่ท ีเ่หมอืนกันในเมน ูFile ของโปรแกรมท ีค่ณุใชง้านเพ ื่อเปิด
กลอ่งโตต้อบนี้ การตัง้คา่ท ีเ่ปล ี่ยนไว ้ ในกลอ่งโตต้อบ Print จะมคีวามสาํคัญนอ้ยกวา่ และโดยทัว่ไปจะไมแ่ทนท ีก่าร
เปล ี่ยนแปลงท ีท่าํไว ้ ในกลอ่งโตต้อบ Page Setup

● กลอ่งโต้ตอบคุณสมบัติเครือ่งพิมพ ์(ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพ)์: คลกิ Properties ในกลอ่งโตต้อบ Print เพ ื่อเปิดไดรเวอร ์
เคร ือ่งพมิพ ์ คา่ท ีเ่ปล ี่ยนในกลอ่งโตต้อบ Printer Properties โดยทัว่ไปจะไม่ ไปแทนท ีค่า่ท ีก่าํหนดไวท้ ีอ่ ื่นในซอฟตแ์วรท์ ี่ ใช ้
พมิพ ์ คณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพส์ว่นใหญ่ ไดท้ ีน่ี่

● คา่เริม่ต้นของไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพ:์ คา่เร ิม่ตน้ของไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพเ์ป็นคา่ท ีจ่ะใช ้ ในงานพมิพทั์ง้หมด เวน้แต ่คา่น้ันจะ
ถกูเปล ี่ยนในกลอ่งโตต้อบ การต้ังคา่หน้ากระดาษ, การพิมพห์รอื คุณสมบัติเครือ่งพิมพ ์

● การต้ังคา่ท่ีแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ:์ การตัง้คา่ท ีเ่ปล ี่ยนแปลงไว ้ ในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะมคีวามสาํคัญนอ้ยกวา่การ
เปล ี่ยนแปลงในท ีอ่ ื่นๆ

การเปล่ียนการต้ังคา่งานพิมพท่ี์ต้องการพิมพท้ั์งหมดจนกวา่จะปิดโปรแกรมซอฟตแ์วร ์
1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกไดรเวอรแ์ละคลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ หรอื Preferences (กาํหนดลักษณะ)

การเปล่ียนการต้ังคา่เริม่ต้นสาํหรบังานพิมพท้ั์งหมด
1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุ้มมองเมนู Start เริม่ต้น): คลกิ Start 

(เร ิม่) แลว้คลกิ Printers and Faxes (เคร ือ่งพมิพแ์ละโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุ้มมองเมนู Classic Start): คลกิ Start 
(เร ิม่) คลกิ Settings (การตัง้คา่) แลว้คลกิ Printers (เคร ือ่งพมิพ)์

Windows Vista: คลกิ Start (เร ิม่) คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันในประเภทของ Hardware and Sound 
(ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) ใหค้ลกิ Printer (เคร ือ่งพมิพ)์

Windows 7: คลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์

2. คลกิขวาท ี่ ไอคอนไดรเวอร ์ และเลอืก Printing Preferences (กาํหนดลักษณะการพมิพ)์
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การเปล่ียนการกําหนดคา่ของเครือ่ง
1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุ้มมองเมนู Start เริม่ต้น): คลกิ Start 

(เร ิม่) แลว้คลกิ Printers and Faxes (เคร ือ่งพมิพแ์ละโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุ้มมองเมนู Classic Start): คลกิ Start 
(เร ิม่) คลกิ Settings (การตัง้คา่) แลว้คลกิ Printers (เคร ือ่งพมิพ)์

Windows Vista: คลกิ Start (เร ิม่) คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) จากน้ันในประเภทของ Hardware and Sound 
(ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) ใหค้ลกิ Printer (เคร ือ่งพมิพ)์

Windows 7: คลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์

2. คลกิขวาท ี่ ไอคอนไดรเวอร ์ และเลอืก Properties (คณุสมบัต)ิ หรอื Printer properties (คณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ)์

3. คลกิท ีแ่ถบ Device Settings (การตัง้คา่อปุกรณ)์
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เปล่ียนแปลงการต้ังคา่งานพิมพ ์(Mac OS X)

ลําดับความสาํคัญของการเปล่ียนแปลงการต้ังคา่งานพิมพ ์
การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่การพมิพจ์ะมลีาํดับความสาํคัญตา่งกันข ึน้อย ูกั่บจดุท ีค่ณุทาํการเปล ี่ยนคา่

หมายเหตุ: ช ื่อคาํสัง่และช ื่อกลอ่งโตต้อบอาจแตกตา่งกันไปข ึน้อย ูกั่บโปรแกรมซอฟตแ์วรท์ ีค่ณุใช ้

● กลอ่งโต้ตอบการต้ังคา่หน้ากระดาษ: คลกิ Page Setup (การตัง้คา่หนา้กระดาษ) หรอืคาํสัง่ท ีค่ลา้ยกันในเมน ูFile (ไฟล)์ 
ของโปรแกรมท ีค่ณุใชง้านอย ูเ่พ ื่อเปิดกลอ่งโตต้อบนี้ การตัง้คา่ท ีถ่กูเปล ี่ยนแปลงท ีน่ี่อาจลบลา้งการตัง้คา่ท ีเ่ปล ี่ยนแปลงท ีอ่ ื่น

● กลอ่งโต้ตอบการพิมพ:์ คลกิ Print, Print Setup หรอืคาํสัง่ท ีเ่หมอืนกันในเมน ูFile ของโปรแกรมท ีค่ณุใชง้านเพ ื่อเปิด
กลอ่งโตต้อบนี้ การตัง้คา่ท ีเ่ปล ี่ยนไว ้ ในกลอ่งโตต้อบ Print จะมคีวามสาํคัญนอ้ยกวา่ และจะ ไม ่แทนท ีก่ารเปล ี่ยนแปลงท ีท่าํไว ้
ในกลอ่งโตต้อบ Page Setup

● คา่เริม่ต้นของไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพ:์ คา่เร ิม่ตน้ของไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพเ์ป็นคา่ท ีจ่ะใช ้ ในงานพมิพทั์ง้หมด เวน้แต ่คา่น้ันจะ
ถกูเปล ี่ยนในกลอ่งโตต้อบ การต้ังคา่หน้ากระดาษ, การพิมพห์รอื คุณสมบัติเครือ่งพิมพ ์

● การต้ังคา่ท่ีแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ:์ การตัง้คา่ท ีเ่ปล ี่ยนแปลงไว ้ ในแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพจ์ะมคีวามสาํคัญนอ้ยกวา่การ
เปล ี่ยนแปลงในท ีอ่ ื่นๆ

การเปล่ียนการต้ังคา่งานพิมพท่ี์ต้องการพิมพท้ั์งหมดจนกวา่จะปิดโปรแกรมซอฟตแ์วร ์
1. ในเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิปุ่ ม Print (พิมพ)์

2. การเปล ี่ยนแปลงคา่ท ีค่ณุตอ้งการในเมนตูา่งๆ

การเปล่ียนการต้ังคา่เริม่ต้นสาํหรบังานพิมพท้ั์งหมด
1. ในเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิปุ่ ม Print (พิมพ)์

2. การเปล ี่ยนแปลงคา่ท ีค่ณุตอ้งการในเมนตูา่งๆ

3. ในเมน ูPresets (คา่ลว่งหน้า) คลกิปุ่ ม Save As... (บันทึกเป็น...) และพมิพช์ ื่อของคา่ลว่งหนา้

การตัง้คา่เหลา่นีจ้ะถกูบันทกึไว ้ ในเมน ูPresets (คา่ลว่งหน้า) เม ื่อตอ้งการใชค้า่ใหมน่ี้ คณุตอ้งเลอืกตัวเลอืกคา่ลว่งหนา้ท ีบั่นทกึไว ้
ทกุครัง้ท ีค่ณุเปิดโปรแกรมและพมิพง์าน

การเปล่ียนการกําหนดคา่ของเครือ่ง
1. จากเมน ูApple  ใหค้ลกิเมน ูSystem Preferences (การต้ังคา่ระบบ) จากน้ันคลกิไอคอน Print & Fax (พิมพแ์ละ

โทรสาร)

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพท์ ีอ่ย ูด่า้นซา้ยของหนา้ตา่ง

3. คลกิปุ่ ม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณส์ิน้เปลือง)

4. คลกิแถบ Driver (ไดรเวอร)์

5. กาํหนดคา่ตัวเลอืกท ีต่ดิตัง้
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พิมพง์านสาํหรบั Windows

ใชช้อ็ตคัทสาํหรบัการพิมพ ์(Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  
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3. คลกิแถบ ชอ็ตคัทสาํหรบัการพิมพ ์  

4. เลอืกชอ็ตคัทใดชอ็ตคัทหนึ่ง แลว้คลกิปุ่ ม ตกลง

หมายเหตุ: เม ื่อคณุเลอืกชอ็ตคัท การตัง้คา่ท ีเ่ก ี่ยวขอ้งจะเปล ี่ยนในแถบ
อื่นในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์

 

สร้างชอ็ตคัทการพิมพ ์(Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  
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2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ ชอ็ตคัทสาํหรบัการพิมพ ์  

4. เลอืกชอ็ตคัทท ีม่อีย ูเ่ป็นตน้แบบ

หมายเหตุ: เลอืกชอ็ตคัทกอ่นปรบัการตัง้คา่ทางดา้นขวาของหนา้จอ
เสมอ หากปรบัการตัง้คา่แลว้เลอืกชอ็ตคัท หรอืหากเลอืกชอ็ตคัทอื่น การ
ปรบัเปล ี่ยนทัง้หมดของคณุจะหายไป
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5. เลอืกตัวเลอืกการพมิพข์องชอ็ตคัทใหม่

หมายเหตุ: คณุสามารถเลอืกตัวเลอืกการพมิพบ์นแถบนีห้รอืแถบอื่น
ในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ หลังจากเลอืกตัวเลอืกบนแถบอื่น ใหย้อ้นกลับไปท ี่

แถบ ชอ็ตคัทสาํหรบัการพิมพ ์กอ่นดาํเนนิการขัน้ตอนถัดไป

 

6. คลกิปุ่ ม บันทึกเป็น  

7. พมิพช์ ื่อสาํหรบัชอ็ตคัท แลว้คลกิปุ่ ม ตกลง  
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พิมพท้ั์งสองด้าน (การพิมพส์องด้าน) โดยใช ้Windows

1. ในเมน ูแฟ้ม ของโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหค้ลกิ พิมพ ์  

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ ตกแต่ง  

24 บท 3   พมิพ ์ THWW



4. เลอืกชอ่งทาํเคร ือ่งหมาย พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (ด้วยตนเอง) 
คลกิปุ่ ม ตกลง เพ ื่อพมิพด์า้นแรกของงาน

 

5. นําปึกกระดาษท ีพ่มิพเ์สรจ็แลว้ออกจากถาดกระดาษออก แลว้ใสล่งในถาด
ป้อนโดยใหด้า้นท ีพ่มิพแ์ลว้ควํา่ลง โดยไมต่อ้งเปล ี่ยนการวางแนว

 

6. บนแผงควบคมุ ใหก้ดปุ่ ม OK เพ ื่อพมิพด์า้นท ีส่องของงาน  

พิมพห์ลายหน้าในหน้าเดียวโดยใช ้Windows

1. ในเมน ูแฟ้ม ของโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหค้ลกิ พิมพ ์  
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2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ ตกแต่ง  
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4. เลอืกจาํนวนหนา้ตอ่แผน่จากรายการดรอปดาวน ์จํานวนหน้าต่อแผน่  

5. เลอืกตัวเลอืก พิมพข์อบหน้า ลําดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ ท ี่

ถกูตอ้ง
 

เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  
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2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ ตกแต่ง  

4. ในสว่น การวางแนวกระดาษ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก แนวต้ัง หรอื แนวนอน

เม ื่อตอ้งการพมิพภ์าพในลักษณะกลับหัว ใหเ้ลอืกตัวเลอืก หมุน 180 
องศา
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เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ  

4. จากรายการดรอปดาวน ์ประเภทกระดาษ ใหค้ลกิตัวเลอืก อ่ืนๆ...  
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5. เลอืกหมวดหม ูข่องประเภทกระดาษท ีร่ะบกุระดาษของคณุไดด้ที ีส่ดุ  

6. เลอืกตัวเลอืกของประเภทกระดาษท ีค่ณุกาํลังใช ้แลว้คลกิปุ่ ม ตกลง  

พิมพห์น้าแรกหรอืหน้าสดุท้ายบนกระดาษชนิดอ่ืน (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  
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2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ  

4. คลกิกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย พิมพห์น้าบนกระดาษอ่ืน แลว้เลอืกการตัง้คา่ท ี่

จาํเป็นสาํหรบัหนา้ปก หนา้อื่นๆ และปกหลัง
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กําหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ ลักษณะ  

4. เลอืกตัวเลอืก พิมพเ์อกสารบน แลว้เลอืกขนาดจากรายการดรอปดาวน ์  
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จัดทําหนังสอืเลม่เล็ก (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ ตกแต่ง  
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4. คลกิกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (ด้วยตนเอง)  

5. ในรายการดรอปดาวน ์รูปแบบหนังสอืเลม่เล็ก เลอืกตัวเลอืกการเยบ็เลม่ 
ตัวเลอืก จํานวนหน้าต่อแผน่ จะเปล ี่ยนเป็น 2 หน้าต่อแผน่ โดยอัตโนมัติ
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พิมพง์านสาํหรบั Mac OS X

ใชค้า่ลว่งหน้าสาํหรบัการพิมพ ์(Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. ในเมน ูPresets (คา่ลว่งหน้า) เลอืกคา่ลว่งหนา้การพมิพ ์

หมายเหตุ: ในการใชก้ารตัง้คา่เร ิม่ตน้ของไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก standard (มาตรฐาน)

สร้างคา่ลว่งหน้าสาํหรบัการพิมพ ์(Mac OS X)
ใชค้า่ลว่งหนา้สาํหรบัการพมิพเ์พ ื่อบันทกึการตัง้คา่ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพป์ัจจบัุนสาํหรบักลับมาเรยีกใชก้ารตัง้คา่น้ันใหม่ ได้

1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เลอืกการตัง้คา่การพมิพท์ ีค่ณุตอ้งการบันทกึเพ ื่อกลับมาใช ้ ใหม่

4. ในเมน ูPresets (คา่ลว่งหน้า) คลกิตัวเลอืก Save As... (บันทึกเป็น...) แลว้พมิพช์ ื่อสาํหรบัคา่ลว่งหนา้

5. คลกิปุ่ ม OK

พิมพท้ั์งสองด้าน (Mac OS X)
1. ใสก่ระดาษจาํนวนมากพอลงในถาดใดถาดหนึ่งเพ ื่อใหเ้พยีงพอกับงานพมิพ ์

2. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

3. เปิดเมน ูFinishing (การตกแต่ง) และคลกิแถบ Manual Duplex (การพิมพส์องด้านด้วยตนเอง) หรอืเปิดเมน ู
Manual Duplex (การพิมพส์องด้านด้วยตนเอง)

4. คลกิชอ่ง Manual Duplex (การพิมพส์องด้านด้วยตนเอง) แลว้เลอืกตัวเลอืกการเขา้เลม่

5. คลกิปุ่ ม Print (พิมพ)์ ทาํตามคาํแนะนําในหนา้ตา่งป๊อปอัปท ีป่รากฏข ึน้บนหนา้จอคอมพวิเตอร ์ กอ่นท ีจ่ะใสปึ่กกระดาษกลับ
เขา้ไป ในถาด 1 เพ ื่อพมิพด์า้นท ีส่อง

6. ไปท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ แลว้หยบิกระดาษเปลา่ท ีอ่ย ู่ ในถาด 1 ออก

7. ใสปึ่กกระดาษท ีพ่มิพแ์ลว้โดยหงายหนา้ข ึน้และใหป้้อนทา้ยกระดาษเขา้ไป ในเคร ือ่งพมิพก์อ่นในถาด 1

8. หากมขีอ้ความปรากฏข ึน้ กดปุ่ มบนแผงควบคมุท ีเ่หมาะสมเพ ื่อดาํเนนิการตอ่

THWW พมิพง์านสาํหรบั Mac OS X 35



การพิมพแ์บบหลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X)

1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เปิดเมน ูLayout (รูปแบบ)

4. จากเมน ูPages per Sheet (หน้าต่อแผน่) ใหเ้ลอืกจาํนวนหนา้ท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ในแตล่ะหนา้ (1, 2, 4, 6, 9 หรอื 16)

5. ในสว่น Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ใหเ้ลอืกลาํดับและการจัดวางหนา้ตา่งๆ ลงในหนา้กระดาษ

6. จากเมน ูBorders (ขอบ) ใหเ้ลอืกประเภทของขอบท ีจ่ะพมิพ ์ใหกั้บแตล่ะหนา้

เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. ในเมน ูCopies & Pages (สาํเนาและหน้า) คลกิปุ่ ม Page Setup (การต้ังคา่หน้า)

4. คลกิไอคอนท ีแ่สดงการวางแนวหนา้กระดาษท ีค่ณุตอ้งการใช ้แลว้คลกิปุ่ ม OK

เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เปิดเมน ูFinishing (การตกแต่ง)

4. เลอืกประเภทจากรายการดรอปดาวน ์Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ)์

5. คลกิปุ่ ม Print (พิมพ)์
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การพิมพห์น้าปก (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เปิดเมน ูCover Page (ใบปะหน้า) แลว้เลอืกหนา้ท ีจ่ะพมิพห์นา้ปก คลกิปุ่ ม Before Document (ก่อนเอกสาร) หรอืปุ่ ม 
After Document (หลังเอกสาร)

4. ในเมน ูCover Page Type (ประเภทใบปะหน้า) เลอืกขอ้ความท ีค่ณุตอ้งการพมิพบ์นหนา้ปก

หมายเหตุ: ในการพมิพห์นา้ปกแบบไมม่ขีอ้ความใดๆ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก standard (มาตรฐาน) จากเมน ูCover Page 
Type (ประเภทใบปะหน้า)

กําหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เปิดเมน ูPaper Handling (การจัดการกระดาษ)

4. ในสว่น Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลกิชอ่ง Scale to fit paper size (ปรบัให้พอดีกับ
ขนาดกระดาษ) แลว้เลอืกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน ์

จัดทําหนังสอืเลม่เล็ก (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เปิดเมน ูManual Duplex (การพิมพส์องด้านด้วยตนเอง)

4. คลกิชอ่ง Manual Duplex (การพิมพส์องด้านด้วยตนเอง)

5. เปิดเมน ูBooklet Printing (การพิมพห์นังสอืเลม่เล็ก)

6. คลกิชอ่ง Format Output As Booklet (จัดรูปแบบงานท่ีออกมาเป็นหนังสอืเลม่เล็ก) แลว้เลอืกตัวเลอืกการเขา้เลม่

7. เลอืกขนาดกระดาษ
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งานพิมพเ์พ่ิมเติม (Windows)

ยกเลิกงานพิมพ ์(Windows)
1. หากงานพมิพก์าํลังพมิพอ์ย ู ่ใหย้กเลกิโดยการกดปุ่ ม ยกเลกิ  บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: การกดปุ่ ม ยกเลกิ  จะลบงานท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพ ์ ในกรณีท ีม่งีานกาํลังดาํเนนิการอย ูห่ลายงาน การกด
ปุ่ ม ยกเลกิ  จะลบงานท ีป่รากฏอย ูบ่นแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

2. และคณุสามารถยกเลกิงานพมิพจ์ากโปรแกรมหรอืควิการพมิพ ์ได ้

● โปรแกรมซอฟตแ์วร:์ โดยทัว่ไป กลอ่งโตต้อบจะปรากฏข ึน้ชัว่คร ูบ่นหนา้จอคอมพวิเตอร ์ เพ ื่อใหค้ณุสามารถยกเลกิ
งานพมิพ ์ได ้

● คิวการพิมพข์อง Windows: หากมงีานพมิพก์าํลังรออย ู่ ในควิการพมิพ ์ (หน่วยความจาํของคอมพวิเตอร)์ หรอืท ีเ่กบ็
พักการพมิพ ์ ใหล้บงานพมิพ ์ในท ีดั่งกลา่ว

◦ Windows XP, Server 2003 หรอื Server 2008: คลกิ เริม่ คลกิ การต้ังคา่ แลว้คลกิ เครือ่งพิมพแ์ละ
โทรสาร ดับเบลิคลกิท ี่ ไอคอนของเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อเปิดหนา้ตา่ง คลกิขวาท ีง่านพมิพท์ ีค่ณุตอ้งการยกเลกิ และ
คลกิ ยกเลิก

◦ Windows Vista: คลกิ Start (เร ิม่) คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) และภายใต ้Hardware and 
Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) ใหค้ลกิ Printer (เคร ือ่งพมิพ)์ ดับเบลิคลกิท ี่ ไอคอนของเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อเปิด
หนา้ตา่ง คลกิขวาท ีง่านพมิพท์ ีค่ณุตอ้งการยกเลกิ และคลกิ Cancel (ยกเลกิ)

◦ Windows 7: คลกิ Start (เร ิม่) จากน้ันคลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์ ดับเบลิคลกิท ี่
ไอคอนของเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อเปิดหนา้ตา่ง คลกิขวาท ีง่านพมิพท์ ีค่ณุตอ้งการยกเลกิ และคลกิ Cancel (ยกเลกิ)

เลือกขนาดกระดาษ (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4. เลอืกขนาดจากรายการดรอปดาวน ์ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4. คลกิปุ่ ม กําหนดเอง

5. พมิพช์ ื่อสาํหรบัขนาดท ีก่าํหนดเองและระบขุนาด
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● ดา้นกวา้งคอืขอบดา้นสัน้ของกระดาษ

● ดา้นยาวคอืขอบดา้นยาวของกระดาษ

หมายเหตุ: ใสก่ระดาษโดยใหข้อบดา้นสัน้เขา้ไป ในถาดกอ่นเสมอ

6. คลกิปุ่ ม บันทึก แลว้คลกิปุ่ ม ปิด

พิมพล์ายน้ํา (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่

3. คลกิแถบ ลักษณะ

4. เลอืกลายนํา้จากรายการแบบดรอปดาวน ์ลายน้ํา

หรอืหากตอ้งการเพ ิม่ลายนํา้ใหม่ ในรายการ ใหค้ลกิปุ่ ม แก้ ไข ระบกุารตัง้คา่สาํหรบัลายนํา้ แลว้คลกิปุ่ ม ตกลง

5. ในการพมิพล์ายนํา้ในหนา้แรกเทา่น้ัน ใหเ้ลอืกชอ่งทาํเคร ือ่งหมาย หน้าแรกเทา่น้ัน มฉิะน้ัน เคร ือ่งจะพมิพล์ายนํา้บนหนา้แตล่ะ
หนา้
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งานพิมพเ์พ่ิมเติม (Mac OS X)

ยกเลิกงานพิมพ ์(Mac OS X)
1. หากงานพมิพก์าํลังพมิพอ์ย ู ่ใหย้กเลกิโดยการกดปุ่ ม ยกเลกิ  บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: การกดปุ่ ม ยกเลกิ  จะลบงานท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังพมิพ ์ ในกรณีท ีม่งีานพมิพก์าํลังรออย ูห่นึ่งงานหรอืมากกวา่ 
การกดปุ่ ม ยกเลกิ  จะลบงานพมิพท์ ีป่รากฏอย ูบ่นแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

2. และคณุสามารถยกเลกิงานพมิพจ์ากโปรแกรมหรอืควิการพมิพ ์ได ้

● โปรแกรมซอฟตแ์วร:์ โดยทัว่ไป กลอ่งโตต้อบจะปรากฏข ึน้ชัว่คร ูบ่นหนา้จอคอมพวิเตอร ์ เพ ื่อใหค้ณุสามารถยกเลกิ
งานพมิพ ์ได ้

● คิวการพิมพข์อง Mac: เปิดควิการพมิพ โ์ดยดับเบลิคลกิท ี่ ไอคอนของเคร ือ่งพมิพ ์ในดอ็ค ไฮไลตง์านพมิพ ์ และคลกิ 
Delete (ลบ)

เลือกขนาดกระดาษ (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. ในเมน ูCopies & Pages (สาํเนาและหน้า) คลกิปุ่ ม Page Setup (การต้ังคา่หน้า)

4. เลอืกขนาดจากรายการดรอปดาวน ์Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลว้คลกิปุ่ ม OK

เลือกขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. ในเมน ูCopies & Pages (สาํเนาและหน้า) คลกิปุ่ ม Page Setup (การต้ังคา่หน้า)

4. จากรายการดรอปดาวน ์Paper Size (ขนาดกระดาษ) เลอืกตัวเลอืก Manage Custom Sizes (จัดการขนาดท่ีกําหนด
เอง)

5. ระบขุนาดสาํหรบัขนาดกระดาษ แลว้คลกิปุ่ ม OK

พิมพล์ายน้ํา (Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เปิดเมน ูWatermarks (ลายน้ํา)

4. จากเมน ูMode (โหมด) ใหเ้ลอืกประเภทของลายนํา้ท ีจ่ะใช ้เลอืกตัวเลอืก Watermark (ลายน้ํา) เพ ื่อพมิพข์อ้ความก ึ่ง
โปรง่แสง เลอืกตัวเลอืก Overlay (การซอ้น) เพ ื่อพมิพข์อ้ความท ี่ ไม่ โปรง่แสง

5. จากเมน ูPages (หน้า) ใหเ้ลอืกวา่จะพมิพล์ายนํา้ลงในทกุหนา้หรอืเฉพาะหนา้แรกเทา่น้ัน
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6. จากเมน ูText (ขอ้ความ) ใหเ้ลอืกขอ้ความมาตรฐานหนึ่งขอ้ความ หรอืเลอืกตัวเลอืก Custom (กําหนดเอง) แลว้พมิพ ์
ขอ้ความใหมล่งในชอ่ง

7. เลอืกตัวเลอืกตา่งๆ ใหกั้บการตัง้คา่ท ีเ่หลอื

สร้างงานพิมพคุ์ณภาพระดับเก็บถาวร
ตัวเลอืก พมิพเ์กบ็ถาวร จะทาํให◌้้ไดง้านพมิพท์ ีเ่กดิการเป้ือนของผงหมกึและฝ ุ่ นเพยีงเลก็นอ้ย ให ้ ใช ้พมิพเ์กบ็ถาวร เพ ื่อสรา้ง
เอกสารท ีค่ณุตอ้งการเกบ็รกัษาไวห้รอืเกบ็ถาวร

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูบรกิาร

3. แตะปุ่ ม พมิพเ์กบ็ถาวร และแตะปุ่ ม เปิด
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การพิมพส์ี
ใชตั้วเลือก HP EasyColor

หากคณุใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP PCL 6 สาํหรบั Windows เทคโนโลย ีHP EasyColor จะปรบัปรงุเอกสารเนื้อหาแบบผสมท ี่
พมิพจ์ากโปรแกรม Microsoft Office โดยอัตโนมัต ิเทคโนโลยนีีจ้ะสแกนเอกสาร และปรบัภาพถา่ยในร◌ปูแบบ.JPEG หรอื.PNG 
โดยอัตโนมัต ิเทคโนโลย ีHP EasyColor จะเพ ิม่ความคมชัดของภาพทัง้ภาพในครัง้เดยีว แทนท ีจ่ะแบง่ภาพออกเป็นหลายๆ ช ิน้ ซ ึง่
สง่ผลใหค้วามสมํา่เสมอของสดีขี ึน้ รายละเอยีดคมชัดข ึน้ และการพมิพร์วดเรว็ข ึน้

หากคณุกาํลังใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP Postscript สาํหรบั Mac เทคโนโลย ีHP EasyColor จะสแกนเอกสารทัง้หมดและปรบั
ภาพถา่ยทัง้หมดโดยอัตโนมัต ิเพ ื่อผลท ีด่ขี ึน้ในการพมิพเ์ชน่เดยีวกัน

ในตัวอยา่งตอ่ไปนี้ ภาพดา้นซา้ยสรา้งข ึน้โดยไม่ ใชตั้วเลอืก HP EasyColor ภาพดา้นขวาแสดงการเพ ิม่ความคมชัด ซ ึง่เป็นผลจาก
การใชตั้วเลอืก HP EasyColor

ตัวเลอืก HP EasyColor เปิดใชง้านตามคา่เร ิม่ตน้ทัง้ในไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ HP PCL 6 และ HP Mac Postscript คณุจงึไมจ่าํเป็น
ตอ้งปรบัสดีว้ยตนเอง ในการเลกิใชง้านตัวเลอืกเพ ื่อใหค้ณุสามารถปรบัการตัง้คา่สดีว้ยตนเองได ้ใหเ้ปิดแถบ ส ีในไดรเวอรข์อง 
Windows หรอืแถบ Color/Quality Options (ตัวเลือกส/ีคุณภาพ) ในไดรเวอรข์อง Mac จากน้ันคลกิชอ่งทาํเคร ือ่งหมาย 
HP EasyColor เพ ื่อยกเลกิ
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เปล่ียนตัวเลือกส ี(Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ สี  

4. คลกิท ี ่อัตโนมัติ หรอืการตัง้คา่ ด้วยตนเอง

● การตัง้คา่ อัตโนมัติ: เลอืกการตัง้คา่นี้สาํหรบังานพมิพส์สีว่นใหญ่

● การตัง้คา่ ด้วยตนเอง: เลอืกการตัง้คา่นี้เพ ื่อปรบัการตัง้คา่ส ี ให ้
แยกจากการตัง้คา่อ ื่น

หมายเหตุ: เปล ี่ยนการตัง้คา่สดีว้ยตนเองทาํใหม้ผีลกระทบตอ่งาน
พมิพ ์ HP แนะนําใหผ้ ูเ้ช ีย่วชาญเทา่น้ันเป็นผ ูเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่กราฟิก
ส ี

 

5. คลกิตัวเลอืก พิมพ ์ ในโทนสเีทา เพ ื่อพมิพเ์อกสารสเีป็นสดีาํและเฉดสเีทา 
ใชตั้วเลอืกนี้เพ ื่อพมิพเ์อกสารสสีาํหรบัการโทรสารหรอืถา่ยเอกสาร คณุ
สามารถใชตั้วเลอืกนี้เพ ื่อพมิพส์าํเนาฉบับรา่งหรอืเพ ื่อประหยัดหมกึส ี

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง  

เปล่ียนชุดรูปแบบสสีาํหรบังานพิมพ ์(Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์  
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2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่  

3. คลกิแถบ สี  

4. เลอืกชดุรปูแบบสจีากรายการดรอปดาวน ์ชุดรูปแบบสี

● คา่เริม่ต้น (sRGB): ชดุรปูแบบนีจ้ะตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อพมิพ ์
ขอ้มลู RGB ในโหมดอปุกรณดั์ง้เดมิ เม ื่อใชช้ดุรปูแบบนี้ ใหจั้ดการส ี
ในโปรแกรมซอฟตแ์วรห์รอืในระบบปฏบัิตกิารสาํหรบัการแสดงสที ี่

ถกูตอ้ง

● สสีดใส: เคร ือ่งพมิพจ์ะเพ ิม่ความอิ่มตัวของส ี ในระดับกลาง ใชช้ดุรปู
แบบนี้เม ื่อพมิพก์ราฟิกดา้นธรุกจิ

● ภาพถา่ย: เคร ือ่งพมิพจ์ะแปลงส ีRGB ราวกับวา่ถกูพมิพเ์ป็น
ภาพถา่ยโดยใชม้นิแิลบ็แบบดจิติอล ซ ึง่เคร ือ่งพมิพจ์ะใหส้ที ีค่มชัด
มากกวา่แตกตา่งกับชดุรปูแบบคา่เร ิม่ตน้ (sRBG) ใชช้ดุรปูแบบนี้

สาํหรบัพมิพภ์าพถา่ย

● Photo (Adobe RGB 1998): ใชช้ดุรปูแบบนี้สาํหรบัภาพถา่ย
ดจิติอลท ี่ ใชส้ ีAdobeRGB แทนท ีจ่ะใช ้sRGB ปิดการจัดการส ี ใน
โปรแกรมซอฟตแ์วรเ์ม ื่อใชช้ดุรปูแบบนี้

● ไมม่:ี ไม่ ใชช้ดุรปูแบบส ี

 

เปล่ียนตัวเลือกส ี(Mac OS X)
1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. เปิดเมน ูColor/Quality Options (ตัวเลือกส/ีคุณภาพ)

4. เปิดเมน ูAdvanced (ขั้นสูง)

5. ปรบัคา่ตา่งๆ ในแตล่ะสว่นใหกั้บขอ้ความ กราฟิก และภาพถา่ยดว้ยตนเอง
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ตัวเลือกการเลือกสด้ีวยตนเอง
ใชตั้วเลอืกการเลอืกสดีว้ยตนเองเพ ื่อปรบัคา่ตัวเลอืก สเีทา, ฮาลฟ์โทน และ การควบคุมขอบ สาํหรบัขอ้ความ กราฟิก และ
ภาพถา่ย

ตาราง 3-1  ตัวเลือกการเลือกสด้ีวยตนเอง

รายละเอียดการต้ังคา่ ตัวเลือกการต้ังคา่

การควบคุมขอบ

การตัง้คา่ การควบคุมขอบ กาํหนดการแสดงสขีองขอบ การ
ควบคมุขอบมสีองสว่นประกอบ: ฮาลฟ์โทนแบบปรบัคา่ไดแ้ละการ
เกล ี่ยส ีฮาลฟ์โทนแบบปรบัคา่ไดเ้พ ิม่ความคมชัดของขอบ สว่นการ
เกล ี่ยสจีะชว่ยลดปัญหาความผดิพลาดในการทับกันของสี ดว้ยการ
เกล ี่ยใหข้อบขององคป์ระกอบในภาพท ีอ่ย ูต่ดิกันเหล ื่อมทับกันเลก็
นอ้ย

● ปิด ไมม่กีารเกล ี่ยสแีละฮาลฟ์โทนแบบปรบัคา่ได ้

● จาง ตัง้คา่การเกล ี่ยสที ีร่ะดับนอ้ยท ีส่ดุ เปิดใชฮ้าลฟ์ โทนแบบปรบัคา่ได ้

● ปกติ ตัง้คา่การเกล ี่ยสที ีร่ะดับปานกลาง เปิดใชฮ้าลฟ์ โทนแบบปรบัคา่ได ้

● สูงสดุ เป็นการตัง้คา่การเกล ี่ยสรีะดับสงูสดุ เปิดใชฮ้าลฟ์ โทนแบบปรบัคา่ได ้

ฮาลฟ์โทน

ตัวเลอืกฮาลฟ์โทน มผีลตอ่ความชัดเจนของสที ีพ่มิพอ์อกมาและ
ความละเอยีด

● เรยีบ ใหง้านพมิพท์ ีด่ขี ึน้สาํหรบัพ ืน้ท ีก่ารพมิพข์นาดใหญท่ ีเ่ตม็ไปดว้ยรปูทบึ และ
ปรบัภาพถา่ยใหม้สีเีรยีบเนยีนข ึน้ เลอืกตัวเลอืกนี้เม ื่อพ ืน้ท ีท่ ีส่ม ํา่เสมอและราบเรยีบม ี
ความสาํคัญ

● ตัวเลอืก ละเอียด จะเหมาะสาํหรบังานขอ้ความและกราฟิกท ีต่อ้งการความคมชัดของ
ลายเสน้หรอืส ีหรอืภาพท ีม่ลีวดลายหรอืมรีายละเอยีดมาก เลอืกตัวเลอืกนี้เม ื่อเสน้
ขอบท ีค่มและรายละเอยีดเลก็ๆ มคีวามสาํคัญ

สเีทา

การตัง้คา่ สเีทา เป็นตัวกาํหนดวธิกีารสรา้งสเีทาท ีนํ่ามาใช ้ ใน
ขอ้ความ กราฟิก และภาพถา่ย

● เฉพาะสดํีา จะสรา้งสกีลาง (สเีทาและสดีาํ) โดยใชเ้ฉพาะผงหมกึสดีาํ ซ ึง่จะทาํใหแ้น่ ใจ
ไดว้า่สกีลางท ี่ ได ้ ไม่ ไดเ้ป็นสจีากการผสม การตัง้คา่นีจ้ะใหผ้ลดที ีส่ดุสาํหรบัเอกสาร
และแผน่ใสโทนสเีทา

● 4 ส ีสรา้งสกีลาง (สเีทาและสดีาํ) โดยการผสมผงหมกึทัง้ส ีส่ ีวธินีีท้าํให ้ ไดร้ะดับสที ี่

เรยีบเนยีนกวา่ มกีารไลส่ ี ไปเป็นสอี ื่น และสดีาํท ี่ ไดจ้ะเป็นสดีาํท ีม่คีวามเขม้สงูสดุ

การเทียบสี
สาํหรบัผ ู้ ใชส้ว่นใหญ ่วธิที ีด่ที ีส่ดุสาํหรบัการเทยีบสคีอืการสัง่พมิพส์แีบบ sRGB

ขัน้ตอนในการเทยีบส ี ในงานท ีพ่มิพอ์อกมากับส ี ในหนา้จอคอมพวิเตอรน้ั์นคอ่นขา้งยุง่ยาก เพราะวธิ ี ในการสรา้งสขีองเคร ือ่งพมิพ ์
และคอมพวิเตอรน้ั์นแตกตา่งกัน หนา้จอจะแสดงสดีว้ยจดุภาพโดยใชก้ระบวนการผสมสแีบบ RGB (red, green, blue) แต่
เคร ือ่งพมิพพ์มิพส์ตีา่งๆ โดยใชก้ระบวนการผสมสแีบบ CMYK (cyan, magenta, yellow และ black)

มปีัจจัยหลายประการท ีม่ผีลตอ่การทาํใหส้ ี ในงานท ีพ่มิพอ์อกมาตรงกับสขีองงานบนหนา้จอ

● วัสดทุ ีนํ่ามาใชพ้มิพ ์

● สารสรา้งสขีองเคร ือ่งพมิพ ์ (เชน่ หมกึหรอืผงหมกึ)

● กระบวนการพมิพ ์ (เชน่ เทคโนโลยกีารพมิพแ์บบองิคเ์จท็ แทน่พมิพ ์ หรอืเลเซอร)์

● แสงไฟจากเคร ือ่งฉาย

● ความแตกตา่งในการรบัร ูส้ขีองแตล่ะบคุคล

● โปรแกรมซอฟตแ์วร ์
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● ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● ระบบปฏบัิตกิารของคอมพวิเตอร ์

● จอภาพ

● การด์วดิ ี โอและไดรเวอร ์

● สภาพแวดลอ้มในการใชง้านเคร ือ่งพมิพ ์ (เชน่ ความช ืน้)

หากสบีนหนา้จอไมต่รงกันเสยีทเีดยีวกับสขีองงานท ีพ่มิพอ์อกมากอ็าจเป็นเพราะปัจจัยตา่งๆ ขา้งตน้

พิมพข์อ้ความสเีป็นสดํีา (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4. คลกิกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย พิมพข์อ้ความท้ังหมดเป็นสดํีา คลกิปุ่ ม ตกลง
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ใช ้HP ePrint
1. ในการใช ้HP ePrint คณุตอ้งเปิดใชง้าน HP Web Services กอ่น

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม บรกิารบนเวบ็ 

b. แตะปุ่ ม เปิดใชง้านบรกิารบนเวบ็

เม ื่อเปิดใชง้านบรกิารบนเวบ็ ผลติภัณฑจ์ะพมิพเ์อกสารขอ้มลูท ีม่รีหัสเคร ือ่งพมิพแ์ละคาํแนะนําในการลงทะเบยีนท ี ่
www.hpeprintcenter.com

2. เม ื่อคณุลงทะเบยีนผลติภัณฑแ์ลว้ ให ้ ใชเ้วบ็ไซต ์HP ePrintCenter เพ ื่อกาํหนดคา่การรกัษาความปลอดภัย และเพ ื่อกาํหนด
คา่การพมิพเ์ร ิม่ตน้สาํหรบังาน HP ePrint ทัง้หมดท ีส่ง่ไปยังเคร ือ่งพมิพน์ี้:

a. ไปท ี ่www.hpeprintcenter.com

b. คลกิ ลงชื่อเขา้ใช ้และป้อนขอ้มลูเฉพาะของ HP ePrintCenter หรอืลงช ื่อสมัครใชบั้ญช ี ใหม่

c. เลอืกเคร ือ่งพมิพจ์ากรายการ หรอืคลกิ + เพ่ิมเครือ่งพิมพ ์เพ ื่อเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ ในการเพ ิม่เคร ือ่งพมิพ ์ คณุจาํเป็นตอ้ง
มรีหัสเคร ือ่งพมิพ ์ ซ ึง่กค็อืสว่นอเีมลแ์อดเดรสของเคร ือ่งพมิพท์ ีอ่ย ูก่อ่นหนา้เคร ือ่งหมาย @

หมายเหตุ: รหัสนี้มอีายเุพยีง 24 ชัว่โมงเทา่น้ันนับจากท ีค่ณุเปิดใชง้าน HP Web Services หากหมดอาย ุใหป้ฏบัิต ิ
ตามคาํแนะนําเพ ื่อเปิดใชง้าน HP Web Services อกีครัง้ และรบัรหัส ใหม่

d. ในการป้องกันเคร ือ่งพมิพจ์ากการพมิพเ์อกสารท ี่ ไม่ ไดค้าดไว ้ใหค้ลกิ การต้ังคา่ ePrint และคลกิแถบ ผู้สง่ท่ีอนุญาต 
คลกิ ผู้สง่ท่ีอนุญาตเทา่น้ัน แลว้เพ ิม่อเีมลแ์อดเดรสท ีค่ณุตอ้งการให ้ ใชง้าน ePrint ได ้

e. ในการกาํหนดการตัง้คา่เร ิม่ตน้สาํหรบังาน ePrint ทัง้หมดท ีถ่กูสง่มาท ีเ่คร ือ่งพมิพน์ี้ ใหค้ลกิ การต้ังคา่ ePrint คลกิ 
ตัวเลือกการพิมพ ์และเลอืกการตัง้คา่ท ีค่ณุตอ้งการใช ้

3. ในการพมิพเ์อกสาร ใหแ้นบเอกสารไว ้ ในขอ้ความอเีมลซ์ ึง่สง่ไปท ีอ่เีมลแ์อดเดรสของเคร ือ่งพมิพ ์
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ใช ้AirPrint
รองรบัการสัง่พมิพ โ์ดยตรงโดยใช ้AirPrint ของ Apple สาํหรบั iOS 4.2 หรอืรุน่ท ีส่งูกวา่ ใช ้AirPrint เพ ื่อพมิพจ์ากเคร ือ่งพมิพ ์
โดยตรง โดยใช ้iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ข ึน้ไป), หรอื iPod touch (รุน่ท ีส่ามข ึน้ไป) ในแอปพลเิคชันตอ่ไปนี้:

● Mail

● Photos

● Safari

● แอปพลเิคชันของผ ูผ้ลติอ ื่นบางแอปพลเิคชัน

ในการใช ้AirPrint เคร ือ่งพมิพต์อ้งเช ื่อมตอ่เขา้กับเครอืขา่ย หากตอ้งการขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการใช ้AirPrint และหากตอ้งการ
ทราบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ HP ใดบา้งท ีส่ามารถใชง้านรว่มกับ AirPrint ได ้ให ้ ไปท ี ่www.hp.com/go/airprint

หมายเหตุ: คณุอาจจาํเป็นตอ้งอัปเกรดเฟิรม์แวรเ์คร ือ่งพมิพเ์พ ื่อใช ้AirPrint ไปท ี ่www.hp.com/support/
LJColorMFPM275nw
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การพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB
1. เสยีบไดรฟ ์USB เขา้กับพอรต์ USB ท ีด่า้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์  

2. เมน ูแฟลชไดรฟ ์USB จะเปิดข ึน้ แตะปุ่ มลกูศรเพ ื่อเล ื่อนดตัูวเลอืกตา่งๆ

● พมิพเ์อกสาร

● ดแูละพมิพภ์าพถา่ย

● สแกนไปยังไดรฟ ์USB

 

3. ในการพมิพเ์อกสาร ใหแ้ตะหนา้จอ พมิพเ์อกสาร และแตะช ื่อของโฟลเดอร ์
ในไดรฟ ์USB ท ีจั่ดเกบ็เอกสาร เม ื่อหนา้จอสรปุเปิดข ึน้ คณุสามารถแตะ
เพ ื่อปรบัการตัง้คา่ได ้แตะปุ่ ม พมิพ ์ เพ ื่อพมิพเ์อกสาร

 

4. ในการพมิพภ์าพถา่ย ใหแ้ตะหนา้จอ ดแูละพมิพภ์าพถา่ย และแตะภาพ
ตัวอยา่งของภาพถา่ยแตล่ะภาพท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ แตะปุ่ ม เสรจ็ส ิน้ เม ื่อ
หนา้จอสรปุเปิดข ึน้ คณุสามารถแตะเพ ื่อปรบัการตัง้คา่ได ้แตะปุ่ ม พมิพ ์ 
เพ ื่อพมิพภ์าพถา่ย

 

5. นํางานท ีพ่มิพแ์ลว้จากถาดกระดาษออก และถอดไดรฟ ์USB  
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4 การทําสาํเนา

● ทาํสาํเนาชดุเดยีว

● ทาํสาํเนาหลายชดุ

● ทาํสาํเนาตน้ฉบับหลายหนา้

● เรยีงงานการทาํสาํเนา

● ทาํสาํเนาทัง้สองดา้น (การพมิพง์านสองดา้น)

● ยอ่หรอืขยายขนาดสาํเนา

● ทาํสาํเนาสหีรอืขาวดาํ

● ทาํสาํเนาบัตรประจาํตัว

● ปรบัใหค้ณุภาพสาํเนาดที ีส่ดุ

● ปรบัความจางและเขม้ของสาํเนา

● ปรบัภาพของสาํเนา

● ทาํสาํเนาในโหมดรา่ง

● ตัง้คา่ขนาดกระดาษสาํหรบัการทาํสาํเนาบนกระดาษพเิศษ

● ตัง้คา่สาํเนาเร ิม่ตน้ใหม่

● เรยีกคนืการตัง้คา่เร ิม่ตน้ของสาํเนา
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ทําสาํเนาชุดเดียว
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา

3. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา
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ทําสาํเนาหลายชุด
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา

3. แตะลกูศรเพ ื่อเปล ี่ยนจาํนวนสาํเนา หรอืแตะจาํนวนท ีม่อีย ูแ่ละพมิพจ์าํนวนสาํเนา

4. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา
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ทําสาํเนาต้นฉบับหลายหน้า
1. ใสต่น้ฉบับในอปุกรณป้์อนกระดาษโดยหงายข ึน้

2. ปรบัตัวกัน้ใหอ้ย ูช่ดิกับกระดาษ

3. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา

4. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา
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เรยีงงานการทําสาํเนา
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม การเรยีงลาํดับหนา้ แตะปุ่ มลกูศร
เพ ื่อเล ื่อนดตัูวเลอืกตา่งๆ และแตะตัวเลอืกเพ ื่อเลอืก

 

4. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  
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ทําสาํเนาท้ังสองด้าน (การพิมพง์านสองด้าน)
1. วางหนา้แรกของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อน

กระดาษ
 

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

4. นําสาํเนาท ีพ่มิพแ์ลว้ออกจากถาดกระดาษออก และใสก่ระดาษในถาด 1 
โดยควํา่ดา้นท ีพ่มิพล์ง และใหข้อบดา้นบนหันไปทางดา้นหลังของถาด
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5. วางหนา้ถัดไปของเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณ ์
ป้อนกระดาษ

 

6. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

7. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

8. ทาํซํา้ขัน้ตอนเหลา่นีจ้นกวา่จะทาํสาํเนาเสรจ็  
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ยอ่หรอืขยายขนาดสาํเนา
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และแตะปุ่ ม ยอ่/ขยาย แตะปุ่ มลกูศรเพ ื่อเล ื่อนดตัูวเลอืก
ตา่งๆ และแตะตัวเลอืกเพ ื่อเลอืก

 

4. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  
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ทําสาํเนาสหีรอืขาวดํา
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา

3. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา
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ทําสาํเนาบัตรประจําตัว
ใชค้ณุสมบัต ิสาํเนา ID เพ ื่อทาํสาํเนาทัง้สองดา้นของบัตรประจาํตัว หรอืเอกสารขนาดเลก็อ ื่นๆ บนดา้นเดยีวกันของกระดาษ เคร ือ่ง
จะแสดงขอ้ความใหค้ณุสาํเนาหนา้แรกกอ่น และวางหนา้ท ีส่องในบรเิวณอื่นของกระจกสแกนเนอร ์ และทาํสาํเนาอกีครัง้ เคร ือ่งจะ
พมิพทั์ง้สองภาพพรอ้มกัน

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร ์  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม สาํเนา ID  

4. แตะปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

5. เคร ือ่งจะแสดงขอ้ความใหค้ณุวางหนา้ถัดไปบนสว่นอื่นของกระจกสแกน
เนอร ์

 

6. แตะปุ่ ม OK หากคณุมหีนา้อ ื่นท ีจ่ะทาํสาํเนา หรอืแตะปุ่ ม เสรจ็ส ิน้ หากนี่

คอืหนา้สดุทา้ย
 

7. เคร ือ่งจะทาํสาํเนาหนา้ทัง้หมดบนดา้นเดยีวกันของกระดาษ  
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ปรบัให้คุณภาพสาํเนาดีท่ีสดุ
การตัง้คา่คณุภาพสาํเนามดัีงตอ่ไปนี้:

● เลอืกอัตโนมัต:ิ ใชก้ารตัง้คา่นี้เม ื่อคณุไม่ ไดค้าํนงึถงึคณุภาพของสาํเนา คา่นี้เป็นคา่เร ิม่ตน้

● ผสม: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีม่ขีอ้ความและกราฟิกผสมกัน

● ขอ้ความ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยขอ้ความเป็นสว่นใหญ่

● รปูภาพ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม ใชป้ระโยชนส์งูสดุ แตะปุ่ มลกูศร
เพ ื่อเล ื่อนดตัูวเลอืกตา่งๆ และแตะตัวเลอืกเพ ื่อเลอืก

 

4. แตะปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  
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ปรบัความจางและเขม้ของสาํเนา
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. ในหนา้จอสรปุ แตะปุ่ มลกูศรเพ ื่อปรบัการตัง้คา่  

4. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  
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ปรบัภาพของสาํเนา
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่  

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม การปรบัภาพ  

5. แตะช ื่อของการตัง้คา่ท ีค่ณุตอ้งการปรบั

● ความสวา่ง: ปรบัการตัง้คา่จางลง/เขม้ข ึน้

● ความคมชัด: ปรบัความเปรยีบตา่งระหวา่งพ ืน้ท ีท่ ีจ่างท ีส่ดุและเขม้
ท ีส่ดุของภาพ

● ความคม: ปรบัความชัดเจนของของตัวอักษรในขอ้ความ

● การลบพ ืน้หลัง: ปรบัความเขม้ของพ ืน้หลังของภาพ ตัวเลอืกนี้ม ี
ประโยชนอ์ยา่งย ิง่สาํหรบัเอกสารตน้ฉบับท ีพ่มิพก์ระดาษส ี

● สมดลุส:ี ปรบัคา่สแีดง เขยีว และนํา้เงนิ

● สเีทา: ปรบัความสดใสของส ี

 

6. แตะปุ่ ม — หรอื + เพ ื่อปรบัคา่ของการตัง้คา่ และแตะปุ่ ม OK  

7. ปรบัการตัง้คา่อ ื่น หรอืแตะลกูศรยอ้นกลับเพ ื่อกลับไปยังเมนสูาํเนาหลัก  

8. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  
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ทําสาํเนาในโหมดรา่ง
การใช ้ โหมดรา่งจะใชผ้งหมกึนอ้ยลง อยา่งไรกต็าม การใช ้ โหมดรา่งจะลดคณุภาพการพมิพ ์

HP ไมแ่นะนําให ้ ใช ้ โหมดรา่งตลอดเวลา หากใช ้ โหมดรา่งตลอดเวลา ผงหมกึอาจเหลอือย ูเ่ม ื่อช ิน้สว่นกลไกในตลับผงหมกึหมดอายุ
แลว้ หากคณุภาพการพมิพเ์ร ิม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรบัได ้โปรดพจิารณาการเปล ี่ยนตลับผงหมกึ

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่  

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม โหมดรา่ง  

5. แตะปุ่ ม เปิด  

6. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  
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ต้ังคา่ขนาดกระดาษสาํหรบัการทําสาํเนาบนกระดาษพิเศษ
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม กระดาษ  

3. จากรายการขนาดกระดาษ ใหแ้ตะช ื่อของขนาดกระดาษท ีอ่ย ู่ ในถาด 1  

4. จากรายการประเภทกระดาษ ใหแ้ตะช ื่อของประเภทกระดาษท ีอ่ย ู่ ในถาด 
1

 

5. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  
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ต้ังคา่สาํเนาเริม่ต้นใหม่
คณุสามารถบันทกึการตัง้คา่สาํเนาใดๆ เป็นการตัง้คา่เร ิม่ตน้ท ีจ่ะใชส้าํหรบัทกุงานได ้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่  

3. กาํหนดคา่สาํเนาตามความตอ้งการของคณุ แลว้เล ื่อนและแตะปุ่ ม ตัง้คา่
เป็นคา่เร ิม่ตน้ใหม่

 

4. แตะปุ่ ม ใช ่  
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เรยีกคืนการต้ังคา่เริม่ต้นของสาํเนา
ใชขั้น้ตอนนี้เพ ื่อเรยีกคนืการตัง้คา่สาํเนาเร ิม่ตน้จากโรงงาน

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่  

3. เล ื่อนและแตะปุ่ ม เรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้  

4. แตะปุ่ ม OK เพ ื่อเรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้  
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5 การสแกน

● สแกนโดยใชซ้อฟตแ์วร ์ HP Scan (Windows)

● สแกนโดยใชซ้อฟตแ์วร ์ HP Scan (Mac OS X)

● สแกนไปยังแฟลชไดรฟ ์USB

● สแกนไปท ี่ โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

● สแกนไปยังอเีมล ์

● สแกนโดยใชซ้อฟตแ์วรอ์ ื่น

THWW 69



สแกนโดยใชซ้อฟตแ์วร ์HP Scan (Windows)
1. ดับเบลิคลกิท ี่ ไอคอน HP Scan บนเดสกท์อปคอมพวิเตอร ์

2. เลอืกชอ็ตคัทการสแกน และปรบัการตัง้คา่ หากจาํเป็น

3. คลกิ Scan (สแกน)

หมายเหตุ: คลกิ Advanced Settings เพ ื่อเขา้ใชตั้วเลอืกอื่นๆ

คลกิ Create New Shortcut เพ ื่อสรา้งชดุการตัง้คา่ท ีก่าํหนดเอง และบันทกึในรายการชอ็ตคัท

สแกนโดยใชซ้อฟตแ์วร ์HP Scan (Mac OS X)
1. เปิดโฟลเดอร ์ Applications (แอปพลเิคชัน) แลว้คลกิ Hewlett-Packard ดับเบลิคลกิ HP Scan

2. เปิดเมน ูHP Scan แลว้คลกิ กําหนดลักษณะ จากเมนปู๊อปอัป สแกนเนอร ์ใหเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพน์ีจ้ากรายการ แลว้คลกิ 
ดําเนินการต่อ

3. ในการใชก้ารตัง้คา่ลว่งหนา้มาตรฐาน ซ ึง่ใหผ้ลเป็นท ีพ่อใจสาํหรบัภาพและขอ้ความ ใหค้ลกิปุ่ ม Scan (สแกน)

ในการใชก้ารตัง้คา่ลว่งหนา้ท ีด่ที ีส่ดุสาํหรบัเอกสารขอ้ความ ใหเ้ลอืกการตัง้คา่ลว่งหนา้จากเมนปู๊อปอัป Scanning Presets 
(คา่ลว่งหนา้สาํหรบัการสแกน) ในการปรบัการตัง้คา่ ใหค้ลกิปุ่ ม Edit (แก้ ไข) เม ื่อคณุพรอ้มท ีจ่ะสแกน ใหค้ลกิปุ่ ม Scan 
(สแกน)

4. ในการสแกนหนา้อื่นเพ ิม่เตมิ ใหว้างหนา้ถัดไปแลว้คลกิ สแกน คลกิ Append to List (เพ ิม่ในรายการ) เพ ื่อเพ ิม่หนา้ใหม่ ไป
ยังรายการปัจจบัุน ทาํซํา้จนกวา่คณุจะสแกนไดท้กุหนา้

5. คลกิปุ่ ม Save (บันทกึ) แลว้เลอืกโฟลเดอรบ์นคอมพวิเตอรท์ ีค่ณุตอ้งการบันทกึไฟล ์

หมายเหตุ: ในการพมิพภ์าพท ีส่แกน ใหค้ลกิปุ่ ม Print (พมิพ)์
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สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. เสยีบแฟลชไดรฟ์ USB เขา้กับพอรต์ท ีด่า้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์

3. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สแกน

4. แตะหนา้จอ สแกนไปยังไดรฟ ์USB

5. แตะปุ่ ม สแกน เพ ื่อสแกนและบันทกึไฟล ์เคร ือ่งพมิพจ์ะสรา้งโฟลเดอรช์ ื่อ HP ในไดรฟ ์USB และจะบันทกึไฟล ์ในรปู
แบบ .PDF หรอื .JPG โดยใชช้ ื่อไฟลท์ ีส่รา้งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เม ื่อหนา้จอสรปุเปิดข ึน้ คณุสามารถแตะเพ ื่อปรบัการตัง้คา่ได ้
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สแกนไปท่ี โฟลเดอรเ์ครอืขา่ย
ใชแ้ผงควบคมุผลติภัณฑ ์ในการสแกนไฟล ์ไปยังโฟลเดอรบ์นเครอืขา่ย คณุตอ้งเช ื่อมตอ่ผลติภัณฑเ์ขา้กับเครอืขา่ยเพ ื่อใชค้ณุสมบัติ
นี้

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สแกน

3. แตะ สแกนไปยังโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย

4. ในรายการโฟลเดอรเ์ครอืขา่ย ใหเ้ลอืกโฟลเดอรท์ ีค่ณุตอ้งการบันทกึไฟล ์

5. หนา้จอแผงควบคมุจะแสดงการตัง้คา่การสแกน

● หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ ใหแ้ตะปุ่ ม การตัง้คา่ แลว้เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่

● หากการตัง้คา่ไมถ่กูตอ้ง ให ้ ไปท ีขั่น้ตอนถัดไป

6. กดปุ่ ม สแกน เพ ื่อเร ิม่ตน้สแกน
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สแกนไปยังอีเมล ์
ใชแ้ผงควบคมุผลติภัณฑ ์ในการสแกนไฟล ์โดยตรงไปยังอเีมลแ์อดเดรส ไฟลท์ ีส่แกนจะถกูสง่ไปยังแอดเดรสเป็นไฟลแ์นบในขอ้ความ
อเีมล ์คณุตอ้งเช ื่อมตอ่ผลติภัณฑเ์ขา้กับเครอืขา่ยเพ ื่อใชค้ณุสมบัตนิี้

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สแกน

3. แตะ สแกนไปยังอเีมล ์

4. ในรายการอเีมลแ์อดเดรส ใหเ้ลอืกแอดเดรสท ีค่ณุตอ้งการสง่ไฟล ์

5. หนา้จอแผงควบคมุจะแสดงการตัง้คา่การสแกน

● หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ ใหแ้ตะปุ่ ม การตัง้คา่ แลว้เปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่

● หากการตัง้คา่ไมถ่กูตอ้ง ให ้ ไปท ีขั่น้ตอนถัดไป

6. กดปุ่ ม สแกน เพ ื่อเร ิม่ตน้สแกน

THWW สแกนไปยังอเีมล ์ 73



สแกนโดยใชซ้อฟตแ์วรอ่ื์น
เคร ือ่งพมิพส์ามารถทาํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN และมาตรฐาน Windows Imaging Application (WIA) ได ้เคร ือ่งพมิพท์าํงาน
กับโปรแกรมบน Windows ท ีส่นับสนุนอปุกรณส์แกนท ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN หรอืมาตรฐาน WIA ได ้และโปรแกรมบน 
Macintosh ท ีส่นับสนันอปุกรณส์แกนท ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN ได ้

เม ื่อคณุอย ู่ ในโปรแกรมท ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN หรอืมาตรฐาน WIA ได ้คณุสามารถเขา้ส ูค่ณุสมบัตกิารสแกน และ
สแกนภาพโดยตรงไปยังโปรแกรมท ีเ่ปิดอย ู่ ได ้สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดดทู ี่ ไฟลว์ธิ ี ใชห้รอืเอกสารท ีม่าพรอ้มกับซอฟตแ์วรท์ ีท่าํงาน
รว่มกับมาตรฐาน TWAIN หรอืมาตรฐาน WIA

สแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN
โดยทัว่ไป โปรแกรมจะสามารถทาํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN ไดห้ากมคีาํสัง่เชน่ Acquire, File Acquire, Scan, Import New 
Object, Insert from หรอื Scanner หากคณุไมแ่น่ ใจวา่โปรแกรมทาํงานรว่มกับมาตรฐานดังกลา่วไดห้รอืไม ่หรอืคณุไมท่ราบคาํ
สัง่ท ีเ่รยีกใช ้โปรดดวูธิ ี ใชห้รอืเอกสารของโปรแกรม

เม ื่อสแกนจากโปรแกรมท ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ HP Scan จะเร ิม่ตน้โดยอัตโนมัต ิหากโปรแกรม 
HP Scan เร ิม่ตน้ คณุสามารถทาํการเปล ี่ยนแปลงในขณะดตัูวอยา่งภาพได ้หากโปรแกรมไมเ่ร ิม่ตน้โดยอัตโนมัต ิภาพจะไปยัง
โปรแกรมท ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN ทันท ี

เร ิม่ตน้การสแกนจากโปรแกรมท ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน TWAIN โปรดดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับคาํสัง่และขัน้ตอนในการใชจ้ากวธิ ี
ใชห้รอืเอกสารของโปรแกรม

สแกนจากโปรแกรมท่ีทํางานรว่มกับมาตรฐาน WIA
WIA เป็นอกีวธิหีนึ่งสาํหรบัการสแกนภาพไปยังโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ได ้ โดยตรง WIA ทาํการสแกนโดยใชซ้อฟตแ์วรข์อง Microsoft 
แทนการใชซ้อฟตแ์วร ์ HP Scan

โดยทัว่ไป โปรแกรมจะสามารถทาํงานรว่มกับมาตรฐาน WIA ไดห้ากมคีาํสัง่ เชน่ รูปภาพ/จากเครือ่งสแกนหรอืกล้อง ในเมน ู
แทรก หรอื ไฟล ์หากทา่นไมแ่น่ ใจวา่โปรแกรมทาํงานรว่มกับมาตรฐาน WIA ไดห้รอืไม ่โปรดดวูธิ ี ใชห้รอืเอกสารของโปรแกรม

เร ิม่ตน้การสแกนจากโปรแกรมท ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน WIA โปรดดขูอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับคาํสัง่และขัน้ตอนในการใชจ้ากวธิ ี ใชห้รอื
เอกสารของโปรแกรม

-หรอื-

จากแผงควบคมุ Windows ในโฟลเดอร ์ Cameras and Scanner (กลอ้งและสแกนเนอร)์ (ซ ึง่อย ู่ ในโฟลเดอร ์ Hardware and 
Sound (ฮารด์แวรแ์ละเสยีง) สาํหรบั Windows Vista และ Windows 7) ดับเบลิคลกิไอคอนเคร ือ่งพมิพ ์ การทาํเชน่นีจ้ะชว่ยเปิดว ิ
ซารด์ Microsoft WIA มาตรฐาน ซ ึง่ชว่ยใหค้ณุสแกนขอ้มลูเป็นไฟล ์ได ้
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6 แฟกซ ์

● เช ื่อมตอ่แฟกซกั์บสายโทรศพัท ์

● การตัง้คา่แฟกซท์ ีม่เีคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท ์

● ตัง้คา่แฟกซกั์บโทรศพัทภ์ายใน

● การตัง้คา่สาํหรบัการใชง้านแฟกซอ์ยา่งเดยีว

● กาํหนดเวลา วันท ี ่และหัวแฟกซ ์

● ใชอั้กขระพเิศษในหัวแฟกซ ์

● ใชส้มดุโทรศพัท ์

● กาํหนดการตัง้คา่การสง่แฟกซ ์

● กาํหนดการตัง้คา่รบัแฟกซ ์

● ตัง้คา่การเรยีกเอกสารจากแฟกซ ์

● การใชแ้ฟกซ ์

● การแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับแฟกซ์
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เชื่อมต่อแฟกซกั์บสายโทรศพัท ์
1. เช ื่อมตอ่สายโทรศพัทกั์บพอรต์โทรศพัท ์  บนเคร ือ่งพมิพแ์ละกับแจค็

โทรศพัทท์ ีผ่นัง

 

ผลติภัณฑน์ี้เป็นอปุกรณแ์บบอะนาลอ็ก ขอแนะนําใหค้ณุใชผ้ลติภัณฑกั์บสายโทรศพัทอ์ะนาลอ็กท ีแ่ยกเฉพาะ

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พ ืน้ท ีอ่าจตอ้งใชอ้ะแดปเตอรกั์บสายโทรศพัทท์ ีม่าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์

การต้ังคา่แฟกซท่ี์มเีครือ่งตอบรบัโทรศพัท ์
● กาํหนดการตัง้คา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบัใหม้ากกวา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ท ีตั่ง้ไวส้าํหรบัเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทอ์ยา่งนอ้ยหนึ่งครัง้

● หากคณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทเ์ขา้กับสายโทรศพัทเ์ดยีวกันโดยใชแ้จค็อ ื่น (ในหอ้งอื่น เป็นตน้) อาจสง่ผลตอ่ความ
สามารถในการรบัแฟกซข์องผลติภัณฑ ์

ต้ังคา่แฟกซกั์บโทรศพัทภ์ายใน
หากเปิดใชก้ารตัง้คา่นี้ คณุจะสามารถกาํหนดใหเ้คร ือ่งรบัสายแฟกซเ์รยีกเขา้ได ้ โดยกด 1-2-3 บนแผงปุ่ มกดโทรศพัทต์ามลาํดับ คา่
เร ิม่ตน้คอื เปิด โปรดปิดการตัง้คา่นีห้ากคณุใชร้ะบบการหมนุหมายเลขแบบ Pulse หรอืหากคณุใชบ้รกิารจากบรษัิทโทรศพัทท์ ีม่กีาร
ใชค้า่ลาํดับ 1-2-3 เหมอืนกัน บรกิารของบรษัิทโทรศพัทจ์ะใชง้านไม่ ไดห้ากมกีารตัง้คา่ท ีขั่ดแยง้กับเคร ือ่งพมิพ ์

1. บนแผงควบคมุ แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เล ื่อนและแตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. เล ื่อนและแตะปุ่ ม การตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม โทรศพัทพ์ว่ง และแตะปุ่ ม เปิด

การต้ังคา่สาํหรบัการใชง้านแฟกซอ์ยา่งเดียว
1. นําผลติภัณฑอ์อกจากหบีหอ่บรรจแุละตัง้คา่ผลติภัณฑ ์

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

3. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

4. แตะปุ่ ม ยทูลิติ ีก้ารตัง้คา่แฟกซ ์

5. ปฏบัิตติามคาํแนะนําท ีป่รากฏบนหนา้จอและเลอืกการตอบรบัท ีถ่กูตอ้งสาํหรบัคาํถามแตล่ะขอ้

หมายเหตุ: จาํนวนตัวอักษรสงูสดุของหมายเลขแฟกซ ์ คอื 20 ตัว

หมายเหตุ: จาํนวนตัวอักษรสงูสดุของหัวแฟกซ ์ คอื 25 ตัว
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กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ ์
การใชแ้ผงควบคุม

ในการใชแ้ผงควบคมุเพ ื่อตัง้วันท ี ่เวลา และหัวแฟกซ ์ ใหท้าํตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม เวลา/วันท ี่

5. เลอืกเวลาแบบ 12 ชัว่โมง หรอื 24 ชัว่โมง

6. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนเวลาปัจจบัุน และแตะปุ่ ม OK

7. เลอืกรปูแบบวันท ี่

8. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนวันท ีป่ัจจบัุน และแตะปุ่ ม OK

9. แตะเมน ูหัวแฟกซ ์

10. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขแฟกซ ์ และแตะปุ่ ม OK

หมายเหตุ: จาํนวนตัวอักษรสงูสดุของหมายเลขแฟกซ ์ คอื 20 ตัว

11. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนช ื่อบรษัิทหรอืหัวแฟกซ ์ และแตะปุ่ ม OK

หมายเหตุ: จาํนวนตัวอักษรสงูสดุของหัวแฟกซ ์ คอื 25 ตัว

ใช ้HP Fax Setup Wizard
หากคณุไม่ ไดตั้ง้คา่แฟกซ ์ในขณะท ีค่ณุตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ คณุสามารถทาํการตัง้คา่โดยใช ้HP Fax Setup Wizard ไดต้ลอดเวลา

1. คลกิ Start (เริม่) และคลกิ โปรแกรม

2. คลกิ HP คลกิช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ และคลกิ HP Fax Setup Wizard

3. ทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอใน HP Fax Setup Wizard เพ ื่อกาํหนดคา่การตัง้คา่แฟกซ ์

ใชอั้กขระพิเศษในหัวแฟกซ ์
เม ื่อใชแ้ผงควบคมุเพ ื่อป้อนช ื่อลงในขอ้มลูสว่นหัว หรอืป้อนช ื่อของปุ่ มแบบกดปุ่ มเดยีว หมายเลขการโทรแบบเรว็ หรอืหมายเลขสง่
แฟกซก์ล ุม่ ใหแ้ตะปุ่ ม 123 เพ ื่อเปิดแผงปุ่ มกดท ีม่อัีกขระพเิศษ
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ใชส้มุดโทรศพัท ์
คณุสามารถจัดเกบ็หมายเลขแฟกซท์ ี่ ใชบ้อ่ย (สงูสดุ 120 หมายเลข) โดยแยกแตล่ะหมายเลขแฟกซห์รอืเป็นกล ุม่ก ็ ได ้

ใชแ้ผงควบคุมเพ่ือสร้างและแก้ ไขสมุดโทรศพัทข์องแฟกซ ์

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์  

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์  

3. แตะปุ่ ม Phone Book Setup  

4. แตะปุ่ ม การตัง้คา่บคุคล เพ ื่อสรา้งรายการโทรดว่น  

5. แตะหมายเลขท ียั่งไม่ ไดก้าํหนดจากรายการ  

6. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนช ื่อสาํหรบัรายการ และแตะปุ่ ม OK  

7. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขแฟกซส์าํหรบัรายการ และแตะปุ่ ม OK  

นําเขา้หรอืสง่ออกผู้ติดต่อของ Microsoft Outlook ลงในสมุดโทรศพัทข์องแฟกซ ์
1. เปิด HP Device Toolbox

2. คลกิ แฟกซ ์และคลกิ สมุดโทรศพัทข์องแฟกซ ์

3. เบราส ์ ไปท ีส่มดุโทรศพัทข์องโปรแกรม และคลกิ นําเขา้/สง่ออกสมุดโทรศพัท ์

การใชข้อ้มูลสมุดโทรศพัทจ์ากโปรแกรมอ่ืน

หมายเหตุ: กอ่นท ีค่ณุจะสามารถนําเขา้สมดุโทรศพัทจ์ากโปรแกรมอื่น คณุตอ้งใชค้ณุสมบัตสิง่ออกในโปรแกรมน้ัน

HP Device Toolbox สามารถนําเขา้ขอ้มลูการตดิตอ่จากสมดุโทรศพัท ์ในโปรแกรมซอฟตแ์วรต์อ่ไปนี้

● Microsoft Outlook

● Lotus Notes
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● Microsoft Outlook Express

● สมดุโทรศพัทท์ ีส่ง่ออกจากซอฟตแ์วร ์ ToolboxFX ของเคร ือ่งพมิพ ์ HP กอ่นหนา้นี้

ลบรายการสมุดโทรศพัท ์
คณุสามารถลบรายการในสมดุโทรศพัททั์ง้หมดท ีตั่ง้โปรแกรมไว ้ ในเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

ขอ้ควรระวัง: หลังจากลบรายการในสมดุโทรศพัทแ์ลว้ จะไมส่ามารถก ูค้นืได ้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์  

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์  

3. แตะปุ่ ม Phone Book Setup  

4. แตะปุ่ ม ลบรายการ หรอื ในการลบรายการทัง้หมด ใหแ้ตะปุ่ ม ลบรายการ
ทัง้หมด

 

5. แตะรายการท ีค่ณุตอ้งการลบ  
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การสร้างและแก้ ไขรายการโทรดว่น

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์  

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์  

3. แตะปุ่ ม Phone Book Setup  

4. แตะปุ่ ม การตัง้คา่บคุคล  

5. แตะหมายเลขท ียั่งไม่ ไดก้าํหนดจากรายการ  

6. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนช ื่อสาํหรบัรายการ และแตะปุ่ ม OK  

7. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขแฟกซส์าํหรบัรายการ และแตะปุ่ ม OK  

ลบรายการโทรดว่น
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม Phone Book Setup

4. แตะปุ่ ม ลบรายการ หรอื ในการลบรายการทัง้หมด ใหแ้ตะปุ่ ม ลบรายการทัง้หมด

5. แตะรายการท ีค่ณุตอ้งการลบ

การสร้างและแก้ ไขรายการโทรกลุม่
1. สรา้งรายการใหกั้บหมายเลขแฟกซแ์ตล่ะหมายเลขท ีค่ณุตอ้งการในกล ุม่

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

b. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

c. แตะปุ่ ม Phone Book Setup

d. แตะปุ่ ม การตัง้คา่บคุคล
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e. แตะหมายเลขท ียั่งไม่ ไดก้าํหนดจากรายการ

f. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนช ื่อสาํหรบัรายการ และแตะปุ่ ม OK

g. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขแฟกซส์าํหรบัรายการ และแตะปุ่ ม OK

2. จากเมน ูPhone Book Setup แตะปุ่ ม การตัง้คา่กล ุม่

3. แตะหมายเลขท ียั่งไม่ ไดก้าํหนดจากรายการ

4. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนช ื่อสาํหรบักล ุม่ และแตะปุ่ ม OK

5. แตะช ื่อรายการแตล่ะรายการท ีค่ณุตอ้งการรวมไว ้ ในกล ุม่ เม ื่อดาํเนนิการเสรจ็ ใหแ้ตะปุ่ ม เลอืกเสรจ็แลว้

การลบหมายเลขการโทรกลุม่
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม Phone Book Setup

4. แตะปุ่ ม ลบรายการ หรอื ในการลบรายการทัง้หมด ใหแ้ตะปุ่ ม ลบรายการทัง้หมด

5. แตะรายการท ีค่ณุตอ้งการลบ
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กําหนดการต้ังคา่การสง่แฟกซ ์
ต้ังคา่สญัลักษณพิ์เศษและตัวเลือกการโทร

คณุสามารถแทรกหยดุชัว่คราวในหมายเลขแฟกซท์ ีค่ณุโทรได ้ตัวหยดุมักจาํเป็นตอ้งใช ้ ในกรณีท ี่ โทรตา่งประเทศหรอืตอ่สายออก
ภายนอก

สญัลักษณพิ์เศษ ปุ่ม คําอธบิาย

ตัวหยดุการโทรชัว่คราว สามารถใชป้ ุ่ มโทรซํา้/หยดุชัว่คราวบนปุ่ มกดแผงควบคมุเพ ื่อป้อนหมายเลขแฟกซ ์ นอกจากนี้ 
คณุสามารถแตะปุ่ มคอมมาเพ ื่อใสตั่วหยดุการโทรชัว่คราว

ตัวหยดุชัว่คราวเพ ื่อรอ
สญัญาณหมนุ

สามารถใชป้ ุ่ ม W ไดเ้ฉพาะเม ื่อคณุป้อนหมายเลขแฟกซส์าํหรบัรายการสมดุโทรศพัทเ์ทา่น้ัน 
อักขระนีท้าํใหเ้คร ือ่งพมิพร์อสญัญาณหมนุกอ่นหมนุหมายเลขโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

วางห ู สามารถใชป้ ุ่ ม R ไดเ้ฉพาะเม ื่อคณุป้อนหมายเลขแฟกซส์าํหรบัรายการสมดุโทรศพัทเ์ทา่น้ัน 
อักขระนีท้าํใหเ้คร ือ่งพมิพว์างหไูด ้

ต้ังคา่รหัสนําหน้าการหมุน

หมายเลขนําหนา้การโทรเป็นหมายเลขหรอืกล ุม่ตัวเลขท ีจ่ะถกูเพ ิม่ไวห้นา้หมายเลขแฟกซท์ ีจ่ะหมนุโดยอัตโนมัต ิไมว่า่จะป้อน
หมายเลขแฟกซจ์ากแผงควบคมุหรอืซอฟตแ์วร ์ จาํนวนตัวอักษรสงูสดุของหมายเลขนําหนา้การโทร คอื 50 ตัว

คา่เร ิม่ตน้คอื ปิด คณุอาจตอ้งการเปิดการตัง้คา่นี้และป้อนหมายเลขนําหนา้ ตัวอยา่งเชน่ หากคณุตอ้งการหมนุหมายเลข เชน่ 9 เพ ื่อ
ใชส้ายโทรศพัทต์อ่ไปยังภายนอกระบบโทรศพัทข์องบรษัิท ในขณะท ี่ ใชก้ารตัง้คา่นี้ คณุสามารถหมนุหมายเลขแฟกซ ์โดยไมม่ ี
หมายเลขนําหนา้การโทรได ้ โดยใชก้ารหมนุหมายเลขดว้ยตนเอง

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม เลขหมายนําหนา้การโทร และแตะปุ่ ม เปิด

5. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายนําหนา้ และแตะปุ่ ม OK คณุสามารถใชตั้วเลข, ตัวหยดุ และสญัลักษณก์ารโทร

ต้ังคา่การตรวจจับสญัญาณโทรศพัท ์
โดยปกต ิเคร ือ่งจะเร ิม่หมนุหมายเลขแฟกซ ์ในทันท ีหากเคร ือ่งแฟกซแ์ละโทรศพัทข์องคณุใชส้ายโทรศพัทเ์ดยีวกัน ใหเ้ปิดการตัง้คา่
การตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลข ซ ึง่จะชว่ยป้องกันไม่ ใหเ้คร ือ่งสง่แฟกซ ์ในขณะท ีผ่ ูอ้ ื่นกาํลังใช ้ โทรศพัทอ์ย ู่

คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานของการตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขคอื เปิด สาํหรบัฝรัง่เศสและฮังการ ีและ ปิด สาํหรบัประเทศ/
พ ืน้ท ีอ่ ื่นๆ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม ตรวจสญัญาณฯ และแตะปุ่ ม เปิด
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การหมุนหมายเลขแบบ Tone หรอื Pulse

ใชขั้น้ตอนนี้ ในการตัง้คา่เคร ือ่งให ้ ใช ้ โหมดการหมนุหมายเลขแบบ Tone หรอื Pulse คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานคอื โทน อยา่เปล ี่ยน
การตัง้คา่นี้ยกเวน้ในกรณีท ีค่ณุทราบวา่สายโทรศพัท ์ไมส่ามารถใชก้ารหมนุหมายเลขแบบ Tone

หมายเหตุ: ตัวเลอืกการหมนุหมายเลขแบบ Pulse มอีย ู่ ในบางประเทศ/พ ืน้ท ี่

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม โหมดการหมนุเลขหมาย และแตะปุ่ ม โทน หรอืปุ่ ม พัลส ์

ต้ังคา่โทรซํา้อัตโนมัติและเวลาระหวา่งการโทรซํา้
หากเคร ือ่งไมส่ามารถสง่แฟกซ ์ ไดเ้นื่ องจากเคร ือ่งท ีร่บัแฟกซ ์ ไมร่บัสายหรอืไมว่า่ง เคร ือ่งจะพยายามโทรซํา้โดยใชตั้วเลอืก โทรซํา้ใน
กรณีสายไมว่า่ง โทรซํา้เม ื่อไมร่บัสาย และโทรซํา้เม ื่อเกดิขอ้ผดิพลาดในการส ือ่สาร

การต้ังคา่ตัวเลือกการโทรซํา้ในกรณีสายไมว่า่ง

หากเปิดตัวเลอืกนี้ ไว ้เคร ือ่งพมิพจ์ะหมนุหมายเลขซํา้โดยอัตโนมัตหิากไดร้บัสญัญาณสายไมว่า่ง คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบัตัว
เลอืกการโทรซํา้ในกรณีสายไมว่า่งคอื เปิด

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม โทรซํา้ถา้ไมว่า่ง และแตะปุ่ ม เปิด

การต้ังคา่ตัวเลือกการโทรซํา้เมื่อไมร่บัสาย

หากเปิดตัวเลอืกนี้ ไว ้เคร ือ่งพมิพจ์ะหมนุหมายเลขซํา้โดยอัตโนมัตเิม ื่อเคร ือ่งแฟกซท์ ีร่บัไมร่บัสาย คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบั
ตัวเลอืกการโทรซํา้เม ื่อไมร่บัสายคอื ปิด

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม โทรซํา้หากไมร่บัสาย และแตะปุ่ ม เปิด

การต้ังคา่ตัวเลือกการโทรซํา้เมื่อเกิดขอ้ผิดพลาดในการสือ่สาร

หากเปิดตัวเลอืกนี้ ไว ้เคร ือ่งพมิพจ์ะหมนุหมายเลขซํา้โดยอัตโนมัตเิม ื่อมขีอ้ผดิพลาดในการส ือ่สารเกดิข ึน้ คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงาน
สาํหรบัตัวเลอืกการโทรซํา้เม ื่อเกดิขอ้ผดิพลาดในการส ือ่สารคอื เปิด

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์
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3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม โทรซํา้หากส ือ่สารผดิ และแตะปุ่ ม เปิด

การต้ังคา่ความจาง/เขม้และความละเอียด

การต้ังคา่ความจาง/เขม้เริม่ต้น (ความคมชดั)

ความคมชัดจะมผีลตอ่ความสวา่งและความเขม้ของแฟกซท์ ีจ่ะสง่

การตัง้คา่ความาเขม้/จางเร ิม่ตน้คอืคา่ความคมชัดซ ึง่ปกติ ใชกั้บรายการท ี่ ไดร้บัการแฟกซ ์ แถบเล ื่อนจะถกูกาํหนดใหอ้ย ูต่รงกลาง
เป็นการตัง้คา่เร ิม่ตน้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. แตะปุ่ ม จางลง/เขม้ข ึน้ แลว้แตะลกูศรอันไดอั้นหนึ่งเพ ื่อปรบัแถบเล ื่อน

การต้ังคา่ความละเอียด

หมายเหตุ: การเพ ิม่ความละเอยีดจะเพ ิม่ขนาดของแฟกซ ์ ขนาดของแฟกซท์ ี่ ใหญข่ ึน้จะใชเ้วลาในการสง่มากข ึน้และอาจใชพ้ ืน้ท ี่
มากกวา่หน่วยความจาํท ีม่อีย ู่ ในเคร ือ่ง

ใชขั้น้ตอนนี้ ในการเปล ี่ยนความละเอยีดท ีร่ะบบตัง้ไวส้าํหรบัการสง่แฟกซ ์ใหเ้ป็นคา่ใดคา่หนึ่งตอ่ไปนี้:

● มาตรฐาน: การตัง้คา่นีจ้ะใหค้ณุภาพตํ่าท ีส่ดุและสง่ขอ้มลูไดเ้รว็ท ีส่ดุ

● ละเอยีด: การตัง้คา่นีจ้ะใหค้วามละเอยีดท ีส่งูกวา่ มาตรฐาน ซ ึง่เหมาะสาํหรบัเอกสารท ีเ่ป็นขอ้ความ

● ละเอยีดพเิศษ: การตัง้คา่นี้เหมาะสาํหรบัเอกสารท ีม่ทัีง้ขอ้ความและภาพ เวลาในการสง่จะนานกวา่การตัง้คา่ ละเอยีด แตเ่รว็
กวา่การตัง้คา่ ภาพถา่ย

● ภาพถา่ย: การตัง้คา่นีจ้ะใหภ้าพท ีด่ที ีส่ดุ แตจ่ะใชเ้วลาในการสง่มากข ึน้เป็นอยา่งมาก

การตัง้คา่ความละเอยีดเร ิม่ตน้ท ีตั่ง้ไวจ้ากโรงงาน คอื ละเอยีด

การต้ังคา่ความละเอียดเริม่ต้น

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. แตะปุ่ ม ความละเอยีดแฟกซ ์ แลว้แตะตัวเลอืกใดตัวเลอืกหนึ่งตอ่ไปนี้

เทมเพลตหน้าปก
โปรแกรม PC Fax Send มแีบบใบปะหนา้แฟกซธ์รุกจิหรอืแฟกซส์ว่นตัวหลายแบบใหเ้ลอืกใช ้
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หมายเหตุ: คณุไมส่ามารถเปล ี่ยนเทมเพลตใบปะหนา้ แตค่ณุสามารถแก ้ ไขชอ่งตา่งๆ ในเทมเพลตได ้

การต้ังคา่รหัสคิดคา่บรกิาร
หากมกีารเปิดใชง้านคณุสมบัตริหัสคดิคา่บรกิาร เคร ือ่งพมิพจ์ะพรอมต ์ใหค้ณุป้อนรหัสคดิคา่บรกิารของแฟกซแ์ตล่ะรายการ 
เคร ือ่งพมิพจ์ะเพ ิม่ยอดเงนิของรหัสคดิคา่บรกิารสาํหรบัแฟกซท์ ีส่ง่แตล่ะแผน่ ซ ึง่รวมถงึแฟกซท์กุประเภท ยกเวน้การรบัตามท ีข่อ
เรยีก การสง่ตอ่แฟกซ ์ หรอืแฟกซท์ ีด่าวน ์โหลดจากคอมพวิเตอร ์ สาํหรบักล ุม่ท ี่ ไม่ ไดก้าํหนดไวล้ว่งหนา้หรอืหมายเลขการโทรกล ุม่ 
ยอดเงนิของรหัสคดิคา่บรกิารจะเพ ิม่ข ึน้เม ื่อสง่แฟกซ ์ ไปยังปลายทางแตล่ะแหง่ไดส้าํเรจ็

คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบัการตัง้คา่รหัสคดิคา่บรกิารคอื ปิด รหัสคดิคา่บรกิารอาจเป็นหมายเลขใดๆ ตัง้แต ่1 ถงึ 250

การต้ังคา่รหัสคิดคา่บรกิาร

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม รหัสคดิคา่บรกิาร และแตะปุ่ ม เปิด

การใชร้หัสคิดคา่บรกิาร

1. วางเอกสารใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษหรอืบนกระจกของสแกนเนอร ์

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

3. ป้อนหมายเลขแฟกซ ์ หรอืเลอืกรายการโทรดว่นหรอืโทรกล ุม่

4. แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

5. ป้อนรหัสคดิคา่บรกิาร และแตะปุ่ ม OK

การพิมพร์ายงานรหัสคิดคา่บรกิาร

รายงานรหัสคดิคา่บรกิารจะแสดงรายการรหัสคดิคา่บรกิารของแฟกซทั์ง้หมดและจาํนวนแฟกซทั์ง้หมดท ีค่ดิคา่บรกิารในแตล่ะรหัส

หมายเหตุ: หลังจากเคร ือ่งพมิพพ์มิพร์ายงานนี้ เคร ือ่งพมิพจ์ะลบขอ้มลูคา่บรกิารทัง้หมด

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม รายงานแฟกซ ์

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม พมิพร์ายงานคา่บรกิาร
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กําหนดการต้ังคา่รบัแฟกซ ์
การต้ังคา่การสง่ต่อแฟกซ ์

คณุสามารถตัง้คา่ผลติภัณฑ ์ใหส้ง่ตอ่แฟกซท์ ีเ่ขา้มาไปยังหมายเลขแฟกซอ์ ื่นได ้ผลติภัณฑจ์ะจัดเกบ็แฟกซ ์ ไว ้ ในหน่วยความจาํเม ื่อ
ไดร้บัแฟกซเ์ขา้มา หลังจากน้ันจะทาํการหมนุหมายเลขแฟกซท์ ี่ ไดร้ะบไุวแ้ละสง่แฟกซ ์ หากเคร ือ่งไมส่ามารถสง่ตอ่แฟกซ ์ ได ้
เนื่ องจากเกดิขอ้ผดิพลาด (ตัวอยา่งเชน่ หมายเลขน้ันสายไมว่า่ง) และการโทรซํา้ไมส่าํเรจ็ เคร ือ่งจะพมิพแ์ฟกซอ์อกมา

หากเคร ือ่งมหีน่วยความจาํไมเ่พยีงพอในขณะรบัแฟกซ ์ เคร ือ่งจะหยดุรบัแฟกซท์ ีเ่ขา้มาและสง่ตอ่เฉพาะขอ้มลูท ีจั่ดเกบ็ไว ้ ในหน่วย
ความจาํ

ในการใชค้ณุสมบัตกิารสง่ตอ่แฟกซ ์ ผลติภัณฑ ์(ไม่ ใชเ่คร ือ่งคอมพวิเตอร)์ จะตอ้งกาํลังรบัแฟกซ ์ และโหมดการรบัสายจะตอ้งถกูตัง้
คา่ไวท้ ี ่อัตโนมัติ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม ตัวเลอืกการรบั

4. แตะปุ่ ม สง่ตอ่แฟกซ ์ และแตะปุ่ ม เปิด

5. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขสง่ตอ่แฟกซ ์ แลว้แตะปุ่ ม OK

การต้ังคา่โหมดการรบัสาย
คณุสามารถตัง้คา่โหมดการรบัสายของเคร ือ่งไวท้ ี ่อัตโนมัต,ิ TAM, แฟกซ/์โทร หรอื ดว้ยตนเอง ข ึน้อย ูกั่บการใชง้าน คา่ท ีร่ะบบตัง้ไว ้
จากโรงงานคอื อัตโนมัติ

● อัตโนมัต:ิ เคร ือ่งจะตอบรบัสายเรยีกเขา้หลังจากท ีม่เีสยีงกร ิง่ดังข ึน้ตามจาํนวนท ีร่ะบ ุหรอืเม ื่อไดร้บัสญัญาณแฟกซเ์ฉพาะ

● TAM: เคร ือ่งพมิพจ์ะไมร่บัสายโดยอัตโนมัต ิแตจ่ะรอจนกวา่จะตรวจพบสญัญาณแฟกซ ์

● แฟกซ/์โทร: เคร ือ่งพมิพจ์ะรบัายเรยีกเขา้ทันท ีหากตรวจพบสญัญาณแฟกซ ์ เคร ือ่งจะประมวลผลสายน้ันเป็นแฟกซ ์ หากไม่
พบสญัญาณแฟกซ ์ เคร ือ่งจะสง่เสยีงกร ิง่เพ ื่อเตอืนใหค้ณุรบัสายเรยีกเขา้

● ดว้ยตนเอง: เคร ือ่งจะไมร่บัสาย คณุตอ้งเร ิม่ขัน้ตอนการรบัแฟกซด์ว้ยตนเองโดยการแตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร ท ีแ่ผงควบคมุ 
หรอืยกหโูทรศพัทท์ ีต่อ่พว่งกับสายน้ันและหมนุหมายเลข 1-2-3

ปฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้ ในการตัง้คา่หรอืเปล ี่ยนโหมดการรบัสาย:

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม โหมดรบัสาย แลว้แตะช ื่อตัวเลอืกท ีค่ณุตอ้งการใช ้

การล็อคหรอืยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ ์
หากคณุไมต่อ้งการรบัแฟกซจ์ากบคุคลหรอืธรุกจิใดเป็นการเฉพาะ คณุสามารถลอ็คหมายเลขแฟกซ ์ ไดถ้งึ 30 หมายเลขโดยใชแ้ผง
ควบคมุ เม ื่อคณุลอ็คหมายเลขแฟกซแ์ลว้และมกีารสง่แฟกซม์าจากหมายเลขดังกลา่ว หนา้จอของแผงควบคมุจะแสดงหมายเลขท ี่
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ถกูลอ็คน้ัน โดยเคร ือ่งจะไมพ่มิพแ์ฟกซอ์อกมา และจะไมเ่กบ็ขอ้มลูแฟกซ ์ ไว ้ ในหน่วยความจาํดว้ย แฟกซจ์ากหมายเลขแฟกซท์ ีล่อ็ค
ไวจ้ะปรากฏในบันทกึการใชง้านแฟกซ ์โดยมกีารกาํหนดเป็น “ลบท ิง้” คณุสามารถยกเลกิการลอ็คหมายเลขแฟกซท์ ีล่อ็คทลีะ
หมายเลขหรอืยกเลกิการลอ็คทกุหมายเลขพรอ้มกันได ้

หมายเหตุ: ผ ูส้ง่หมายเลขแฟกซท์ ีถ่กูลอ็คจะไม่ ไดร้บัแจง้วา่ สง่แฟกซ ์ ไมส่าํเรจ็

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม ตัวเลอืกการรบั

4. แตะปุ่ ม โทรสารขยะท ีถ่กูบลอ็ค

5. แตะปุ่ ม เพ ิม่เบอร ์

6. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขแฟกซท์ ีค่ณุตอ้งการบลอ็ค และแตะปุ่ ม OK

การต้ังคา่จํานวนเสยีงกริง่ตอบรบั
เม ื่อตัง้คา่โหมดการรบัสายไวท้ ี ่อัตโนมัต ิการตัง้คา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบัของเคร ือ่งจะตรวจสอบจาํนวนเสยีงกร ิง่โทรศพัทท์ ีดั่งข ึน้กอ่น
ท ีจ่ะตอบรบัสายเรยีกเขา้

หากเช ื่อมตอ่เคร ือ่งไวกั้บสายท ีค่ณุใชส้าํหรบัทัง้สายสนทนาและสายแฟกซ ์ (สายท ี่ ใชร้ว่มกัน) และมกีารใชเ้คร ือ่งตอบรบัโทรศพัท ์
คณุอาจตอ้งปรบัการตัง้คา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบัของเคร ือ่งจะตอ้งมากกวา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบัของ
เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท ์ซ ึง่จะชว่ยใหเ้คร ือ่งสามารถตอบรบัสายเรยีกเขา้และบันทกึขอ้ความสาํหรบัสายสนทนาได ้เม ื่อเคร ือ่งตอบรบั
โทรศพัทต์อบรบัสายเรยีกเขา้ เคร ือ่งจะฟังเสยีงและตอบรบัโดยอัตโนมัตหิากไดร้บัสญัญาณแฟกซ์

ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา การตัง้คา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบัท ีร่ะบบตัง้ไว ้คอื 5 ครัง้ แต่ ในประเทศ/พ ืน้ท ีอ่ ื่นจะเป็น 2 ครัง้

ใชต้ารางดา้นลา่งนี้ ในการกาํหนดจาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบัท ีจ่ะใช ้

ประเภทสายโทรศพัท ์ การต้ังคา่จํานวนเสยีงกริง่ตอบรบัท่ีแนะนํา

สายแฟกซท์ ีก่าํหนดไวเ้ฉพาะ (รบัเฉพาะสายแฟกซเ์ทา่น้ัน) ตัง้จาํนวนเสยีงกร ิง่ใหอ้ย ู่ ในชว่งท ีป่รากฏบนหนา้จอของแผงควบคมุ (จาํนวน
เสยีงกร ิง่ตํ่าสดุและสงูสดุอาจแตกตา่งกันไปตามแตล่ะประเทศ/พ ืน้ท ี)่

สายเดยีวท ีม่หีมายเลข 2 หมายเลขแยกกัน และใชบ้รกิารรปูแบบเสยีงกร ิง่ เสยีงกร ิง่หนึ่งหรอืสองครัง้ (หากคณุมเีคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอร ์
วอยซเ์มลท์ ี่ ใชห้มายเลขโทรศพัทอ์ ื่น ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุตัง้คา่จาํนวนเสยีง
กร ิง่มากกวา่ระบบตอบรบัอัตโนมัต ินอกจากนี้ คณุยังสามารถใชค้ณุสมบัตเิสยีง
กร ิง่เฉพาะเพ ื่อแยกความแตกตา่งระหวา่งสายสนทนาและสายแฟกซ)์

สายรว่ม (รบัทัง้สายแฟกซแ์ละสายสนทนา) ท ีม่ ีโทรศพัทเ์คร ือ่งพว่งเทา่น้ัน อยา่งนอ้ย 5 ครัง้

สายรว่ม (รบัทัง้สายแฟกซแ์ละสายสนทนา) ท ีม่เีคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทห์รอื
คอมพวิเตอรว์อยซเ์มล ์

มากกวา่เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรว์อยซเ์มล ์2 ครัง้

หากตอ้งการกาํหนดหรอืเปล ี่ยนจาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์
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3. แตะเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

4. แตะปุ่ ม จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั

5. ใชแ้ผงปุ่ มกดในการป้อนจาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั และแตะปุ่ ม OK

ต้ังคา่เสยีงกริง่เฉพาะ
บรษัิทโทรศพัทบ์างแหง่จะม ี ใหบ้รกิารรปูแบบเสยีงกร ิง่หรอืเสยีงกร ิง่เฉพาะ บรกิารนีจ้ะชว่ยใหค้ณุสามารถใช ้ โทรศพัท ์ไดม้ากกวา่
หนึ่งหมายเลขในสายเดยีวกัน หมายเลขโทรศพัทแ์ตล่ะหมายเลขจะมรีปูแบบเสยีงกร ิง่ท ี่ ไมซ่ํา้กันเพ ื่อใหค้ณุสามารถรบัสายสนทนา
และใหเ้คร ือ่งรบัสายแฟกซ ์ ได ้

หากคณุสมัครขอใชบ้รกิารรปูแบบเสยีงกร ิง่กับบรษัิทโทรศพัท ์คณุตอ้งตัง้คา่เคร ือ่งใหต้อบรบัสายท ีม่รีปูแบบเสยีงกร ิง่ท ีถ่กูตอ้ง รปู
แบบเสยีงกร ิง่เฉพาะอาจไมม่ ี ใหบ้รกิารในบางประเทศ/พ ืน้ท ี ่โปรดตดิตอ่บรษัิทโทรศพัทเ์พ ื่อตรวจสอบวา่มบีรกิารนี้ ในประเทศ/พ ืน้ท ี่
ของคณุหรอืไม่

หมายเหตุ: หากไมม่กีารใหบ้รกิารรปูแบบเสยีงกร ิง่และคณุเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่รปูแบบเสยีงกร ิง่เป็นคา่อ ื่นท ี่ ไม่ ใชค่า่เร ิม่ตน้ ซ ึง่
ไดแ้ก ่ทกุกร ิง่ เคร ือ่งอาจไมส่ามารถรบัแฟกซ ์ ได ้

การตัง้คา่ตา่งๆ มดัีงนี้:

● ทกุกร ิง่: เคร ือ่งจะตอบรบัสายท ีเ่รยีกเขา้มาในสายโทรศพัท ์

● หนึ่งครัง้: เคร ือ่งจะตอบรบัสายท ีม่รีปูแบบเสยีงกร ิง่แบบดังครัง้เดยีว

● สองครัง้: เคร ือ่งจะตอบรบัสายท ีม่รีปูแบบเสยีงกร ิง่แบบดังสองครัง้

● สามครัง้: เคร ือ่งจะตอบรบัสายท ีม่รีปูแบบเสยีงกร ิง่แบบดังสามครัง้

● สองครัง้และสามครัง้: เคร ือ่งจะตอบรบัสายท ีม่รีปูแบบเสยีงกร ิง่แบบดังสองครัง้หรอืสามครัง้

หากตอ้งการเปล ี่ยนรปูแบบเสยีงกร ิง่สาํหรบัการรบัสาย ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

4. แตะปุ่ ม เสยีงกร ิง่เฉพาะ แลว้แตะช ื่อตัวเลอืก

การใชก้ารลดขนาดแฟกซท่ี์ ได้รบัโดยอัตโนมัติ
หากคณุเปิดตัวเลอืกพอดกัีบกระดาษ เคร ือ่งจะลดขนาดของแฟกซส์งูสดุ 75% เพ ื่อปรบัขอ้มลูใหพ้อดกัีบขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ 
(ตัวอยา่งเชน่ เคร ือ่งจะลดขนาดแฟกซล์งจาก Legal เป็น Letter)

หากคณุปิดตัวเลอืกพอดกัีบกระดาษ เคร ือ่งจะพมิพแ์ฟกซข์นาดเตม็ลงในกระดาษหลายหนา้ คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบัการ
ลดขนาดแฟกซท์ ี่ ไดร้บัโดยอัตโนมัตคิอื เปิด

หากคณุใชง้านตัวเลอืก ประทับขอ้มลูบนแฟกซ ์ คณุอาจตอ้งเปิดใชง้านการยอ่ขนาดอัตโนมัตดิว้ยเชน่กัน ทัง้นี้เพ ื่อลดขนาดแฟกซท์ ี่
ไดร้บัลงเลก็นอ้ย และป้องกันไม่ ใหข้อ้มลูท ีจ่ะประทับบนแฟกซดั์นขอ้ความบนแฟกซ ์ใหเ้กนิไปเป็นสองหนา้

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่การตัง้คา่ขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ตรงกับขนาดของกระดาษในถาด
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1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. แตะปุ่ ม พอดกัีบกระดาษ และแตะปุ่ ม เปิด

ต้ังคา่การพิมพแ์ฟกซซ์ํา้
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม ใหพ้มิพ โ์ทรสารซํา้ และแตะปุ่ ม เปิด

ต้ังคา่ความดังของเสยีงแฟกซ ์
ควบคมุระดับเสยีงแฟกซจ์ากแผงควบคมุ คณุสามารถเปล ี่ยนแปลงเสยีงตา่งๆ ดังตอ่ไปนี้:

● ความดังของเสยีงเตอืน

● ความดังของเสยีงกร ิง่

● ความดังของสายโทรศพัท ์

ต้ังคา่ความดังของเสยีงแจ้งเตือน ความดังของสายโทรศพัท ์และความดังของเสยีงกริง่

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่ระบบ

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ความดัง

4. แตะช ื่อการตัง้คา่ความดังท ีค่ณุตอ้งการปรบั แลว้แตะตัวเลอืกใดตัวเลอืกหนึ่ง ทาํซํา้ขัน้ตอนนี้ ในการตัง้คา่ความดังแตล่ะคา่

ต้ังคา่การประทับขอ้มูลบนแฟกซท่ี์ ได้รบั
เคร ือ่งจะพมิพข์อ้มลูผ ูส้ง่ท ีด่า้นบนของแฟกซท์ ี่ ไดร้บั คณุยังสามารถประทับขอ้มลูบนแฟกซท์ ีเ่ขา้มาดว้ยขอ้มลูสว่นหัวของคณุเอง
เพ ื่อยนืยันวันท ีแ่ละเวลาท ี่ ไดร้บัแฟกซ ์ ได ้คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบัการประทับขอ้มลูบนแฟกซท์ ี่ ไดร้บัคอื ปิด

หมายเหตุ: การเปิดการตัง้คา่ประทับขอ้มลูเม ื่อไดร้บัอาจเพ ิม่ขนาดของหนา้ และทาํใหเ้คร ือ่งพมิพต์อ้งพมิพห์นา้ท ีส่อง

หมายเหตุ: ตัวเลอืกนีจ้ะใชกั้บแฟกซท์ ี่ ไดร้บัท ีเ่คร ือ่งพมิพอ์อกมาเทา่น้ัน

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์
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3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม ประทับขอ้มลูบนแฟกซ ์ และแตะปุ่ ม เปิด

ต้ังคา่คุณสมบัติรบัสว่นตัว
เม ื่อเปิดใชค้ณุสมบัตริบัสว่นตัว แฟกซท์ ี่ ไดร้บัจะถกูจัดเกบ็ในหน่วยความจาํ ตอ้งใสร่หัสผา่นเพ ื่อพมิพแ์ฟกซท์ ีบั่นทกึไว ้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม รบัสว่นตัว และแตะปุ่ ม เปิด

5. หากคณุยังไมตั่ง้รหัสผา่นระบบ เคร ือ่งพมิพจ์ะแจง้ใหค้ณุสรา้งรหัสผา่น

หมายเหตุ: รหัสผา่นระบบจะคาํนงึถงึตัวพมิพ ์ใหญ-่เลก็

a. แตะปุ่ ม OK แลว้ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนรหัสผา่นระบบ

b. แตะปุ่ ม OK ยนืยันรหัสผา่นโดยป้อนรหัสผา่นสองครัง้ แลว้แตะปุ่ ม OK เพ ื่อบันทกึรหัสผา่น

ต้ังคา่การเรยีกเอกสารจากแฟกซ ์
หากบคุคลอื่นมกีารตัง้คา่การเรยีกเอกสารจากแฟกซ ์ คณุสามารถขอใหส้ง่แฟกซ ์ ไปยังเคร ือ่งของคณุได ้(ซ ึง่ร ูจั้กกันในช ื่อการเรยีก
เอกสารจากเคร ือ่งอ ื่น)

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม ตัวเลอืกการรบั

4. แตะปุ่ ม รบัการเรยีกเอกสาร

5. ใชแ้ผงปุ่ มกดป้อนจาํนวนเคร ือ่งแฟกซท์ ีค่ณุตอ้งการเรยีก แลว้แตะปุ่ ม OK

เคร ือ่งจะหมนุไปท ีเ่คร ือ่งแฟกซอ์ ื่นและขอรบัแฟกซ ์
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การใชแ้ฟกซ ์
โปรแกรมใชง้านแฟกซท่ี์รองรบั

โปรแกรมใชง้านแฟกซส์าํหรบัพซีที ีม่ากับเคร ือ่งพมิพเ์ป็นโปรแกรมใชง้านแฟกซเ์พยีงโปรแกรมเดยีวท ีส่ามารถใชง้านกับเคร ือ่งพมิพ ์
นี้ ได ้ในการใช ้ โปรแกรมใชง้านแฟกซส์าํหรบัพซีที ีต่ดิตัง้ไว ้ ในคอมพวิเตอรอ์ย ู ่ให ้ ใช ้ โมเดม็ท ีเ่ช ื่อมตอ่กับคอมพวิเตอรอ์ย ูแ่ลว้ 
เนื่ องจากโปรแกรมจะไมส่ามารถทาํงานผา่นโมเดม็ของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

การยกเลิกการสง่แฟกซ ์
คณุสามารถยกเลกิแฟกซท์ ีก่าํลังหมนุหมายเลขหรอืแฟกซท์ ีก่าํลังสง่หรอืรบัได ้โดยปฏบัิตติามคาํแนะนําตอ่ไปนี้

การยกเลิกแฟกซท่ี์กําลังสง่

กดปุ่ ม ยกเลกิ  บนแผงควบคมุ หนา้เอกสารท ียั่งไม่ ไดส้ง่จะถกูยกเลกิการสง่ การกดปุ่ ม ยกเลกิ  จะหยดุการโทรกล ุม่ดว้ย

การยกเลิกการสง่แฟกซท่ี์ทําเก็บไว้

ใชขั้น้ตอนนี้ ในการยกเลกิการสง่แฟกซ ์ในกรณีตอ่ไปนี้:

● เคร ือ่งพมิพจ์ะรอหมนุหมายเลขซํา้เม ื่อสายไมว่า่ง ไมม่ผี ูร้บัสาย หรอืมขีอ้ผดิพลาดในการส ือ่สาร

● แฟกซถ์กูตัง้เวลาใหส้ง่ในอนาคต

ใหท้าํตามขัน้ตอนตอ่ไปนีห้ากตอ้งการยกเลกิการสง่แฟกซ ์โดยใชเ้มน ูสถานะงานโทรสาร:

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม ตัวเลอืกการสง่

4. แตะปุ่ ม สถานะงานโทรสาร

5. แตะหมายเลขแฟกซข์องงานท ีค่ณุตอ้งการยกเลกิ

การลบแฟกซอ์อกจากหน่วยความจํา
ใชขั้น้ตอนนี้เม ื่อคณุคดิวา่อาจมผี ูอ้ ื่นใชเ้คร ือ่งพมิพแ์ลว้สัง่พมิพแ์ฟกซจ์ากหน่วยความจาํซํา้อกีครัง้เทา่น้ัน

ขอ้ควรระวัง: ขัน้ตอนนีน้อกจากการลบหน่วยความจาํท ีส่ามารถพมิพซ์ํา้ได ้ยังสามารถลบแฟกซท์ ีก่าํลังสง่อย ู ่แฟกซท์ ียั่งไม่ ไดส้ง่
เนื่ องจากรอหมนุหมายเลข แฟกซท์ ีบั่นทกึไวเ้พ ื่อสง่ในอนาคต และแฟกซท์ ี่ ไม่ ไดพ้มิพห์รอืสง่ตอ่ไป ได ้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูบรกิาร

3. แตะเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

4. แตะปุ่ ม ลา้งโทรสารท ีบั่นทกึไว ้
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ใชแ้ฟกซด้์วยระบบ DSL, PBX หรอื ISDN
เคร ือ่งพมิพ ์ HP ออกแบบมาสาํหรบัใชกั้บระบบโทรศพัทแ์บบอะนาลอ็กทัว่ไป โดยเฉพาะ แต่ ไม่ ไดอ้อกแบบมาเพ ื่อใชง้านกับระบบ 
DSL, PBX, สาย ISDN หรอืบรกิาร VoIP อยา่งไรกต็าม เคร ือ่งพมิพจ์ะทาํงานกับระบบเหลา่น้ันไดห้ากตัง้คา่และใชร้ว่มกับอปุกรณท์ ี่
เหมาะสม

หมายเหตุ: HP ขอแนะนําใหค้ณุสอบถามตัวเลอืกการตัง้คา่ DSL, PBX, ISDN และ VoIP กับผ ู้ ใหบ้รกิาร

เคร ือ่งพมิพ ์ HP LaserJet เป็นอปุกรณร์ะบบอะนาลอ็กท ี่ ไมร่องรบัระบบโทรศพัทด์จิติอลทกุชนดิ (เวน้เสยีแตว่า่จะใชร้ว่มกับ
อปุกรณแ์ปลงสญัญาณดจิติอลเป็นอะนาลอ็ก) HP ไมร่บัประกันวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะสามารถใชง้านรว่มกับระบบดจิติอลหรอือปุกรณ ์
แปลงสญัญาณดจิติอลเป็นอะนาลอ็กได ้

DSL

Digital Subscriber Line (DSL) ใชเ้ทคโนโลยดีจิติอลผา่นทางสายโทรศพัทป์กต ิเคร ือ่งพมิพน์ี้ ไมร่องรบัการใชง้านกับสญัญาณ
ดจิติอลโดยตรง อยา่งไรกต็าม หากไดร้บัการกาํหนดคา่ขณะท ีตั่ง้คา่ใชง้าน DSL สญัญาณอาจถกูกรองจนสามารถสง่สญัญาณอะนา
ลอ็กได ้ ในบางแบนดว์ธิ (สาํหรบัสายสนทนาและแฟกซ)์ ขณะท ีส่ง่ขอ้มลูดจิติอลดว้ยแบนดว์ธิท ีเ่หลอื

หมายเหตุ: บรกิาร DSL อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกับแฟกซท์กุประเภท HP ไมร่บัประกันวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะสามารถใชง้านรว่มกับ
บรกิาร DSL หรอืผ ู้ ใหบ้รกิารทกุรายได ้

โมเดม็ DSL ทัว่ไป ใชว้งจรกรองสญัญาณเพ ื่อแยกการส ือ่สารของโมเดม็ DSL ท ีม่คีวามถ ี่สงูกวา่ออกจากการส ือ่สารของโมเดม็
โทรศพัทแ์ละแฟกซแ์บบอะนาลอ็กท ีม่คีวามถ ี่ตํ่ากวา่ ซ ึง่จาํเป็นตอ้งใชว้งจรกรองสญัญาณกับโทรศพัทแ์บบอะนาลอ็กและเคร ือ่ง
แฟกซแ์บบอะนาลอ็กท ีเ่ช ื่อมตอ่กับสายโทรศพัทท์ ี่ โมเดม็ DSL ใช ้โดยปกต ิผ ู้ ใหบ้รกิาร DSL จะจัดเตรยีมวงจรกรองสญัญาณนี้ ไว ้ ให ้
โปรดตดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิาร DSL เพ ื่อขอขอ้มลูเพ ิม่เตมิหรอืขอความชว่ยเหลอื

PBX

เคร ือ่งพมิพน์ี้เป็นอปุกรณร์ะบบอะนาลอ็กซ ึง่ไมร่องรบัการใชง้านกับระบบโทรศพัทด์จิติอลทกุชนดิ คณุอาจตอ้งใชว้งจรกรองหรอื
อปุกรณแ์ปลงสญัญาณดจิติอลเป็นอะนาลอ็กในการใชง้านแฟกซ ์ หากตอ้งใชง้านแฟกซ ์ในระบบ PBX คณุตอ้งตดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิาร 
PBX เพ ื่อขอความชว่ยเหลอื HP ไมร่บัประกันวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะสามารถใชง้านรว่มกับระบบดจิติอลหรอือปุกรณแ์ปลงสญัญาณ
ดจิติอลเป็นอะนาลอ็กได ้

โปรดตดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิาร PBX เพ ื่อขอขอ้มลูเพ ิม่เตมิและขอความชว่ยเหลอื

ISDN

เคร ือ่งพมิพน์ี้เป็นอปุกรณร์ะบบอะนาลอ็กซ ึง่ไมร่องรบัการใชง้านกับระบบโทรศพัทด์จิติอลทกุชนดิ คณุอาจตอ้งใชว้งจรกรองหรอื
อปุกรณแ์ปลงสญัญาณดจิติอลเป็นอะนาลอ็กในการใชง้านแฟกซ ์ หากปัญหาในการใชง้านแฟกซเ์กดิข ึน้ในระบบ ISDN คณุตอ้ง
ตดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิาร ISDN เพ ื่อขอความชว่ยเหลอื HP ไมร่บัประกันวา่เคร ือ่งพมิพจ์ะสามารถใชง้านรว่มกับระบบดจิติอล ISDN หรอื
อปุกรณแ์ปลงสญัญาณดจิติอลเป็นอะนาลอ็กได ้

ใชแ้ฟกซ ์ ในบรกิาร VoIP
บรกิาร Voice over Internet Protocol (VoIP) มักจะไมส่ามารถใชง้านรว่มกับเคร ือ่งแฟกซ ์ ไดห้ากผ ูผ้ลติไมร่บัรองวา่เคร ือ่ง
สามารถรองรบับรกิารการใชง้านแฟกซผ์า่น IP

หากเคร ือ่งพมิพม์ปีัญหาในการใชง้านแฟกซผ์า่นเครอืขา่ย VoIP ใหต้รวจสอบวา่สายเช ื่อมตอ่และการตัง้คา่ตา่งๆ ถกูตอ้งแลว้หรอืไม ่
การลดคา่ความเรว็ในการสง่แฟกซอ์าจชว่ยใหเ้คร ือ่งพมิพส์ามารถสง่แฟกซผ์า่นเครอืขา่ย VoIP ได ้
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หากผ ู้ ใหบ้รกิาร VoIP มบีรกิารในโหมด "Pass through" สาํหรบัการเช ื่อมตอ่ จะใหป้ระสทิธภิาพในการแฟกซผ์า่น VoIP ท ีด่กีวา่ 
นอกจากน้ันหากผ ู้ ใหบ้รกิารใหบ้รกิาร "comfort noise" เสรมิในสาย ประสทิธภิาพในการแฟกซจ์ะดขี ึน้เม ื่อปิดใชง้านบรกิารนี้

หากปัญหาในการใชง้านแฟกซยั์งเกดิข ึน้ ใหต้ดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิาร VoIP

หน่วยความจําของแฟกซจ์ะเก็บขอ้มูลไว้เมื่อไฟดับ
หน่วยความจาํ Flash ชว่ยป้องกันขอ้มลูสญูหายเม ื่อเกดิกระแส ไฟฟ้าขัดขอ้ง เคร ือ่งแฟกซอ์ ื่นๆ จะจัดเกบ็หนา้เอกสารท ีจ่ะแฟกซ ์ ไว ้
ใน RAM ทัว่ไปหรอื Short-term RAM โดยทัว่ไป ขอ้มลูใน RAM ทัว่ไปจะสญูหายทันทที ี่ ไฟดับ แต ่Short-term RAM สามารถเกบ็
ขอ้มลูไว ้ ไดป้ระมาณ 60 นาทหีลังจากเกดิกระแส ไฟฟ้าขัดขอ้ง หน่วยความจาํ Flash สามารถเกบ็ขอ้มลูไว ้ ไดน้านเป็นปี โดยไมต่อ้งม ี
กระแส ไฟฟ้าหลอ่เล ีย้ง

การสง่แฟกซจ์ากเครือ่งสแกนแบบแทน่

1. ควํา่หนา้เอกสารลงบนแผน่กระจกของเคร ือ่งสแกน  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์  

3. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขโทรศพัท ์  

4. แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร  

5. เคร ือ่งพมิพจ์ะแจง้ใหค้ณุยนืยันการสง่แฟกซจ์ากเอกสารบนกระจกของ
สแกนเนอร ์ แตะปุ่ ม ใช ่

 

6. เคร ือ่งพมิพจ์ะแจง้ใหค้ณุใสเ่อกสารหนา้แรก แตะปุ่ ม OK  

7. เคร ือ่งจะสแกนหนา้แรกของเอกสาร และแจง้ใหค้ณุใสห่นา้ตอ่ไป หาก
เอกสารมหีลายหนา้ ใหแ้ตะปุ่ ม ใช ่ทาํตามขัน้ตอนนี้ ไปจนกวา่จะสแกน
เอกสารทัง้หมด

 

8. เม ื่อคณุสแกนเอกสารหนา้สดุทา้ยแลว้ ใหแ้ตะปุ่ ม ไม ่ท ีพ่รอมต ์เคร ือ่งจะ
ทาํการสง่แฟกซ ์
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แฟกซจ์ากอุปกรณป้์อนกระดาษ

1. ใสต่น้ฉบับในอปุกรณป้์อนกระดาษโดยหงายข ึน้

หมายเหตุ: อปุกรณป้์อนกระดาษสามารถจกุระดาษ 75 g/m2 ไดถ้งึ 35 
แผน่หรอืวัสดพุมิพท์ ีม่นํีา้หนักไมเ่กนิ 20 ปอนด ์

ขอ้ควรระวัง: เพ ื่อป้องกันไม่ ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่เคร ือ่งพมิพ ์ อยา่ใช ้
ตน้ฉบับท ีม่เีทปลบคาํผดิ คราบนํา้ยาลบคาํผดิ คลบิหนบีกระดาษ หรอืลวด
เยบ็กระดาษตดิอย ู ่และหา้มใสภ่าพถา่ย ตน้ฉบับขนาดเลก็ หรอืวัสดทุ ี่

เปราะบางลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ

 

2. ปรบัตัวกัน้กระดาษจนแนบกับกระดาษ  

3. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์  

4. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขโทรศพัท ์  

5. แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร  

การใชก้ารโทรดว่นและหมายเลขการโทรกลุม่
1. ใสเ่อกสารในอปุกรณป้์อนกระดาษหรอืบนกระจกของสแกนเนอร ์
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2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

3. จากแผงปุ่ มกด แตะสมดุโทรศพัทข์องแฟกซ ์

4. แตะช ื่อรายารแตล่ะรายการหรอืรายการกล ุม่ท ีค่ณุตง้การ

5. แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

การสง่แฟกซจ์ากซอฟตแ์วร ์
เนื้อหาในสว่นนีป้ระกอบดว้ยคาํแนะนําเบ ือ้งตน้ในการสง่แฟกซ ์โดยใชซ้อฟตแ์วรท์ ี่ ใหม้ากับเคร ือ่งพมิพ ์ หัวขอ้อ ื่นๆ ท ีเ่ก ี่ยวกับ
ซอฟตแ์วรจ์ะรวมอย ู่ ในวธิ ี ใชข้องซอฟตแ์วร ์ ซ ึง่คณุสามารถเปิดดไูดจ้ากเมน ูวิธี ใช ้ในโปรแกรม

คณุสามารถสง่แฟกซเ์อกสารอเิลก็ทรอนกิสจ์ากคอมพวิเตอร ์ได ้หากมอีปุกรณแ์ละทาํตามขอ้กาํหนดตอ่ไปนี้:

● เคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่โดยตรงกับคอมพวิเตอร ์ หรอืกับเครอืขา่ยท ีค่อมพวิเตอรเ์ช ื่อมตอ่

● มซีอฟตแ์วรข์องเคร ือ่งพมิพต์ดิตัง้อย ู่ ในคอมพวิเตอร ์

● ระบบปฏบัิตกิารคอมพวิเตอรต์อ้งเป็นระบบท ีเ่คร ือ่งพมิพร์องรบั

การสง่แฟกซจ์ากซอฟตแ์วร ์

ขัน้ตอนในการสง่แฟกซจ์ะแตกตา่งกันไปตามขอ้กาํหนดรายละเอยีดของคอมพวิเตอรข์องคณุ แต่ โดยมากจะมขัีน้ตอนทัว่ไปดังนี้

1. คลกิ Start (เริม่) และคลกิ Programs (โปรแกรม) (หรอื All Programs (ทกุโปรแกรม) ใน Windows XP) แลว้คลกิ HP

2. คลกิช ื่อผลติภัณฑ ์และคลกิ Send fax (สง่แฟกซ)์ ซอฟตแ์วรแ์ฟกซจ์ะเปิดข ึน้

3. ป้อนหมายเลขแฟกซข์องผ ูร้บัอยา่งนอ้ยหนึ่งราย

4. ใสเ่อกสารลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ

5. คลกิ สง่ตอนน้ี
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สง่แฟกซจ์ากซอฟตแ์วรข์องบรษัิทอ่ืน เชน่ Microsoft Word

1. เปิดเอกสารในโปรแกรมของบรษัิทอื่น

2. คลกิเมน ูไฟล ์และคลกิ พิมพ ์

3. เลอืกไดรเวอรพ์มิพแ์ฟกซจ์ากรายการดรอปดาวน ์ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ ซอฟตแ์วรแ์ฟกซจ์ะเปิดข ึน้

4. ป้อนหมายเลขแฟกซข์องผ ูร้บัอยา่งนอ้ยหนึ่งราย

5. รวมเอกสารทกุหนา้ท ี่ ใสอ่ย ู่ ในเคร ือ่ง ขัน้ตอนนี้สามารถเลอืกดาํเนนิการได ้

6. คลกิ สง่ตอนน้ี
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สง่แฟกซ ์โดยโทรจากโทรศพัทท่ี์เชื่อมต่อกับสายแฟกซ ์
ในบางโอกาส คณุอาจตอ้งการหมนุหมายเลขแฟกซจ์ากโทรศพัทท์ ี่ ใชส้ายเช ื่อมตอ่เดยีวกันกับเคร ือ่งพมิพ ์ ตัวอยา่งเชน่ หากคณุ
ทาํการสง่แฟกซ ์ ไปยังผ ูท้ ี่ ไม่ ใช ้ โหมดรบัแฟกซอั์ตโนมัต ิคณุสามารถโทรสายสนทนากอ่นสง่แฟกซเ์พ ื่อบอกใหผ้ ูร้บัทราบวา่คณุกาํลัง
จะสง่แฟกซ ์ ไป ให ้ ได ้

หมายเหตุ: โทรศพัทจ์ะตอ้งเช ื่อมตอ่กับพอรต์ "โทรศพัท"์ ของเคร ือ่งพมิพ ์ 

1. ใสเ่อกสารลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

3. ยกหโูทรศพัทท์ ีต่อ่พว่งกับเคร ือ่งพมิพ ์ กดหมายเลขแฟกซท์ ีแ่ผงปุ่ มโทรศพัท ์

4. เม ื่อผ ูร้บัรบัสาย แจง้ใหผ้ ูร้บัเปิดสญัญาณแฟกซ ์ใหค้ณุ

5. เม ื่อไดย้นิสญัญาณแฟกซ ์ ใหก้ด เร ิม่สง่โทรสาร ปุ่ มบนแผงควบคมุ แลว้รอจนกวา่ขอ้ความ กําลังเชื่อมต่อ ปรากฏบนแผง
ควบคมุ แลว้จงึคอ่ยวางหโูทรศพัท ์

สง่แฟกซ ์โดยมกีารยนืยัน
คณุสามารถกาํหนดใหเ้คร ือ่งพมิพแ์จง้ใหค้ณุป้อนหมายเลขแฟกซซ์ํา้อกีครัง้เพ ื่อยนืยันวา่คณุกาํลังจะสง่แฟกซ ์ ไปยังหมายเลขท ีถ่กู
ตอ้ง

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม ยนืยันเบอรแ์ฟกซ ์ และแตะปุ่ ม เปิด

5. สง่แฟกซ ์

กําหนดเวลาให้สง่แฟกซภ์ายหลัง
ใชแ้ผงควบคมุของเคร ือ่งเพ ื่อกาํหนดเวลาใหเ้คร ือ่งสง่แฟกซ ์ในภายหลังไปยังผ ูร้บัหนึ่งคนหรอืมากกวา่หนึ่งคนโดยอัตโนมัต ิเม ื่อ
กาํหนดเวลาเสรจ็ เคร ือ่งพมิพจ์ะสแกนเอกสารไป ไว ้ ในหน่วยความจาํจากน้ันจะกลับไปอย ู่ ในสถานะพรอ้มทาํงาน

หมายเหตุ: หากเคร ือ่งไมส่ามารถสง่แฟกซต์ามเวลาท ีก่าํหนดไว ้ ได ้เคร ือ่งจะรายงานขอ้มลูไว ้ ในรายงานขอ้ผดิพลาดแฟกซ ์ (หาก
เปิดตัวเลอืกนี้ ไว)้ หรอืบันทกึไว ้ ในบันทกึการใชง้านแฟกซ ์ การท ีเ่คร ือ่งไมส่ง่แฟกซน้ั์นอาจเกดิจากไมม่ผี ูร้บัสายหรอือาจเกดิจาก
สญัญาณสายไมว่า่งทาํให ้โทรซํา้ไม่ ได ้

หากแฟกซถ์กูกาํหนดใหส้ง่ในภายหลังแตจ่าํเป็นตอ้งอัปเดตขอ้มลูในแฟกซ ์ ใหส้ง่ขอ้มลูเพ ิม่เตมิในการแฟกซค์รัง้ตอ่ไป แฟกซ ์
ทัง้หมดท ีค่ณุกาํหนดใหส้ง่ไปยังหมายเลขแฟกซเ์ดยีวกันในเวลาเดยีวกันจะถกูสง่ไป ในรปูแบบแฟกซช์ดุเดยีวกัน
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1. ใสเ่อกสารลงในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์  

3. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์  

4. แตะปุ่ ม ตัวเลอืกการสง่  

5. แตะปุ่ ม สง่แฟกซภ์ายหลัง  

6. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนเวลาท ีจ่ะสง่แฟกซ ์ แตะปุ่ ม OK  

7. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนวันท ีท่ ีจ่ะสง่แฟกซ ์ แตะปุ่ ม OK  

8. ใชแ้ผงปุ่ มกดเพ ื่อป้อนหมายเลขโทรศพัท ์แตะปุ่ ม OK เคร ือ่งจะสแกน
เอกสารและบันทกึไฟล ์ไว ้ ในหน่วยความจาํจนถงึเวลาท ีก่าํหนด
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การใชร้หัสเขา้ใช,้ บัตรเครดิต หรอืบัตรโทรศพัท ์
ในการใชร้หัสเขา้ใช,้ บัตรเครดติ หรอืบัตรโทรศพัท ์ใหห้มนุหมายเลขดว้ยตนเองเพ ื่อท ีจ่ะสามารถหยดุฟังเสยีงสญัญาณและใสร่หัส
การโทรระหวา่งประเทศ ได้

การสง่แฟกซร์ะหวา่งประเทศ

ในการสง่แฟกซ ์ ไปยังปลายทางท ีเ่ป็นตา่งประเทศ ใหห้มนุหมายเลขดว้ยตนเองเพ ื่อจะไดม้ชีว่งเวลาหยดุพักฟังสญัญาณและใสร่หัส
การโทรระหวา่งประเทศ
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พิมพแ์ฟกซ ์
เม ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ไดร้บัแฟกซ ์ เคร ือ่งจะพมิพแ์ฟกซอ์อกมา (หากไม่ ไดเ้ปิดใชค้ณุสมบัตริบัแฟกซส์ว่นบคุคลไว)้ และยังจัดเกบ็แฟกซ ์
ไว ้ ในหน่วยความจาํแฟลชใหอั้ตโนมัตดิว้ย

เม ื่อตลับผงหมกึส ี ใกลห้มด เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพเ์ป็นสขีาวดาํเทา่น้ันเพ ื่อไม่ ใหขั้ดจังหวะการทาํงานของแฟกซ ์ ในการกาํหนดคา่ให ้
เคร ือ่งพมิพพ์มิพส์แีละใชผ้งหมกึท ีเ่หลอืในตลับผงหมกึท ีเ่หลอืนอ้ยมาก ใหท้าํตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:

1. บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะปุ่ ม การตัง้คา่  และแตะปุ่ ม การตัง้คา่ระบบ

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่อปุกรณส์ ิน้เปลอืง และแตะปุ่ ม ตลับหมกึส ี

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่แบบตํ่ามาก และแตะปุ่ ม ทาํตอ่

เม ื่อคณุเลอืกเปล ี่ยนตลับผงหมกึท ีเ่หลอืนอ้ยมาก การพมิพส์จีะทาํงานตอ่โดยอัตโนมัติ
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การพิมพแ์ฟกซซ์ํา้
เม ื่อเปิดใชค้ณุสมบัต ิใหพ้มิพ โ์ทรสารซํา้ เคร ือ่งพมิพจ์ะจัดเกบ็แฟกซท์ ี่ ไดร้บัไว ้ ในหน่วยความจาํ พ ืน้ท ีจั่ดเกบ็ของเคร ือ่งพมิพม์ ี
ประมาณ 3.2 MB ซ ึง่เกบ็ขอ้มลูไดป้ระมาณ 250 หนา้

เคร ือ่งจะจัดเกบ็แฟกซเ์หลา่นี้ ไวอ้ยา่งตอ่เนื่ อง แฟกซท์ ีพ่มิพซ์ํา้จะไมถ่กูลบออกจากหน่วยความจาํ

เปิดคุณสมบัติ ให้พิมพ ์โทรสารซํา้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม ใหพ้มิพ โ์ทรสารซํา้ และแตะปุ่ ม เปิด

พิมพแ์ฟกซซ์ํา้

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม ตัวเลอืกการรบั

4. แตะปุ่ ม พมิพ โ์ทรสารซํา้

5. แตะท ีร่ายการของแฟกซท์ ีค่ณุตอ้งการพมิพซ์ํา้

การรบัแฟกซเ์มื่อได้ยนิเสยีงสญัญาณแฟกซเ์มื่อรบัโทรศพัท ์
หากคณุใชส้ายโทรศพัทท์ ีร่บัทัง้สายแฟกซแ์ละสายสนทนา และเม ื่อคณุไดย้นิเสยีงสญัญาณแฟกซเ์ม ื่อคณุรบัโทรศพัท ์คณุสามารถ
เร ิม่กระบวนการรบัไดด้ว้ยวธิ ี ใดวธิหีนึ่งตอ่ไปนี้:

● หากคณุอย ู่ ใกลเ้คร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร บนแผงควบคมุ

● หากเคร ือ่งไมร่บัสายแฟกซ ์โดยอัตโนมัต ิใหก้ด 1-2-3 ตามลาํดับบนแผงปุ่ มโทรศพัท ์ฟังสญัญาณการสง่แฟกซ์ จากน้ันวางห ู
โทรศพัท ์

หมายเหตุ: ตอ้งตัง้คา่ โทรศพัทพ์ว่ง เป็น ใช ่วธิที ีส่องจงึจะทาํงานได ้

รบัแฟกซเ์ขา้เครือ่งคอมพิวเตอร ์

พิมพแ์ฟกซท่ี์จัดเก็บไว้เมื่อเปิดคุณสมบัติรบัแฟกซส์ว่นบุคคล

ในการพมิพแ์ฟกซท์ ีจั่ดเกบ็ไว ้คณุตอ้งใสร่หัสผา่นการรกัษาความปลอดภัยของเคร ือ่งพมิพ ์ หลังจากเคร ือ่งพมิพพ์มิพแ์ฟกซท์ ีจั่ดเกบ็
ไวอ้อกมาแลว้ เคร ือ่งจะลบแฟกซทั์ง้หมดออกจากหน่วยความจาํ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม ตัวเลอืกการรบั
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4. แตะปุ่ ม พมิพ โ์ทรสารสว่นตัว

5. ใชแ้ผงปุ่ มกดในการป้อนรหัสผา่นการรกัษาความปลอดภัยของเคร ือ่ง และแตะปุ่ ม OK
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การแก้ ไขปัญหาเก่ียวกับแฟกซ์
รายการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาแฟกซ์

● วธิกีารแก ้ ไขมหีลายวธิ ีหลังจากทาํตามวธิแีก ้ ไขแตล่ะวธิ ีใหท้ดลองแฟกซเ์พ ื่อดวูา่ยังคงมอีย ูห่รอืไม่

● เพ ื่อใหแ้ก ้ ไขปัญหาไดอ้ยา่งไดผ้ลท ีส่ดุ ใหต้อ่สายโทรศพัทจ์ากเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็โทรศพัทท์ ีผ่นังโดยตรง ถอดอปุกรณอ์ื่น
ทัง้หมดท ีต่อ่กับเคร ือ่งพมิพ ์

1. ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทต์อ่เขา้กับพอรต์ท ีถ่กูตอ้งบรเิวณดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพ ์

2. ตรวจสอบสายโทรศพัท โ์ดยใชท้ดสอบแฟกซ:์

a. จากแผงควบคมุ ใหเ้ปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่ แลว้เปิดเมน ูบรกิาร

b. เลอืกตัวเลอืก บันทกึบรกิารแฟกซ ์

c. เลอืกตัวเลอืก ใชท้ดสอบแฟกซ ์ เคร ือ่งจะพมิพร์ายงานการทดสอบแฟกซ ์

รายงานจะประกอบดว้ยผลลัพธท์ ีเ่ป็นไป ไดดั้งนี้:

● สาํเรจ็: รายงานจะประกอบดว้ยการตัง้คา่แฟกซป์ัจจบัุนทัง้หมดสาํหรบัตรวจสอบ

● ไมผ่า่น: สายเสยีบเขา้กับพอรต์ท ี่ ไมถ่กูตอ้ง รายงานจะประกอบดว้ยคาํแนะนําเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหา

● ไมผ่า่น: สายโทรศพัท ์ไมท่าํงาน รายงานจะประกอบดว้ยคาํแนะนําเก ี่ยวกับการแก ้ ไขปัญหา

3. ตรวจสอบวา่เฟิรม์แวรข์องเคร ือ่งพมิพเ์ป็นเวอรชั์นปัจจบัุน

a. ใหพ้มิพห์นา้แสดงคา่คอนฟิกจากเมนแูผงควบคมุ รายงาน เพ ื่อรบัรหัสวันท ีเ่ฟิรม์แวรป์ัจจบัุน

b. ไปท ี ่www.hp.com

1. คลกิท ีล่งิค ์Support & Drivers

2. คลกิท ีตั่วเลอืกลงิค ์Download drivers and software (and firmware)

3. ในกลอ่ง For product ให ้ ใสห่มายเลขรุน่ผลติภัณฑ ์แลว้คลกิปุ่ ม Go

4. คลกิท ีล่งิคข์องระบบปฏบัิตกิารของคณุ

5. เล ื่อนไปยังสว่นของเฟิรม์แวร ์ในตาราง

● หากเวอรชั์นท ีแ่สดงตรงกับเวอรชั์นในหนา้แสดงคา่คอนฟิก แสดงวา่คณุใชเ้วอรชั์นลา่สดุอย ู่

● หากเวอรชั์นท ีแ่สดงไมต่รงกัน ใหด้าวน ์โหลดการอัพเกรดเฟิรม์แวร ์ และอัปเดตเฟิรม์แวรข์องเคร ือ่งพมิพ ์
โดยทาํตามคาํแนะนําท ีป่รากฏบนหนา้จอ

หมายเหตุ: เคร ือ่งพมิพต์อ้งเช ื่อมตอ่กับคอมพวิเตอรท์ ีม่อีนิเตอรเ์นต็ในการอัพเกรดเฟิรม์แวร ์

● สง่แฟกซ ์ใหม่

4. ตรวจสอบวา่ตัง้คา่แฟกซแ์ลว้เม ื่อตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ใหม่

จากเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ ในโฟลเดอร โ์ปรแกรมของ HP เรยีกใช ้Fax Setup Utility (ยทูลิติ ีก้ารตัง้คา่แฟกซ)์
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5. ตรวจสอบวา่บรกิารโทรศพัทร์องรบัแฟกซอ์ะนาลอ็ก

● หากคณุใช ้ISDN หรอื PBX แบบดจิติอล ใหต้ดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิารของคณุเพ ื่อขอรบัขอ้มลูเก ี่ยวกับการกาํหนดคา่เป็นสาย
แฟกซอ์ะนาลอ็ก

● หากคณุใชบ้รกิาร VoIP ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่ ความเรว็แฟกซ ์ เป็น ชา้(V.29) หรอืเลกิใช ้เรว็(V.34) จากแผงควบคมุ 
สอบถามผ ู้ ใหบ้รกิารของคณุวา่รองรบัการใชง้านแฟกซห์รอืไม ่และความเรว็แฟกซ ์โมเดม็ท ีแ่นะนําให ้ ใช ้บางบรษัิทอาจ
ตอ้งใชอ้ะแดป็เตอร ์

● หากคณุใชบ้รกิาร DSL ใหต้รวจสอบวา่มวีงจรกรองสญัญาณตอ่กับสายโทรศพัทท์ ีต่อ่เขา้กับเคร ือ่งพมิพ ์ ตดิตอ่ผ ู้ ให ้
บรกิาร DSL หรอืวงจรกรองสญัญาณ DSL หากคณุยังไมม่ ีหากคณุตดิตัง้วงจรกรองสญัญาณ DSL อย ูแ่ลว้ ใหล้อง
เปล ี่ยนวงจรกรองสญัญาณ เนื่ องจากตัวท ีต่ดิตัง้อย ูอ่าจชาํรดุ

6. หากยังไมส่ามารถแก ้ ไขปัญหาได้ ใหค้น้หาวธิกีารแก ้ ไขปัญหาโดยละเอยีดในสว่นท ีต่อ่จากสว่นนี้
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รายงานการติดตามแฟกซ ์
รายงานการตดิตาม T.30 ของแฟกซม์ขีอ้มลูท ีส่ามารถแกป้ัญหาการสง่แฟกซ ์ ได้ หากคณุตอ้งการตดิตอ่ HP เพ ื่อขอความชว่ย
เหลอืในการแก ้ ไขปัญหาเหลา่นี้ ใหพ้มิพร์ายงานการตดิตาม T.30 กอ่นการตดิตอ่

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูบรกิาร

3. แตะเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

4. แตะปุ่ ม พมิพ ์ T.30 Trace และแตะปุ่ ม เด ี๋ยวนี้

หมายเหตุ: ขัน้ตอนนีจ้ะพมิพร์ายงานสาํหรบังานแฟกซล์า่สดุ ไมว่า่จะสาํเรจ็หรอืไมก่ต็าม ในการสรา้งรายงานสาํหรบังานแฟกซท์ ี่
ไมส่าํเรจ็แตล่ะงาน ใหเ้ลอืกการตัง้คา่ หากมขีอ้ผดิพลาด ในการสรา้งรายงานสาํหรบังานแฟกซแ์ตล่ะงาน ใหเ้ลอืกการตัง้คา่ เม ื่อวาง
สาย

THWW การแก ้ ไขปัญหาเก ี่ยวกับแฟกซ์ 105



การพิมพร์ายงานขอ้ผิดพลาดของแฟกซ ์
ใชค้าํแนะนําตอ่ไปนี้เพ ื่อพมิพบั์นทกึการใชง้านและรายงานแฟกซ:์

พิมพร์ายงานแฟกซท้ั์งหมด

ปฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้ หากคณุตอ้งการพมิพร์ายงานทัง้หมดนี้ ในคราวเดยีวกัน:

● รายงานการโทรลา่สดุ

● บันทกึการใชง้านโทรสาร

● รายงานสมดุโทรศพัท ์

● รายการแฟกซข์ยะ

● รายงานการคดิคา่บรกิาร (เม ื่อเปิดใชง้านรหัสคดิคา่บรกิาร)

● รายงานคา่คอนฟิเกอเรชัน

● หนา้แสดงการใช ้

 

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม รายงานแฟกซ ์

4. แตะปุ่ ม พมิพร์ายงานแฟกซทั์ง้หมด

การพิมพร์ายงานแฟกซแ์ต่ละงาน

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม รายงานแฟกซ ์

4. แตะท ีช่ ื่อรายงานท ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์

การต้ังคา่รายงานขอ้ผิดพลาดของแฟกซ ์

รายงานขอ้ผดิพลาดของแฟกซเ์ป็นรายงานสัน้ท ีแ่จง้วา่เกดิขอ้ผดิพลาดข ึน้กับเคร ือ่งพมิพ ์ในการใชง้านแฟกซ ์ คณุสามารถกาํหนด
ใหพ้มิพห์ลังจากเหตกุารณต์อ่ไปนี้:

● ขอ้ผดิพลาดของแฟกซทั์ง้หมด (คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงาน)

● ขอ้ผดิพลาดของแฟกซท์ ีส่ง่

● ขอ้ผดิพลาดของแฟกซท์ ีร่บั

● ไมพ่มิพ ์
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หมายเหตุ: หากคณุเลอืกตัวเลอืกนี้ คณุจะไม่ ไดร้บัการแจง้ใดๆ วา่การรบัสง่แฟกซล์ม้เหลวจนกวา่คณุจะพมิพบั์นทกึการ
ใชง้านแฟกซ ์

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม แฟกซ ์

2. แตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

3. แตะปุ่ ม รายงานแฟกซ ์

4. แตะปุ่ ม รายงานขอ้ผดิพลาดแฟกซ ์ จากน้ันแตะตัวเลอืกการพมิพท์ ีค่ณุตอ้งการใช ้

การต้ังคา่โหมดการแก้ ไขขอ้ผิดพลาดของแฟกซ ์
ตามปกตเิคร ือ่งพมิพจ์ะคอยตรวจหาสญัญาณในสายโทรศพัทข์ณะท ีก่าํลังสง่หรอืไดร้บัแฟกซ ์ หากเคร ือ่งพมิพพ์บขอ้ผดิพลาดใน
ระหวา่งการรบัสง่และการตัง้คา่การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดตัง้เป็น เปิด เคร ือ่งพมิพส์ามารถแจง้ใหส้ง่บางสว่นของแฟกซซ์ํา้ใหมอ่กีครัง้ได ้
คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบัการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดคอื เปิด

คณุควรปิดตัวเลอืกการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด เฉพาะเม ื่อคณุมปีัญหาในการสง่หรอืรบัแฟกซ์ และตอ้งการยอมรบัในขอ้ผดิพลาดของ
การสง่ การยกเลกิการทาํงานตัวเลอืกนีจ้ะเป็นประโยชน ์ในกรณีท ีค่ณุตอ้งการสง่หรอืรบัแฟกซจ์ากตา่งประเทศ หรอืคณุใชก้ารสง่
ผา่นสญัญาณโทรศพัทด์าวเทยีม

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูบรกิาร

3. แตะเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

4. แตะปุ่ ม การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด และแตะปุ่ ม เปิด

การเปล่ียนคา่ความเรว็ในการสง่แฟกซ ์
การตัง้คา่ความเรว็ในการสง่แฟกซเ์ป็นโปรโตคอลโมเดม็ท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ใชส้ง่แฟกซ ์ มาตรฐานทัว่โลกสาํหรบัโมเดม็ Full-duplex คอื
รบัสง่ขอ้มลูผา่นทางสายโทรศพัทท์ ีค่วามเรว็สงูสดุ 33,600 บติตอ่วนิาท ี(bps) คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบัการตัง้คา่ความเรว็
แฟกซค์อื เรว็(V.34)

คณุควรเปล ี่ยนการตัง้คา่เฉพาะเวลาท ีค่ณุมปีัญหาในการสง่ไปยังหรอืรบัแฟกซจ์ากอปุกรณ ์ใดอปุกรณห์นึ่งเทา่น้ัน การลดความเรว็
ในการแฟกซอ์าจชว่ยใหก้ารรบัสง่แฟกซง์า่ยข ึน้หากคณุสง่หรอืรบัแฟกซข์า้มประเทศ หรอืในกรณีท ีค่ณุใชก้ารเช ื่อมตอ่โทรศพัทท์าง
ดาวเทยีม

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เล ื่อนและแตะปุ่ ม ความเรว็แฟกซ ์ จากน้ันเลอืกการตัง้คา่ความเรว็ท ีค่ณุตอ้งการใช ้

ขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับแฟกซ ์
ขอ้ความแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้ความเตอืนจะปรากฏข ึน้ชัว่คราว และคณุอาจตอ้งตอบรบัขอ้ความโดยแตะปุ่ ม OK เพ ื่อทาํงานตอ่ หรอื
แตะปุ่ ม ยกเลกิ  เพ ื่อยกเลกิงาน งานพมิพอ์าจจะไมส่มบรูณห์รอือาจมผีลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพซ์ ึง่จะมขีอ้ความเตอืนแจง้
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บอกอยา่งชัดเจน หากขอ้ความแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้ความเตอืนน้ันเก ี่ยวขอ้งกับการพมิพแ์ละคณุสมบัตทิาํงานตอ่โดยอัตโนมัตเิปิดอย ู ่
เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพง์านตอ่หลังจากขอ้ความปรากฏข ึน้ 10 วนิาท ีโดยท ีค่ณุไมต่อ้งดาํเนนิการใดๆ

ขอ้ความท่ีแผงควบคุม คําอธบิาย วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

การสือ่สารขดัขอ้ง เกดิขอ้ผดิพลาดในการส ือ่สารทางโทรสารระหวา่ง
ผลติภัณฑกั์บผ ูส้ง่หรอืผ ูร้บั

ลองใชเ้คร ือ่งพมิพส์ง่แฟกซ ์ใหมอ่กีครัง้ ถอดสายโทรศพัท ์
ของเคร ือ่งพมิพอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบสายของโทรศพัท ์
เขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออก เสยีบสายโทรศพัทข์อง
เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบสายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

ตัง้คา่ตัวเลอืก ความเรว็แฟกซ ์ เป็น ชา้(V.29) หรอืเลกิใช ้
การตัง้คา่ เรว็(V.34)

ปิดคณุสมบัต ิการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด เพ ื่อป้องกันการ
แก ้ ไขขอ้ผดิพลาดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การปิดคณุสมบัต ิการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด 
จะทาํใหค้ณุภาพของภาพลดลง

พมิพร์ายงาน บันทกึการใชง้านแฟกซ ์ จากแผงควบคมุ
เพ ื่อตรวจสอบวา่ขอ้ผดิพลาดเกดิข ึน้กับหมายเลขแฟกซ ์
หมายเลขใดโดยเฉพาะหรอืไม่

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

ฝาปิดอุปกรณป้์อนกระดาษเปิดอยู่

ยกเลิกการสง่แฟกซ ์

ฝาดา้นบนของอปุกรณป้์อนกระดาษเปิดอย ู ่และ
เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถสง่แฟกซ ์ ได ้

ปิดฝาและสง่แฟกซอ์กีครัง้

แฟกซ ์ ไมว่า่ง

ยกเลิกการสง่แล้ว

สายแฟกซท์ ีค่ณุใชส้ง่แฟกซ ์ ไมว่า่ง เคร ือ่งพมิพ ์ไดย้กเลกิ
การสง่แฟกซแ์ลว้

โทรตดิตอ่ผ ูร้บัเพ ื่อขอคาํยนืยันวา่ ไดเ้ปิดเคร ือ่งแฟกซ ์ ไว ้
แลว้และพรอ้มใชง้าน

ตรวจสอบวา่ คณุไดห้มนุเบอรแ์ฟกซท์ ีถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบวา่ตัวเลอืก โทรซํา้ถา้ไมว่า่ง เปิดอย ู่

เปิดเมน ูบรกิาร แลว้แตะปุ่ ม บันทกึบรกิารแฟกซ ์ แตะปุ่ ม 
ใชท้ดสอบแฟกซ ์ การทดสอบนี้เป็นการตรวจสอบวา่สาย
โทรศพัทเ์สยีบอย ูกั่บพอรต์ท ีถ่กูตอ้ง และมสีญัญาณใน
สายโทรศพัท ์เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพร์ายงานผลลัพธ ์

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอ้ความท่ีแผงควบคุม คําอธบิาย วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

แฟกซ ์ ไมว่า่ง

รอหมุนหมายเลขซํา้

สายแฟกซท์ ีค่ณุใชส้ง่แฟกซ ์ ไมว่า่ง เคร ือ่งพมิพจ์ะหมนุ
หมายเลขท ีส่ายไมว่า่งซํา้โดยอัตโนมัติ

ลองใชเ้คร ือ่งพมิพส์ง่แฟกซ ์ใหมอ่กีครัง้

โทรตดิตอ่ผ ูร้บัเพ ื่อขอคาํยนืยันวา่ ไดเ้ปิดเคร ือ่งแฟกซ ์ ไว ้
แลว้และพรอ้มใชง้าน

ตรวจสอบวา่ คณุไดห้มนุเบอรแ์ฟกซท์ ีถ่กูตอ้ง

เปิดเมน ูบรกิาร แลว้แตะปุ่ ม บันทกึบรกิารแฟกซ ์ แตะปุ่ ม 
ใชท้ดสอบแฟกซ ์ การทดสอบนี้เป็นการตรวจสอบวา่สาย
โทรศพัทเ์สยีบอย ูกั่บพอรต์ท ีถ่กูตอ้ง และมสีญัญาณใน
สายโทรศพัท ์เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพร์ายงานผลลัพธ ์

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

พ้ืนท่ีเก็บแฟกซเ์ต็ม

กําลังยกเลิกการรบัแฟกซ ์

หน่วยความจาํของเคร ือ่งพมิพเ์ตม็ในระหวา่งท ีร่บัแฟกซ ์ 
เคร ือ่งจะพมิพห์นา้เอกสารท ีร่บัเขา้มาไว ้ ในหน่วยความจาํ
ไดเ้ทา่น้ัน

พมิพแ์ฟกซทั์ง้หมด และขอใหผ้ ูส้ง่สง่แฟกซม์าใหมอ่กีครัง้ 
ขอใหผ้ ูส้ง่แบง่เอกสารท ีจ่ะแฟกซอ์อกเป็นสว่นๆ กอ่นสง่
ซํา้ ยกเลกิงานแฟกซทั์ง้หมดหรอืลบแฟกซต์า่งๆ ออก
จากหน่วยความจาํ

พ้ืนท่ีเก็บแฟกซเ์ต็ม

กําลังยกเลิกการสง่แฟกซ ์

หน่วยความจาํเตม็ในระหวา่งงานแฟกซ ์ แฟกซท์กุหนา้
ตอ้งอย ู่ ในหน่วยความจาํ เพ ื่อใหแ้ฟกซท์าํงานไดอ้ยา่งถกู
ตอ้ง เคร ือ่งจะสง่แฟกซห์นา้ท ีม่ขีนาดพอดกัีบหน่วยความ
จาํเทา่น้ัน

การยกเลกิงานปัจจบัุน ปิดแลว้เปิดเคร ือ่งพมิพ ์ใหมอ่กี
ครัง้ ลองสง่งานอกีครัง้

หากยังคงเกดิขอ้ผดิพลาด ใหย้กเลกิงาน และปิดแลว้เปิด
เคร ือ่งพมิพ ์ใหมอ่กีครัง้ เคร ือ่งพมิพอ์าจมหีน่วยความจาํ
ไมพ่อสาํหรบังานบางงาน
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ขอ้ความท่ีแผงควบคุม คําอธบิาย วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ขอ้ผิดพลาดรบัแฟกซ ์ ขอ้ผดิพลาดนี้เกดิข ึน้ในขณะท ีพ่ยายามรบัแฟกซ ์ ขอใหผ้ ูส้ง่สง่แฟกซอ์กีครัง้

ลองสง่แฟกซก์ลับไปท ีผ่ ูส้ง่ หรอืเคร ือ่งแฟกซเ์คร ือ่งอ ื่น

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศพัท โ์ดย
แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายโทรศพัท ์ไวอ้ยา่งแน่นหนาแลว้ 
ดว้ยการถอดและเสยีบสายโทรศพัทก์ลับเขา้ไป ใหม่

ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่คณุใชส้ายโทรศพัทท์ ี่ ใหม้าพรอ้มกับ
เคร ือ่งพมิพ ์

เปิดเมน ูบรกิาร แลว้แตะปุ่ ม บันทกึบรกิารแฟกซ ์ แตะปุ่ ม 
ใชท้ดสอบแฟกซ ์ การทดสอบนี้เป็นการตรวจสอบวา่สาย
โทรศพัทเ์สยีบอย ูกั่บพอรต์ท ีถ่กูตอ้ง และมสีญัญาณใน
สายโทรศพัท ์เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพร์ายงานผลลัพธ ์

ลดคา่ความเรว็ในการสง่แฟกซ ์ ขอใหผ้ ูส้ง่สง่แฟกซซ์ํา้อกี
ครัง้

ปิดโหมด Error Correction (โหมดการแก ้ ไขขอ้ผดิ
พลาด) ขอใหผ้ ูส้ง่สง่แฟกซซ์ํา้อกีครัง้

หมายเหตุ: การปิดโหมดการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดอาจ
ทาํใหค้ณุภาพของภาพลดลง

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับสายโทรศพัทอ์ ื่น

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอ้ความท่ีแผงควบคุม คําอธบิาย วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ขอ้ผิดพลาดขณะสง่แฟกซ ์ ขอ้ผดิพลาดนี้เกดิข ึน้ในขณะท ีพ่ยายามสง่แฟกซ ์ ลองสง่แฟกซอ์กีครัง้

สง่แฟกซ ์ ไปท ีเ่บอรแ์ฟกซเ์บอรอ์ ื่น

ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศพัท โ์ดย
แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายโทรศพัท ์ไวอ้ยา่งแน่นหนาแลว้ 
ดว้ยการถอดและเสยีบสายโทรศพัทก์ลับเขา้ไป ใหม่

ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่คณุใชส้ายโทรศพัทท์ ี่ ใหม้าพรอ้มกับ
เคร ือ่งพมิพ ์

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่โทรศพัท ์ใชง้านได ้ โดยถอดสายออก
จากเคร ือ่งพมิพ ์ ตอ่โทรศพัทเ์ขา้กับสายโทรศพัท ์แลว้โทร
ออกสายสนทนา

เช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับสายโทรศพัทอ์ ื่น

กาํหนดความละเอยีดของแฟกซ ์ ไวท้ ี ่มาตรฐาน แทน 
ละเอยีดซ ึง่เป็นคา่เร ิม่ตน้

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

พ้ืนท่ีเก็บแฟกซเ์ต็ม

กําลังยกเลิกการรบัแฟกซ ์

พ ืน้ท ีห่น่วยความจาํท ีเ่หลอือย ู่ ไมพ่อสาํหรบับันทกึแฟกซ ์
ท ีส่ง่เขา้มาใหม่

หากคณุใชค้ณุสมบัต ิรบัสว่นตัว ใหพ้มิพแ์ฟกซท์ ีร่บัเขา้
ทัง้หมดเพ ื่อเรยีกคนืพ ืน้ท ีห่น่วยความจาํบางสว่น

หากคณุยังตอ้งการพ ืน้ท ีห่น่วยความจาํเพ ิม่ ใหล้า้งขอ้มลู
แฟกซทั์ง้หมดออกจากหน่วยความจาํ เปิดเมน ูบรกิาร ใน
เมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์ เลอืกตัวเลอืก ลา้งโทรสารท ี่

บันทกึไว ้
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ขอ้ความท่ีแผงควบคุม คําอธบิาย วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ไมม่สีญัญาณหมุน เคร ือ่งพมิพ ์ไมพ่บสญัญาณหมนุหมายเลข ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศพัท โ์ดย
แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

ถอดสายโทรศพัทอ์อกจากเคร ือ่งพมิพแ์ละผนังแลว้เสยีบ
ใหม่

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใชส้ายโทรศพัทท์ ี่ ใหม้าพรอ้มกับ
เคร ือ่งพมิพ ์

ถอดสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบ
สายของโทรศพัทเ์ขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออก

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เสยีบสายโทรศพัทจ์ากแจค็โทรศพัท ์
ท ีผ่นังเขา้กับพอรต์สายโทรศพัท ์  แลว้

เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบ
สายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

ตรวจสอบสายโทรศพัท โ์ดยใชตั้วเลอืก ใชท้ดสอบแฟกซ ์ 
จากเมน ูบรกิาร บนแผงควบคมุ

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

ไมม่กีารรบัแฟกซ ์

รอหมุนหมายเลขซํา้

ไมม่กีารรบัสายแฟกซ ์ เคร ือ่งพมิพห์มนุหมายเลขซํา้เม ื่อ
เวลาผา่นไปสองสามนาท ี

ลองใชเ้คร ือ่งพมิพส์ง่แฟกซ ์ใหมอ่กีครัง้

โทรตดิตอ่ผ ูร้บัเพ ื่อขอคาํยนืยันวา่ ไดเ้ปิดเคร ือ่งแฟกซ ์ ไว ้
แลว้และพรอ้มใชง้าน

ตรวจสอบวา่ คณุไดห้มนุเบอรแ์ฟกซท์ ีถ่กูตอ้ง

หากอปุกรณยั์งคงหมนุหมายเลขซํา้ ถอดสายโทรศพัท ์
ของอปุกรณอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบสายของโทรศพัท ์
เขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออกสายสนทนา

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เสยีบสายโทรศพัทจ์ากแจค็โทรศพัท ์
ท ีผ่นังเขา้กับพอรต์สายโทรศพัท ์  แลว้

เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบ
สายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์
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ขอ้ความท่ีแผงควบคุม คําอธบิาย วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ไมม่กีารรบัแฟกซ ์

ยกเลิกการสง่แล้ว

พยายามหมนุซํา้เบอรแ์ฟกซ ์ ได ้ ไมส่าํเรจ็ หรอืตัวเลอืก 
โทรซํา้หากไมร่บัสาย ถกูปิด

โทรตดิตอ่ผ ูร้บัเพ ื่อขอคาํยนืยันวา่ ไดเ้ปิดเคร ือ่งแฟกซ ์ ไว ้
แลว้และพรอ้มใชง้าน

ตรวจสอบวา่ คณุไดห้มนุเบอรแ์ฟกซท์ ีถ่กูตอ้ง

ตรวจสอบวา่ ไดเ้ปิดใชตั้วเลอืก หมนุซํา้ แลว้

ถอดสายโทรศพัทอ์อกจากเคร ือ่งพมิพแ์ละผนังแลว้เสยีบ
ใหม่

ถอดสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบ
สายของโทรศพัทเ์ขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออก

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เสยีบสายโทรศพัทจ์ากแจค็โทรศพัท ์
ท ีผ่นังเขา้กับพอรต์สายโทรศพัท ์  แลว้

เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบ
สายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

ไมพ่บแฟกซ ์ เคร ือ่งพมิพร์บัสายเรยีกเขา้แต่ ไมพ่บวา่เคร ือ่งแฟกซก์าํลัง
เรยีกเขา้อย ู่

ลองใชเ้คร ือ่งพมิพร์บัแฟกซ ์ใหมอ่กีครัง้

ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบ
สายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ู
www.hp.com/support/ljcolorm276series หรอื
ใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าในกลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

แก้ปัญหาการสง่แฟกซ์
● มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดอย ูบ่นแผงควบคมุ

● แผงควบคมุจะแสดงขอ้ความ Ready (พรอ้ม) โดยไมท่าํการสง่แฟกซ ์

● แผงควบคมุจะแสดงขอ้ความ "กาํลังจัดเกบ็หนา้1" และหยดุอย ูท่ ีข่อ้ความน้ัน

● สามารถรบัแฟกซ ์ ได ้แตส่ง่แฟกซ ์ ไม่ ได ้

● ไมส่ามารถใชฟ้ังกชั์นแฟกซจ์ากแผงควบคมุ

● ไมส่ามารถใชก้ารโทรดว่น

● ไมส่ามารถใชก้ารโทรกล ุม่

● ไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดจากผ ู้ ใหบ้รกิารโทรศพัทท์ ีบั่นทกึเอาไว ้ ในขณะท ีก่าํลังจะสง่แฟกซ ์

● ไมส่ามารถสง่แฟกซเ์ม ื่อโทรศพัทเ์ช ื่อตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์
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มขีอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดอยูบ่นแผงควบคุม

ขอ้ความ การสือ่สารขดัขอ้ง ปรากฏข้ึน

● ลองใชเ้คร ือ่งพมิพส์ง่แฟกซ ์ใหมอ่กีครัง้ การสง่ซํา้จะทาํใหค้วามเรว็แฟกซล์ดลงชัว่คราว

● ถอดสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบสายของโทรศพัทเ์ขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออก เสยีบสายโทรศพัท ์
ของเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบสายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

● ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

● จากแผงควบคมุ เปล ี่ยนตัวเลอืก ความเรว็แฟกซ ์ เป็น ปานกลาง(V.17) หรอื ชา้(V.29)

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

d. เปิดเมน ูความเรว็แฟกซ ์

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● ปิดตัวเลอืก การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูบรกิาร

c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เปิดเมน ูการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด

e. เลอืกการตัง้คา่ ปิด

หมายเหตุ: การปิดตัวเลอืก การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด จะทาํใหค้ณุภาพของภาพลดลง

● หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ูwww.hp.com/support/ljcolorm276series หรอืใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าใน
กลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

ไมม่สีญัญาณหมุน

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทต์อ่เขา้กับพอรต์ท ีถ่กูตอ้งของเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทจ์ากเคร ือ่งพมิพต์อ่เขา้กับแจค็โทรศพัทท์ ีผ่นังโดยตรง

● ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศพัท โ์ดยใชป้ ุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

● ถอดสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบสายของโทรศพัทเ์ขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออก

● ถอดสายโทรศพัทอ์อกจากเคร ือ่งพมิพแ์ละผนังแลว้เสยีบใหม่

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่คณุใชส้ายโทรศพัทท์ ี่ ใหม้าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์
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● เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบสายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

● ตรวจสอบสายโทรศพัท โ์ดยใชตั้วเลอืก ใชท้ดสอบแฟกซ ์ จากเมน ูบรกิาร บนแผงควบคมุ

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูบรกิาร

c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เลอืกรายการ ใชท้ดสอบแฟกซ ์

ขอ้ความ แฟกซ ์ ไมว่า่ง ปรากฏข้ึน

● ลองสง่แฟกซอ์กีครัง้

● โทรหาผ ูร้บัเพ ื่อตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งแฟกซเ์ปิดอย ูแ่ละพรอ้มใชง้าน

● ตรวจสอบวา่คณุหมนุหมายเลขแฟกซถ์กูตอ้ง

● ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศพัท โ์ดยใชป้ ุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่โทรศพัท ์ใชง้านได ้ โดยถอดสายออกจากเคร ือ่งพมิพ ์ ตอ่โทรศพัทเ์ขา้กับสายโทรศพัท ์แลว้โทรออกสาย
สนทนา

● เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบสายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื แลว้ลองสง่แฟกซ ์ใหมอ่กีครัง้

● ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

● สง่แฟกซภ์ายหลัง

● หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ูwww.hp.com/support/ljcolorm276series หรอืใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าใน
กลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ความ ไมม่กีารรบัแฟกซ ์ปรากฏข้ึน

● ลองสง่แฟกซอ์กีครัง้

● โทรหาผ ูร้บัเพ ื่อตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เคร ือ่งแฟกซเ์ปิดอย ูแ่ละพรอ้มใชง้าน

● ตรวจสอบวา่คณุหมนุหมายเลขแฟกซถ์กูตอ้ง

● ถอดสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบสายของโทรศพัทเ์ขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออก

● เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบสายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

● ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่เสยีบสายโทรศพัทจ์ากแจค็โทรศพัทท์ ีผ่นังเขา้กับพอรต์สายโทรศพัท ์  แลว้

● ตรวจสอบสายโทรศพัท โ์ดยใชตั้วเลอืก ใชท้ดสอบแฟกซ ์ จากเมน ูบรกิาร บนแผงควบคมุ

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูบรกิาร
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c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เลอืกรายการ ใชท้ดสอบแฟกซ ์

● หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ูwww.hp.com/support/ljcolorm276series หรอืใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าใน
กลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

มกีระดาษติดในอุปกรณป้์อนกระดาษ

● ตรวจสอบขนาดกระดาษวา่ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของเคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถใชก้ระดาษท ีม่คีวามยาวมากกวา่ 
381 มม. ในการสง่แฟกซ ์

● ทาํสาํเนาหรอืพมิพล์งบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แลว้สง่แฟกซอ์กีครัง้

ขอ้ความ พ้ืนท่ีเก็บแฟกซเ์ต็ม ปรากฏข้ึน

● ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิดอกีครัง้

● พมิพแ์ฟกซท์ ีจั่ดเกบ็ไวซ้ ึง่ยังไม่ ไดพ้มิพ ์

a. แตะปุ่ ม แฟกซ ์ และแตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

b. เปิดเมน ูตัวเลอืกการรบั

c. เลอืกรายการ พมิพ โ์ทรสารสว่นตัว

d. ใสร่หัสผา่นเม ื่อเคร ือ่งพมิพแ์จง้

● ลบแฟกซท์ ีจั่ดเกบ็ไวอ้อกจากหน่วยความจาํ

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูบรกิาร

c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เลอืกรายการ ลา้งโทรสารท ีบั่นทกึไว ้

● แบง่งานแฟกซข์นาดใหญเ่ป็นสว่นเลก็ๆ และสง่แฟกซแ์ยกกัน

ขอ้ผิดพลาดของสแกนเนอร ์

● ตรวจสอบขนาดกระดาษวา่ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของเคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถใชก้ระดาษท ีม่คีวามยาวมากกวา่ 
381 มม. ในการสง่แฟกซ ์

● ทาํสาํเนาหรอืพมิพล์งบนกระดาษขนาด Letter, A4, Legal แลว้สง่แฟกซอ์กีครัง้

แผงควบคุมจะแสดงขอ้ความ Ready (พรอ้ม) โดยไมทํ่าการสง่แฟกซ ์

● ตรวจสอบบันทกึการใชง้านแฟกซเ์พ ื่อหาขอ้ผดิพลาด

a. แตะปุ่ ม แฟกซ ์ และแตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

b. เปิดเมน ูรายงานแฟกซ ์
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c. เปิดเมน ูบันทกึการใชง้านแฟกซ ์

d. เลอืกตัวเลอืก พมิพบั์นทกึเด ี๋ยวนี้

● หากม ีโทรศพัทพ์ว่งอย ูกั่บเคร ือ่งพมิพ ์ ใหว้างสายโทรศพัท ์

● ถอดสายพว่งอื่นๆ ระหวา่งแฟกซแ์ละเคร ือ่งพมิพอ์อก

● เสยีบสายโทรศพัทจ์ากเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็โทรศพัทท์ ีผ่นังโดยตรง แลว้สง่แฟกซอ์กีครัง้

แผงควบคุมจะแสดงขอ้ความ "กําลังจัดเก็บหน้า1" และหยุดอยูท่ี่ขอ้ความน้ัน

● ลบแฟกซท์ ีจั่ดเกบ็ไวอ้อกจากหน่วยความจาํ

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูบรกิาร

c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เลอืกรายการ ลา้งโทรสารท ีบั่นทกึไว ้

สามารถรบัแฟกซ ์ ได้ แต่สง่แฟกซ ์ ไม่ ได้

สง่แฟกซแ์ลว้ แต่ ไมม่อีะไรเกดิข ึน้

1. ตรวจสอบสญัญาณหมนุหมายเลขในสายโทรศพัท โ์ดยใชป้ ุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

2. ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิดอกีครัง้

3. ใชแ้ผงควบคมุหรอื HP Fax Setup Wizard เพ ื่อกาํหนดคา่เวลา วันท ี ่และขอ้มลูหัวแฟกซ ์

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูหัวแฟกซ ์

e. ป้อนการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

4. ตรวจสอบวา่โทรศพัทท์ ีพ่ว่งอย ู่ ในสายเดยีวกันทัง้หมดวางสายแลว้

5. หากคณุใชบ้รกิาร DSL ใหต้รวจสอบวา่สายโทรศพัทท์ ีต่อ่เขา้กับเคร ือ่งพมิพม์วีงจรกรองสญัญาณความถ ี่สงู

ไมส่ามารถใชฟ้ังกช์นัแฟกซจ์ากแผงควบคุม

● เคร ือ่งพมิพอ์าจมกีารตัง้รหัสผา่นเอาไว ้ใช ้HP Embedded Web Server, ซอฟตแ์วร ์ HP Toolbox, หรอืแผงควบคมุเพ ื่อตัง้
รหัสผา่น

● หากคณุไมร่ ูร้หัสผา่นสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบของคณุ

● ตรวจสอบกับผ ูด้แูลระบบวา่ฟังกชั์นแฟกซ ์ ไม่ ไดถ้กูปิดใชง้าน
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ไมส่ามารถใชก้ารโทรดว่น

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่หมายเลขแฟกซถ์กูตอ้ง

● หากตอ้งหมนุเลขหมายนําหนา้การโทรในการโทรออก ใหเ้ปิดตัวเลอืก เลขหมายนําหนา้การโทร หรอืเพ ิม่เลขหมายนําหนา้การ
โทรลงในหมายเลขโทรดว่น

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูเลขหมายนําหนา้การโทร

e. เลอืกการตัง้คา่ เปิด

ไมส่ามารถใชก้ารโทรกลุม่

● ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่หมายเลขแฟกซถ์กูตอ้ง

● หากตอ้งหมนุเลขหมายนําหนา้การโทรในการโทรออก ใหเ้ปิดตัวเลอืก เลขหมายนําหนา้การโทร หรอืเพ ิม่เลขหมายนําหนา้การ
โทรลงในหมายเลขโทรดว่น

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูเลขหมายนําหนา้การโทร

e. เลอืกการตัง้คา่ เปิด

● ตัง้คา่รายการทัง้หมดในกล ุม่ดว้ยรายการโทรดว่น

a. เปิดรายการโทรดว่นท ีว่า่งอย ู่

b. ป้อนหมายเลขแฟกซส์าํหรบัการโทรดว่น

c. กดปุ่ ม OK เพ ื่อบันทกึการโทรดว่น

ได้รบัขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดจากผู้ ให้บรกิารโทรศพัทท่ี์บันทึกเอาไว้ ในขณะท่ีกําลังจะสง่แฟกซ ์

● ตรวจสอบวา่คณุหมนุหมายเลขแฟกซท์ ีถ่กูตอ้ง และตรวจสอบวา่บรกิารโทรศพัทข์องคณุไมถ่กูระงับ ยกตัวอยา่งเชน่ ผ ู้ ให ้
บรกิารโทรศพัทบ์างรายอาจมกีารป้องกันการโทรทางไกล

● หากตอ้งหมนุเลขหมายนําหนา้การโทรในการโทรออก ใหเ้ปิดตัวเลอืก เลขหมายนําหนา้การโทร หรอืเพ ิม่เลขหมายนําหนา้การ
โทรลงในหมายเลขโทรดว่น

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน
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d. เปิดเมน ูเลขหมายนําหนา้การโทร

e. เลอืกการตัง้คา่ เปิด

หมายเหตุ: ในการสง่แฟกซท์ ี่ ไมต่อ้งหมนุเลขหมายนําหนา้การโทร เม ื่อตัวเลอืก เลขหมายนําหนา้การโทร ถกูเปิดใชง้าน ให ้
สง่แฟกซด์ว้ยตนเอง

● สง่แฟกซ ์ ไปยังเลขหมายตา่งประเทศ

a. หากตอ้งหมนุเลขหมายนําหนา้การโทร ใหห้มนุเลขหมายนําหนา้การโทรและหมายเลขโทรศพัทด์ว้ยตนเอง

b. ป้อนรหัสประเทศ/พ ืน้ท ีต่ามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์

c. รอสญัญาณหยดุชัว่คราวเม ื่อคณุไดย้นิสญัญาณแฟกซท์างโทรศพัท ์

d. สง่แฟกซดว้ยตนเองจากแผงควบคมุ

ไมส่ามารถสง่แฟกซเ์มื่อโทรศพัทเ์ชื่อต่อกับเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบวา่วางสายโทรศพัทแ์ลว้

● ตรวจสอบวา่ไมม่คีนใช ้ โทรศพัทอ์ย ู่ ในขณะสง่แฟกซ ์

● ถอดปลัก๊โทรศพัทอ์อกแลว้ลองสง่แฟกซ ์

แก้ปัญหาการรบัแฟกซ์
● แฟกซ ์ ไมม่กีารตอบสนอง

● มขีอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดอย ูบ่นแผงควบคมุ

● สามารถรบัแฟกซ ์ ได ้แตพ่มิพ ์ไม่ ได ้

● ผ ูส้ง่จะไดย้นิสญัญาณสายไมว่า่ง

● ไมม่สีญัญาณหมนุ

● ไมส่ามารถสง่หรอืรบัแฟกซผ์า่นสาย PBX

แฟกซ ์ ไมม่กีารตอบสนอง

แฟกซม์สีายโทรศพัทเ์ฉพาะ

● ตัง้คา่ตัวเลอืก โหมดรบัสาย เป็น อัตโนมัต ิจากแผงควบคมุ

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูโหมดรบัสาย

e. เลอืกการตัง้คา่ อัตโนมัติ
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เครือ่งตอบรบัโทรศพัทเ์ชื่อมต่อกับเครือ่งพิมพ ์

● ตัง้คา่ตัวเลอืก โหมดรบัสาย เป็น TAM และตอ่เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์ “โทรศพัท”์

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูโหมดรบัสาย

e. เลอืกการตัง้คา่ TAM

หากไมม่กีารตัง้คา่ TAM ใหตั้ง้คา่ตัวเลอืก โหมดรบัสาย เป็น อัตโนมัติ

● กาํหนดการตัง้คา่ จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั ใหม้ากกวา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ท ีตั่ง้ไวส้าํหรบัเคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทอ์ยา่งนอ้ยหนึ่งครัง้

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูจาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● ตอ่เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัทเ์ขา้กับพอรต์ “โทรศพัท”์

● หากเคร ือ่งพมิพม์ ีโทรศพัทต์อ่พว่งอย ู ่ใหตั้ง้คา่ตัวเลอืก โหมดรบัสาย เป็น แฟกซ/์โทร เพ ื่อโอนสายไปยังอปุกรณท์ ีถ่กูตอ้ง เม ื่อ
มสีญัญาณโทรศพัทเ์รยีกเขา้ เคร ือ่งพมิพจ์ะสง่สญัญาณเสยีงเรยีกเขา้เพ ื่อเตอืนใหค้ณุยกหโูทรศพัท ์

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูโหมดรบัสาย

e. เลอืกการตัง้คา่ แฟกซ/์โทร

โทรศพัทเ์ชื่อมต่อกับเครือ่งพิมพ ์

ตัง้คา่ตัวเลอืก โหมดรบัสาย เป็น อัตโนมัติ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

4. เปิดเมน ูโหมดรบัสาย

5. เลอืกการตัง้คา่ อัตโนมัติ
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การต้ังคา่ โหมดรบัสาย ถูกต้ังคา่เป็น ด้วยตนเอง

● แตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร บนแผงควบคมุ

มขีอ้ความเสยีงในสายแฟกซ ์

● เพ ิม่บรกิารเสยีงกร ิง่เฉพาะในสายโทรศพัทข์องคณุ แลว้เปล ี่ยนการตัง้คา่ เสยีงกร ิง่เฉพาะ ในเคร ือ่งพมิพ ์ใหต้รงกับรปูแบบ
เสยีงกร ิง่ท ี่ ไดร้บัจากบรษัิทผ ู้ ใหบ้รกิารโทรศพัท ์ตดิตอ่บรษัิทผ ู้ ใหบ้รกิารโทรศพัทข์องคณุเพ ื่อขอรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ

a. ตรวจสอบวา่โหมดการรบัสายตัง้คา่เป็น อัตโนมัติ

b. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

d. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

e. เปิดเมน ูเสยีงกร ิง่เฉพาะ

f. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● ซ ือ้สายสาํหรบัสง่แฟกซ ์โดยเฉพาะ

● ตัง้คา่ตัวเลอืก โหมดรบัสาย เป็น ดว้ยตนเอง

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูโหมดรบัสาย

e. เลอืกการตัง้คา่ ดว้ยตนเอง

หมายเหตุ: คณุตอ้งอย ูเ่พ ื่อรบัแฟกซด์ว้ยตนเอง

เครือ่งพิมพเ์ชื่อมต่อกับบรกิารโทรศพัท ์DSL

● ตรวจสอบการตดิตัง้และคณุสมบัต ิหากคณุใช ้ โมเดม็ DSL สายโทรศพัทท์ ีต่อ่เขา้กับเคร ือ่งพมิพต์อ้งมวีงจรกรองสญัญาณ
ความถ ี่สงู ตดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิาร DSL ของคณุ หรอืซ ือ้วงจรกรองสญัญาณ DSL

● ตรวจสอบวา่ไดต้อ่วงจรกรองสญัญาณแลว้

● เปล ี่ยนวงจรกรองสญัญาณเพ ื่อตรวจสอบวา่ตัวท ีต่ดิตัง้อย ู่ ไมช่าํรดุ

เครือ่งพิมพ ์ ใชบ้รกิารแฟกซผ์า่น IP หรอื โทรศพัท ์VoIP

● ตัง้คา่ตัวเลอืก ความเรว็แฟกซ ์ เป็น ชา้(V.29) หรอื ปานกลาง(V.17) หรอืเลกิใชก้ารตัง้คา่ เรว็(V.34)

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู
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d. เปิดเมน ูความเรว็แฟกซ ์

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● ตดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิารของคณุเพ ื่อตรวจสอบวา่รองรบัแฟกซ ์ และการตัง้คา่ความเรว็แฟกซท์ ีแ่นะนํา บางบรษัิทอาจตอ้งใชอ้ะแดป
เตอร ์

มขีอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดอยูบ่นแผงควบคุม

ขอ้ความ ไมพ่บแฟกซ ์ปรากฏข้ึน

หมายเหตุ: ขอ้ผดิพลาดนี้ ไม่ ไดห้มายถงึแฟกซท์ ี่ ไม่ ไดร้บัเสมอไป หากมกีารโทรเขา้ท ีห่มายเลขแฟกซ ์โดยบังเอญิ และผ ู้ โทรวาง
สายไป ขอ้ความ ไมพ่บแฟกซ ์จะปรากฏบนแผงควบคมุ

● ขอใหผ้ ูส้ง่สง่แฟกซซ์ํา้อกีครัง้

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทจ์ากเคร ือ่งพมิพต์อ่เขา้กับแจค็โทรศพัทท์ ีผ่นังโดยตรง

● ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

● เสยีบสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบสายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

● ตรวจสอบวา่มสีญัญาณโทรศพัท ์ในสายโทรศพัทแ์ละแจค็โทรศพัทท์ ีผ่นังโดยการเสยีบสายเขา้กับโทรศพัทแ์ละฟังเสยีง
สญัญาณหมนุหมายเลข

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทต์อ่เขา้กับพอรต์ "โทรศพัท"์ ของเคร ือ่งพมิพ ์

● ตรวจสอบสายโทรศพัท โ์ดยใชก้ารทดสอบแฟกซจ์ากแผงควบคมุ

● หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ูwww.hp.com/support/ljcolorm276series หรอืใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าใน
กลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ความ การสือ่สารขดัขอ้ง ปรากฏข้ึน

● ขอใหผ้ ูส้ง่สง่แฟกซอ์กีครัง้ หรอืสง่แฟกซภ์ายหลังเม ื่อสภาพของสายสญัญาณดขี ึน้

● ถอดสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพอ์อกจากผนัง แลว้เสยีบสายของโทรศพัทเ์ขา้ไปแทน จากน้ันลองโทรออก เสยีบสายโทรศพัท ์
ของเคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับแจค็สาํหรบัเสยีบสายโทรศพัทท์ ีเ่หลอื

● ลองใชส้ายโทรศพัทอ์ ื่น

● ตัง้คา่ตัวเลอืก ความเรว็แฟกซ ์ เป็น ชา้(V.29) หรอื ปานกลาง(V.17) หรอืเลกิใชก้ารตัง้คา่ เรว็(V.34)

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

d. เปิดเมน ูความเรว็แฟกซ ์

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● ปิดคณุสมบัต ิการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด เพ ื่อป้องกันการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ: การปิดคณุสมบัต ิการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด จะทาํใหค้ณุภาพของภาพลดลง

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูบรกิาร

c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เปิดเมน ูการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด

e. เลอืกการตัง้คา่ ปิด

● พมิพร์ายงาน บันทกึการใชง้านแฟกซ ์ จากแผงควบคมุเพ ื่อตรวจสอบวา่ขอ้ผดิพลาดเกดิข ึน้กับหมายเลขแฟกซห์มายเลขใด
โดยเฉพาะหรอืไม่

a. แตะปุ่ ม แฟกซ ์ และแตะปุ่ ม เมนแูฟกซ ์

b. เปิดเมน ูรายงานแฟกซ ์

c. เปิดเมน ูบันทกึการใชง้านแฟกซ ์

d. เลอืกตัวเลอืก พมิพบั์นทกึเด ี๋ยวนี้

● หากปัญหายังไมห่มดไป โปรดตดิตอ่ HP ด ูwww.hp.com/support/ljcolorm276series หรอืใบปลวิสนับสนุนท ี่ ใหม้าใน
กลอ่งเคร ือ่งพมิพ ์

ขอ้ความ พ้ืนท่ีเก็บแฟกซเ์ต็ม ปรากฏข้ึน

● ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้เปิดอกีครัง้

● พมิพแ์ฟกซทั์ง้หมด และขอใหผ้ ูส้ง่สง่แฟกซม์าใหมอ่กีครัง้

● ขอใหผ้ ูส้ง่แบง่แฟกซข์นาดใหญเ่ป็นสว่นเลก็ๆ และสง่แฟกซแ์ยกกัน

● ตรวจสอบวา่ความละเอยีดแฟกซข์องเคร ือ่งท ีส่ง่แฟกซ ์ ไม่ ไดถ้กูตัง้คา่เป็น ภาพถา่ย หรอื ละเอยีดพเิศษ

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

d. เปิดเมน ูความละเอยีดแฟกซ ์

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● ยกเลกิงานแฟกซทั์ง้หมดหรอืลบแฟกซต์า่งๆ ออกจากหน่วยความจาํ

ขอ้ความ แฟกซ ์ ไมว่า่ง ปรากฏข้ึน

● เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถรบัแฟกซข์ณะพยายามสง่แฟกซอ์กีขอ้ความหนึ่ง ยกเลกิการสง่แฟกซแ์ลว้สง่ในภายหลัง

● ใหเ้คร ือ่งพมิพล์องสง่แฟกซอ์กีครัง้
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สามารถรบัแฟกซ ์ ได้ แต่พิมพ ์ ไม่ ได้

คุณสมบัติ รบัสว่นตัว เปิดอยู่

● เม ื่อเปิดใชค้ณุสมบัต ิรบัสว่นตัว แฟกซท์ ีร่บัเขา้จะถกูจัดเกบ็ในหน่วยความจาํ ตอ้งใสร่หัสผา่นเพ ื่อพมิพแ์ฟกซท์ ีบั่นทกึไว ้

● ป้อนรหัสผา่นเพ ื่อพมิพแ์ฟกซ ์ หากคณุไมท่ราบรหัสผา่น ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูลระบบของคณุ

หมายเหตุ: อาจเกดิขอ้ผดิพลาดในหน่วยความจาํหากแฟกซ ์ ไมพ่มิพอ์อกมา เคร ือ่งพมิพจ์ะไมร่บัสายหากพ ืน้ท ีห่น่วยความจาํเตม็

ผู้สง่จะได้ยนิสญัญาณสายไมว่า่ง

หูโทรศพัทเ์ชื่อมต่ออยูกั่บเครือ่งพิมพ ์

● ตรวจสอบวา่วางสายโทรศพัทแ์ลว้

● เปล ี่ยนตัวเลอืก โหมดรบัสาย ใหต้รงกับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์

a. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่พ ืน้ฐาน

d. เปิดเมน ูโหมดรบัสาย

e. เลอืกตัวเลอืกท ีต่รงกับการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์

ตัง้คา่ตัวเลอืก โหมดรบัสาย เป็น แฟกซ/์โทร เพ ื่อใหร้บัแฟกซอั์ตโนมัต ิการตัง้คา่ แฟกซ/์โทร จะตรวจสอบสายท ีเ่ขา้มาวา่
เป็นสญัญาณแฟกซห์รอืโทรศพัท โ์ดยอัตโนมัต ิโดยสายจะถกูโอนไปยังอปุกรณท์ ีเ่หมาะสม

มกีารใชตั้วแยกสญัญาณสายโทรศพัท ์

● หากคณุใชตั้วแยกสญัญาณสายโทรศพัท ์ใหถ้อดออกและตัง้คา่เคร ือ่งโทรศพัทเ์ป็น Downstream

● ตรวจสอบวา่วางสายโทรศพัทแ์ลว้

● ตรวจสอบวา่ไมม่คีนใช ้ โทรศพัทอ์ย ู่ ในขณะสง่แฟกซ ์

ไมม่สีญัญาณหมุน

● หากคณุใชตั้วแยกสญัญาณสายโทรศพัท ์ใหถ้อดออกและตัง้คา่เคร ือ่งโทรศพัทเ์ป็น Downstream

ไมส่ามารถสง่หรอืรบัแฟกซผ์า่นสาย PBX

● หากคณุใชส้ายโทรศพัทแ์บบ PBX ใหต้ดิตอ่ผ ูด้แูล PBX ของคณุเพ ื่อกาํหนดคา่สายแฟกซอ์ะนาลอ็กสาํหรบัเคร ือ่งพมิพข์อง
คณุ

แก้ปัญหาแฟกซท่ั์วไป
● สง่แฟกซ ์ ไดช้า้

● คณุภาพแฟกซ ์ ไมด่ ี
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● แฟกซถ์กูตัดหรอืพมิพบ์นสองหนา้

สง่แฟกซ ์ ได้ชา้

คณุภาพสายโทรศพัทข์องเคร ือ่งพมิพ ์ไมด่ ี

● ลองสง่แฟกซอ์กีครัง้เม ื่อสภาพสายโทรศพัท ์ไดร้บัการแก ้ ไขแลว้

● ตรวจสอบกับผ ู้ ใหบ้รกิารโทรศพัทว์า่สายโทรศพัทร์องรบัแฟกซห์รอืไม่

● ปิดการตัง้คา่ การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด

a. เปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่

b. เปิดเมน ูบรกิาร

c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เปิดเมน ูการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด

e. เลอืกการตัง้คา่ ปิด

หมายเหตุ: การดาํเนนิการนีจ้ะลดคณุภาพของภาพได ้

● ใชก้ระดาษขาวเป็นตน้ฉบับ อยา่ใชส้ ีเชน่ สเีทา เหลอืง หรอืชมพ ู

● เพ ิม่การตัง้คา่ ความเรว็แฟกซ ์

a. เปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

d. เปิดเมน ูความเรว็แฟกซ ์

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● แบง่งานแฟกซข์นาดใหญเ่ป็นสว่นเลก็ๆ และสง่แฟกซแ์ยกกัน

● เปล ี่ยนการตัง้คา่แฟกซบ์นแผงควบคมุใหม้คีวามละเอยีดตํ่าลง

a. เปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

d. เปิดเมน ูความละเอยีดแฟกซ ์

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

คุณภาพแฟกซ ์ ไมดี่

แฟกซ ์ ไมชั่ดเจนหรอืจาง
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● เพ ิม่ความละเอยีดแฟกซเ์ม ื่อสง่แฟกซ ์ ความละเอยีดไมม่ผีลตอ่แฟกซท์ ี่ ไดร้บั

a. เปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

d. เปิดเมน ูความละเอยีดแฟกซ ์

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

หมายเหตุ: การเพ ิม่ความละเอยีดจะทาํใหค้วามเรว็ในการสง่ชา้

● เปิดการตัง้คา่ การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด จากแผงควบคมุ

a. เปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่

b. เปิดเมน ูบรกิาร

c. เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

d. เปิดเมน ูการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด

e. เลอืกการตัง้คา่ เปิด

● ตรวจสอบตลับผงหมกึและเปล ี่ยนใหมห่ากจาํเป็น

● ใหผ้ ูส้ง่ปรบัการตัง้คา่ความคมชัดบนเคร ือ่งแฟกซท์ ีส่ง่ใหเ้ขม้ข ึน้ และสง่แฟกซอ์กีครัง้

แฟกซถู์กตัดหรอืพิมพบ์นสองหน้า

● ตัง้คา่ ขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ แฟกซจ์ะพมิพบ์นกระดาษขนาดเดยีวตามการตัง้คา่ ขนาดกระดาษเร ิม่ตน้

a. เปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่ระบบ

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่กระดาษ

d. เปิดเมน ูขนาดกระดาษเร ิม่ตน้

e. เลอืกการตัง้คา่ท ีถ่กูตอ้ง

● กาํหนดประเภทและขนาดกระดาษสาํหรบัถาดท ี่ ใชส้าํหรบัแฟกซ ์

● เปิดการตัง้คา่ พอดกัีบกระดาษ เพ ื่อพมิพแ์ฟกซท์ ีม่คีวามยาวมากข ึน้บนกระดาษ Letter หรอื A4

a. เปิดเมน ูเมนกูารตัง้คา่

b. เปิดเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

c. เปิดเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู
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d. เปิดเมน ูพอดกัีบกระดาษ

e. เลอืกการตัง้คา่ เปิด

หมายเหตุ: หากปิดการตัง้คา่ พอดกัีบกระดาษ และตัง้คา่ ขนาดกระดาษเร ิม่ตน้ เป็นกระดาษ Letter ตน้ฉบับขนาด Legal จะ
พมิพส์องหนา้
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7 การจัดการและบาํรุงรกัษา

● ใช ้HP Reconfiguration Utility เพ ื่อเปล ี่ยนแปลงการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพ ์

● ใชแ้อปพลเิคชันบรกิารบนเวบ็ของ HP

● กาํหนดคา่เครอืขา่ย IP

● HP Device Toolbox (Windows)

● HP Utility (Mac OS X)

● HP Web Jetadmin

● คณุสมบัตดิา้นความปลอดภัยของเคร ือ่งพมิพ ์

● การตัง้คา่การประหยัด

● พมิพเ์ม ื่อตลับผงหมกึหมดอายกุารใชง้านท ีป่ระมาณไว ้

● จัดเกบ็และนําอปุกรณส์ ิน้เปลอืงกลับมาใช ้ ใหม่

● คาํแนะนําในการเปล ี่ยน

● อัพเดตเฟิรม์แวร ์
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ใช ้HP Reconfiguration Utility เพ่ือเปล่ียนแปลงการเชื่อมต่อ
เครือ่งพิมพ ์

หากคณุกาํลังใชเ้คร ือ่งพมิพอ์ย ู ่และตอ้งการเปล ี่ยนวธิกีารเช ื่อมตอ่ ให ้ ใช ้HP Reconfiguration Utility เพ ื่อตัง้คา่การเช ื่อมตอ่ 
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถกาํหนดคา่ผลติภัณฑอ์กีครัง้เพ ื่อใชแ้อดเดรส ไรส้ายอื่น เพ ื่อเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยแบบใชส้ายหรอืไรส้าย หรอื
เปล ี่ยนจากการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยเป็นการเช ื่อมตอ่ USB คณุสามารถเปล ี่ยนแปลงการกาํหนดคา่ได ้ โดยไมต่อ้งใสแ่ผน่ซดีขีอง
เคร ือ่งพมิพ ์ หลังจากคณุเลอืกประเภทการเช ื่อมตอ่ท ีค่ณุตอ้งการสรา้งแลว้ โปรแกรมจะไปยังสว่นของขัน้ตอนการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์
ท ีจ่าํเป็นตอ้งเปล ี่ยนแปลงโดยตรง

HP Reconfiguration Utility จะอย ู่ ในกล ุม่โปรแกรม HP ในคอมพวิเตอรข์องคณุ

ใชแ้อปพลิเคชนับรกิารบนเว็บของ HP
1. แตะปุ่ ม บรกิารบนเวบ็  ในหนา้จอหลักบนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

2. แตะปุ่ ม เปิดใชง้านบรกิารบนเวบ็

หลังจากคณุดาวน ์โหลดแอปพลเิคชันจากเวบ็ไซต ์HP ePrintCenter แอปพลเิคชันจะอย ู่ ในเมน ูโปรฯ บนแผงควบคมุของ
เคร ือ่งพมิพ ์

130 บท 7   การจัดการและบาํรงุรกัษา THWW



กําหนดคา่เครอืขา่ย IP

ดูหรอืเปล่ียนการต้ังคา่เครอืขา่ย
ใช ้HP Device Toolbox เพ ื่อดหูรอืเปล ี่ยนการกาํหนดคา่ IP

1. พมิพห์นา้การกาํหนดคา่ และคน้หา IP แอดเดรส

● ถา้คณุใช ้IPv4 IP แอดเดรสจะมแีตตั่วเลขเทา่น้ัน ซ ึง่มรีปูแบบดังนี้:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถา้คณุใช ้IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดว้ยทัง้อักขระและตัวเลขแบบเลขฐานสบิหก ซ ึง่มรีปูแบบคลา้ยดังนี้:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. เปิด HP Device Toolbox โดยการคลกิปุ่ ม Start (เร ิม่), คลกิ Programs (โปรแกรม) หรอืกล ุม่ All Programs (โปรแกรม
ทัง้หมด), คลกิ HP, คลกิกล ุม่ผลติภัณฑ ์แลว้คลกิ HP Product Settings

3. คลกิแทบ็ Networking (เครอืขา่ย) เพ ื่อดขูอ้มลูเครอืขา่ย คณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่ไดต้ามตอ้งการ

กําหนดคา่พารามเิตอร ์IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม
ใชเ้มนแูผงควบคมุเพ ื่อตัง้คา่แอดเดรส IPv4, ซับเนต็มาสก ์และเกตเวยเ์ร ิม่ตน้ดว้ยตนเอง

1. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เล ื่อนและแตะเมน ูการตัง้คา่เครอืขา่ย

3. แตะเมน ูคา่คอนฟิกTCP/IP และแตะปุ่ ม ดว้ยตนเอง

4. ใชแ้ผงปุ่ มกดตัวเลขเพ ื่อป้อน IP แอดเดรส แลว้แตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ ื่อยนืยัน

5. ใชแ้ผงปุ่ มกดตัวเลขเพ ื่อป้อนซับเนต็มาสก ์แลว้แตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ ื่อยนืยัน

6. ใชแ้ผงปุ่ มกดตัวเลขเพ ื่อป้อนเกตเวยเ์ร ิม่ตน้ แลว้แตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ ื่อยนืยัน

การเปล่ียนชื่อเครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ย
หากคณุตอ้งการเปล ี่ยนช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ในเครอืขา่ยเพ ื่อใหส้ามารถระบไุด ้ โดยไมซ่ํา้กัน ให ้ ใช ้HP Embedded Web Server

1. ในการเปิด HP Embedded Web Server ใหป้้อน IP แอดเดรสของเคร ือ่งพมิพล์งในบรรทัดแอดเดรสของเวบ็เบราเซอร ์

หมายเหตุ: คณุยังสามารถเขา้ใช ้HP Embedded Web Server ไดจ้าก HP Device Toolbox สาํหรบั Windows หรอื 
HP Utility สาํหรบั Mac OS X

2. เปิดแถบ ระบบ
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3. ในหนา้ ขอ้มูลเครือ่งพิมพ◌์ ์ช ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ตน้จะอย ู่ ในฟิลด ์สถานะเครือ่งพิมพ◌์ ์คณุสามารถเปล ี่ยนแปลงช ื่อนี้เพ ื่อ
ระบเุคร ือ่งพมิพน์ี้ โดยไมซ่ํา้กันได ้

หมายเหตุ: การป้อนขอ้มลูในฟิลดอ์ ื่นในหนา้สามารถทาํหรอืไมก่ ็ ได ้

4. คลกิปุ่ ม Apply (ใช)้ เพ ื่อบันทกึการเปล ี่ยนแปลง

การต้ังคา่ความเรว็ในการเชื่อมต่อและการพิมพส์องด้าน

หมายเหตุ: ขอ้มลูนี้ ใชกั้บเครอืขา่ย Ethernet เทา่น้ัน ไมส่ามารถใช ้ ไดกั้บเครอืขา่ยแบบไรส้าย

ความเรว็ลงิคแ์ละโหมดการตดิตอ่ส ือ่สารของเซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะตอ้งตรงกับฮับเครอืขา่ย ในกรณีสว่นใหญ ่ใหป้ลอ่ยเคร ือ่งพมิพ ์ไว ้
ในโหมดอัตโนมัต ิการเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ความเรว็ในการเช ื่อมตอ่และ Duplex ท ี่ ไมถ่กูตอ้ง อาจทาํใหเ้คร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถ
ส ือ่สารกับอปุกรณเ์ครอืขา่ยอื่นได ้หากคณุจาํเป็นตอ้งทาํการเปล ี่ยนแปลง ให ้ ใชแ้ผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: การตัง้คา่ตอ้งตรงกับอปุกรณบ์นระบบเครอืขา่ยท ีค่ณุตอ้งการเช ื่อมตอ่ (ฮับของเครอืขา่ย สวติช ์เกตเวย ์ รตูเตอรห์รอื
คอมพวิเตอร)์

หมายเหตุ: การเปล ี่ยนการตัง้คา่เหลา่นีจ้ะทาํใหเ้คร ือ่งพมิพปิ์ด แลว้เปิดใหม ่ทาํการเปล ี่ยนแปลงเฉพาะเม ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดท้าํงาน
อะไรเทา่น้ัน

1. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เล ื่อนและแตะเมน ูการตัง้คา่เครอืขา่ย

3. แตะเมน ูความเรว็ลงิค ์

4. เลอืกตัวเลอืกใดตัวเลอืกหนึ่งตอ่ไปนี้ตอ่ไปนี้:

การต้ังคา่ คําอธบิาย

อัตโนมัติ เซริฟ์เวอรก์ารพมิพจ์ะกาํหนดคา่โดยอัตโนมัตสิาํหรบัความเรว็ลงิคแ์ละโหมดการตดิตอ่สงูสดุท ีอ่นุญาต
ให ้ ใชบ้นเครอืขา่ย

10T Half 10 เมกะไบตต์อ่วนิาท ี(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. แตะปุ่ ม OK เคร ือ่งพมิพจ์ะปิดแลว้เปิดใหม่
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HP Device Toolbox (Windows)
ใช ้HP Device Toolbox สาํหรบั Windows เพ ื่อดหูรอืเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ เคร ือ่งมอืนีจ้ะ
เปิด HP Embedded Web Server ของเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: เคร ือ่งมอืจะใช ้ ไดเ้ฉพาะเม ื่อคณุทาํการตดิตัง้แบบเตม็เม ื่อตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์

1. คลกิปุ่ ม Start (เร ิม่) แลว้คลกิรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลกิกล ุม่ผลติภัณฑ ์HP แลว้คลกิรายการ HP Device Toolbox

แถบหรอืสว่น คําอธบิาย

แถบ สถานะ

แสดงขอ้มลูเคร ือ่งพมิพ ์ สถานะ และการ
กาํหนดคา่

● สถานะอุปกรณ:์ แสดงสถานะเคร ือ่งพมิพแ์ละแสดงเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใชง้านท ีเ่หลอืโดยประมาณของ
อปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP

● สถานะอุปกรณส์ิน้เปลือง: แสดงเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใชง้านท ีเ่หลอือย ู่ โดยประมาณอปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP 
อายกุารใชง้านท ีเ่หลอือย ูจ่รงิอาจแตกตา่งกัน โปรดพจิารณาการเตรยีมอปุกรณส์าํหรบัเปล ี่ยนเพ ื่อตดิตัง้เม ื่อ
คณุภาพการพมิพ ์ไมส่ามารถยอมรบัได ้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงไมจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการเปล ี่ยน เวน้แตค่ณุภาพ
การพมิพ ์ไมส่ามารถยอมรบัไดอ้กีตอ่ไป

● การต้ังคา่คอนฟิกอุปกรณ:์ แสดงขอ้มลูท ีพ่บในหนา้แสดงคา่คอนฟิกของเคร ือ่งพมิพ ์

● สรุปเครอืขา่ย: แสดงขอ้มลูท ีพ่บในหนา้คา่คอนฟิเกอเรชันเครอืขา่ยของเคร ือ่งพมิพ ์

● รายงาน: ชว่ยใหค้ณุพมิพห์นา้การกาํหนดคา่และสถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ีเ่คร ือ่งพมิพส์รา้งข ึน้

● บันทึกการใชส้:ี แสดงบันทกึท ีแ่สดงช ื่อผ ู้ ใช ้ช ื่อแอปพลเิคชัน และขอ้มลูการใชส้ ี ในแตล่ะงาน

● ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน: แสดงรายการทัง้หมดเก ี่ยวกับการทาํงานและขอ้ผดิพลาดของเคร ือ่งพมิพ ์

● ปุ่ ม ฝ่ายสนับสนุน: มลีงิคห์นา้บรกิารสนับสนุนผลติภัณฑต์า่งๆ

● ปุ่ ม ซือ้อุปกรณส์ิน้เปลือง: แสดงลงิค ์ไปยังหนา้ท ีค่ณุสามารถสัง่ซ ือ้วัสดสุ ิน้เปลอืงใหกั้บเคร ือ่งพมิพ ์ได ้
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แถบหรอืสว่น คําอธบิาย

แถบ ระบบ

ใหค้ณุสามารถกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพจ์าก
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้

● ขอ้มูลอุปกรณ:์ แสดงขอ้มลูพ ืน้ฐานของผลติภัณฑแ์ละบรษัิท

● การต้ังคา่กระดาษ: ชว่ยใหค้ณุเปล ี่ยนแปลงคา่เร ิม่ตน้ในการจัดการกระดาษของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

● คุณภาพการพิมพ:์ ชว่ยใหค้ณุเปล ี่ยนคา่เร ิม่ตน้คณุภาพการพมิพข์องเคร ือ่งพมิพ ์ได ้รวมถงึการตัง้คา่การ
ปรบัเทยีบดว้ย

● ความเขม้ในการพิมพ:์ ชว่ยใหค้ณุเปล ี่ยนแปลงคา่ความเขม้, ไฮไลต,์ สกีลาง และเงาของวัสดสุ ิน้เปลอืง
แตล่ะอยา่งได ้

● ประเภทกระดาษ: ชว่ยใหค้ณุกาํหนดคา่โหมดการพมิพท์ ีส่อดคลอ้งกับประเภทกระดาษท ีเ่คร ือ่งพมิพย์อมรบั
ได ้

● การต้ังคา่ระบบ: ชว่ยใหค้ณุเปล ี่ยนแปลงคา่เร ิม่ตน้ระบบของเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

● บรกิาร: ชว่ยใหค้ณุเร ิม่ตน้กระบวนการทาํความสะอาดในเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

● ความปลอดภัยผลิตภัณฑ:์ ชว่ยใหค้ณุตัง้หรอืเปล ี่ยนรหัสผา่นเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

● ปุ่ ม ฝ่ายสนับสนุน: มลีงิคห์นา้บรกิารสนับสนุนผลติภัณฑต์า่งๆ

● ปุ่ ม ซือ้อุปกรณส์ิน้เปลือง: แสดงลงิค ์ไปยังหนา้ท ีค่ณุสามารถสัง่ซ ือ้วัสดสุ ิน้เปลอืงใหกั้บเคร ือ่งพมิพ ์ได ้

หมายเหตุ: แถบ ระบบ สามารถป้องกันโดยการกาํหนดรหัสผา่นได ้หากเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในเครอืขา่ย ใหป้รกึษาผ ู้
ดแูลระบบกอ่นเปล ี่ยนการตัง้คา่ท ีแ่ถบนี้

แถบ พิมพ ์

ใหค้ณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่การพมิพเ์ร ิม่
ตน้จากคอมพวิเตอร ์ได ้

● การพิมพ:์ เปล ี่ยนการตัง้คา่พมิพข์องเคร ือ่งพมิพท์ ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้ เชน่ จาํนวนสาํเนา และการวางแนว
กระดาษ ตัวเลอืกเหลา่นี้เป็นตัวเลอืกเดยีวกันกับท ีม่อีย ูบ่นแผงควบคมุ

● PCL5c: ดแูละเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ PCL5c

● PostScript: ดแูละเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ PS

แถบ เครอืขา่ย

ใหค้ณุสามารถเปล ี่ยนการตัง้คา่เครอืขา่ยจาก
คอมพวิเตอรข์องคณุได ้

ผ ูด้แูลระบบเครอืขา่ยสามารถใชแ้ถบนี้เพ ื่อควบคมุการตัง้คา่เก ี่ยวกับเครอืขา่ยสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ เม ื่อไดเ้ช ื่อมตอ่
กับเครอืขา่ยท ี่ ใช ้IP แถบนีจ้ะไมป่รากฏ เม ื่อเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอรข์องคณุโดยตรง

แถบ HP Web Services ใชเ้มนนูี้เพ ื่อตัง้คา่และใชเ้คร ือ่งมอืทางเวบ็ตา่งๆ กับเคร ือ่งพมิพ ์
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HP Utility (Mac OS X)
ใช ้HP Utility สาํหรบั Mac OS X เพ ื่อดหูรอืเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่เคร ือ่งพมิพจ์ากคอมพวิเตอรข์องคณุ เคร ือ่งมอืนีจ้ะเปิด 
HP Embedded Web Server ของเคร ือ่งพมิพ ์

คณุสามารถใช ้HP Utility เม ื่อเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่ดว้ยสาย USB หรอืเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย TCP/IP

เปิด HP Utility
▲ คลกิ HP Utility จากดอ็ค

-หรอื-

จาก Applications (แอปพลเิคชัน) คลกิ Hewlett Packard แลว้คลกิ HP Utility

คุณสมบัติของ HP Utility
ใชซ้อฟตแ์วร ์ HP Utility สาํหรบัการดาํเนนิการตอ่ไปนี้:

● รบัขอ้มลูเก ี่ยวกับสถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืง

● รบัขอ้มลูเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพ ์ เชน่ เวอรชั์นของเฟิรม์แวร ์ และหมายเลขผลติภัณฑ ์

● พมิพห์นา้แสดงคา่คอนฟิก

● กาํหนดคา่ประเภทและขนาดกระดาษสาํหรบัถาด

● สง่ไฟลแ์ละแบบอักษรจากคอมพวิเตอร ์ไปยังเคร ือ่งพมิพ ์

● อัปเดตเฟิรม์แวรเ์คร ือ่งพมิพ ์

● แสดงหนา้การใชส้ ี
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เป็นเคร ือ่งมอืชัน้นําท ี่ ไดร้บัรางวัล ใชส้าํหรบัจัดการอปุกรณ ์HP ท ีอ่ย ู่ ในเครอืขา่ยหลากหลายอยา่งม ี
ประสทิธภิาพ ไดแ้ก ่เคร ือ่งพมิพ ์ เคร ือ่งพมิพมั์ลตฟิังกชั์น และเคร ือ่งสง่ระบบดจิติอล โซลชัูนเดยีวนีช้ว่ยคณุตดิตัง้ ตรวจตดิตาม 
บาํรงุรกัษา แกป้ัญหา และรกัษาความปลอดภัยใหก้ารทาํงานดา้นการพมิพแ์ละภาพจากระยะไกล ซ ึง่จะเพ ิม่พนูผลผลติทางธรุกจิได ้
ในท ีส่ดุ โดยชว่ยประหยัดเวลา ควบคมุคา่ใชจ้า่ย และปกป้องการลงทนุของคณุ

การอัปเดต HP Web Jetadmin จะมขี ึน้อย ูเ่ป็นระยะๆ เพ ื่อใหก้ารสนับสนุนคณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ โ์ดยเฉพาะ เย ีย่มชมท ี ่
www.hp.com/go/webjetadmin และคลกิลงิค ์Self Help and Documentation เพ ื่อศกึษาเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับการอัปเดต

หมายเหตุ: ปลัก๊อนิอปุกรณส์ามารถตดิตัง้ใน HP Web Jetadmin เพ ื่อสนับสนุนคณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพเ์ฉพาะ

หมายเหตุ: เบราเซอรต์อ้งใช ้Java ได ้HP Web Jetadmin ไม่ ไดร้บัการสนับสนุนสาํหรบั Mac OS X

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเครือ่งพิมพ ์
เคร ือ่งพมิพน์ี้สนับสนุนมาตรฐานการรกัษาความปลอดภัยตา่งๆ และโปรโตคอลท ีช่ว่ยใหเ้คร ือ่งพมิพป์ลอดภัย ปกป้องขอ้มลูท ีส่าํคัญใน
เครอืขา่ยของคณุ และทาํใหก้ารดแูลและบาํรงุรกัษาเคร ือ่งพมิพเ์ป็นเร ือ่งงา่ย

หากตอ้งการทราบขอ้มลูโดยละเอยีดเก ี่ยวกับโซลชัูนการรกัษาความปลอดภัยของระบบภาพและการพมิพข์อง HP โปรดเขา้ชมท ี ่
www.hp.com/go/secureprinting ในเวบ็ไซตจ์ะมเีอกสารรายงานท ีเ่ก ี่ยวขอ้งและ FAQ (คาํถามท ีพ่บบอ่ย) เก ี่ยวกับคณุสมบัติ
การรกัษาความปลอดภัย

ต้ังหรอืเปล่ียนรหัสผา่นเครือ่งพิมพ ์
ใช ้HP Embedded Web Server ในการตัง้คา่รหัสผา่นหรอืเปล ี่ยนรหัสผา่นท ีม่อีย ูข่องเคร ือ่งพมิพบ์นเครอืขา่ย

1. ในการเปิด HP Embedded Web Server ใหป้้อน IP แอดเดรสของเคร ือ่งพมิพล์งในบรรทัดแอดเดรสของเวบ็เบราเซอร ์

หมายเหตุ: คณุยังสามารถเขา้ใช ้HP Embedded Web Server ไดจ้าก HP Device Toolbox สาํหรบั Windows หรอื 
HP Utility สาํหรบั Mac OS X

2. คลกิแถบ การต้ังคา่ แลว้คลกิลงิค ์Security (การรกัษาความปลอดภัย)

หมายเหตุ: ถา้ไดตั้ง้รหัสผา่นไวแ้ลว้กอ่นหนา้นี้ ระบบจะแจง้ใหค้ณุพมิพร์หัสผา่น พมิพร์หัสผา่น แลว้คลกิปุ่ ม Apply (ใช)้

3. ใหพ้มิพร์หัสผา่นใหม่ ในชอ่ง New Password (รหัสผา่นใหม)่ และในชอ่ง Verify password (ตรวจสอบรหัสผา่น)

4. ท ีด่า้นลา่งของหนา้ตา่ง ใหค้ลกิปุ่ ม Apply (ใช)้ เพ ื่อบันทกึรหัสผา่น
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การต้ังคา่การประหยัด
พิมพด้์วย EconoMode

เคร ือ่งพมิพน์ี้มตัีวเลอืก EconoMode สาํหรบัการพมิพเ์อกสารฉบับรา่ง การใช ้ โหมด EconoMode จะใชผ้งหมกึนอ้ยลง แตก่จ็ะ
ทาํใหค้ณุภาพการพมิพล์ดลงเชน่กัน

HP ไมแ่นะนําให ้ ใช ้EconoMode ตลอดเวลา หากใช ้EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมกึอาจเหลอือย ูน่านเกนิกวา่อายขุองช ิน้
สว่นในตลับผงหมกึ หากคณุภาพการพมิพเ์ร ิม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรบัได ้โปรดพจิารณาการเปล ี่ยนตลับผงหมกึ

หมายเหตุ: คณุสมบัตนิี้ ใชง้านไดกั้บไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ PCL 6 สาํหรบั Windows หากคณุไม่ ได ้ ใช ้ ไดรเวอรดั์งกลา่ว คณุ
สามารถเปิดคณุสมบัตนิี้ โดยการใช ้HP Embedded Web Server

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4. คลกิกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย EconoMode

ต้ังคา่หน่วงเวลาพักเครือ่ง
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้:

● การตัง้คา่ระบบ

● การตัง้คา่พลังงาน

● หน่วงเวลาพักเคร ือ่ง

3. เลอืกเวลาสาํหรบัหน่วงเวลาพักเคร ือ่ง

หมายเหตุ: คา่เร ิม่ตน้คอื 15 นาท ี

ต้ังคา่หน่วงเวลาปิดเครือ่งอัตโนมัติ
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้:

● การตัง้คา่ระบบ

● การตัง้คา่พลังงาน

● ปิดเคร ือ่งอัตโนมัติ

● หน่วงเวลาปิดเคร ือ่ง
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3. เลอืกเวลาสาํหรบัหน่วงเวลาปิดเคร ือ่ง

หมายเหตุ: คา่เร ิม่ตน้คอื 30 นาท ี

4. เคร ือ่งพมิพจ์ะเร ิม่ทาํงานโดยอัตโนมัตจิากโหมดปิดเคร ือ่งอัตโนมัตเิม ื่อไดร้บังานหรอืเม ื่อคณุกดปุ่ มบนแผงควบคมุ คณุ
สามารถเปล ี่ยนแปลงเหตกุารณท์ ีจ่ะทาํใหเ้คร ือ่งพมิพเ์ร ิม่ทาํงานได ้เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้:

● การตัง้คา่ระบบ

● การตัง้คา่พลังงาน

● ปิดเคร ือ่งอัตโนมัติ

● เหตกุารณป์ลกุใหท้าํงาน

ในการปิดเหตกุารณเ์ร ิม่ทาํงาน ใหเ้ลอืกเหตกุารณแ์ลว้เลอืกตัวเลอืก ไม่
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พิมพเ์มื่อตลับผงหมกึหมดอายุการใชง้านท่ีประมาณไว้
การแจง้เตอืนท ีเ่ก ี่ยวกับอปุกรณส์ ิน้เปลอืงจะส ือ่สารบนแผงควบคมุผลติภัณฑ ์Desktop Alerts โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ และการแจง้
เตอืนเครอืขา่ย

ขอ้ความ <อุปกรณส์ิน้เปลือง> เหลือน้อย โดย <อปุกรณส์ ิน้เปลอืง> คอืตลับผงหมกึส:ี เคร ือ่งพมิพจ์ะแสดงเม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืง
เหลอืนอ้ย อายกุารใชง้านแทจ้รงิท ีเ่หลอือย ูข่องตลับหมกึอาจแตกตา่งกัน โปรดพจิารณาการเตรยีมอปุกรณส์าํหรบัเปล ี่ยนเพ ื่อตดิตัง้
เม ื่อคณุภาพการพมิพ ์ไมส่ามารถยอมรบัได ้ไมจ่าํเป็นตอ้งเปล ี่ยนอปุกรณส์ ิน้เปลอืงในขณะนี้

ขอ้ความ <อุปกรณส์ิน้เปลือง> เหลือน้อย โดย <อปุกรณส์ ิน้เปลอืง> คอืตลับหมกึพมิพส์:ี เคร ือ่งพมิพจ์ะแสดงเม ื่อระดับอปุกรณ ์
ส ิน้เปลอืงมรีะดับตํ่ามาก อายกุารใชง้านแทจ้รงิท ีเ่หลอือย ูข่องตลับหมกึอาจแตกตา่งกัน โปรดพจิารณาการเตรยีมอปุกรณส์าํหรบั
เปล ี่ยนเพ ื่อตดิตัง้เม ื่อคณุภาพการพมิพ ์ไมส่ามารถยอมรบัได ้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงไมจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัการเปล ี่ยนในขณะนี้ เวน้แต่
คณุภาพการพมิพ ์ไมส่ามารถยอมรบัไดอ้กีตอ่ไป เม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP มรีะดับน้อยมาก การรบัประกันการคุม้ครองของ 
HP ในอปุกรณส์ ิน้เปลอืงน้ันจะส ิน้สดุลง

ปัญหาคณุภาพการพมิพส์ามารถเกดิข ึน้ไดเ้ม ื่อใชต้ลับผงหมกึท ีห่มดอายกุารใชง้านท ีป่ระมาณไวแ้ลว้ อปุกรณส์ ิน้เปลอืงไมจ่าํเป็นตอ้ง
ไดร้บัการเปล ี่ยนในขณะนี้ เวน้แตค่ณุภาพการพมิพ ์ไมส่ามารถยอมรบัไดอ้กีตอ่ไป

หมายเหตุ: การใชก้ารตัง้คา่ ทาํตอ่ ทาํใหก้ารพมิพท์าํงานตอ่เนื่ องเม ื่อหมกึเหลอืนอ้ยมาก โดยท ีผ่ ู้ ใช ้ ไมต่อ้งดาํเนนิการใดๆ และ
อาจทาํใหค้ณุภาพการพมิพ ์ไมเ่ป็นท ีน่่าพอใจ

ใชง้านหรอืยกเลิกใชง้านการต้ังคา่เมื่อน้อยมาก

หมายเหตุ: ในสว่นนี้ ใช ้ ไดกั้บรุน่ HP LaserJet Pro 200 color M276nw MFP เทา่น้ัน

คณุสามารถเปิดหรอืปิดการตัง้คา่เร ิม่ตน้ไดต้ลอดเวลา และคณุไมจ่าํเป็นตอ้งเปิดการตัง้คา่ดังกลา่วอกีครัง้เม ื่อตดิตัง้ตลับหมกึผงหมกึ
ใหม่

1. แตะปุ่ ม การตัง้คา่  ในหนา้จอหลักบนแผงควบคมุ

2. เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้:

● การตัง้คา่ระบบ

● การตัง้คา่อปุกรณส์ ิน้เปลอืง

● ตลับหมกึสดีาํ หรอื ตลับหมกึส ี

● การตัง้คา่แบบตํ่ามาก

3. เลอืกหนึ่งในตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

● เลอืกตัวเลอืก ทาํตอ่ เพ ื่อกาํหนดใหเ้คร ือ่งพมิพแ์จง้เตอืนเม ื่อตลับผงหมกึเหลอืนอ้ยมาก แตส่ามารถพมิพต์อ่ได ้

● เลอืกตัวเลอืก หยดุ/เปล ี่ยน เพ ื่อกาํหนดใหเ้คร ือ่งพมิพห์ยดุพมิพ ์ (รวมทัง้การพมิพ โ์ทรสาร) จนกวา่คณุจะเปล ี่ยนตลับ
ผงหมกึ

● เลอืกตัวเลอืก พรอมต ์เพ ื่อกาํหนดใหเ้คร ือ่งพมิพห์ยดุพมิพ ์ (รวมทัง้การพมิพแ์ฟกซ)์ และแจง้ใหค้ณุเปล ี่ยนตลับผง
หมกึ คณุสามารถรบัขอ้ความแจง้น้ันและดาํเนนิการพมิพต์อ่ได ้ลกูคา้สามารถเลอืกท ีจ่ะไดร้บัแจง้เม ื่อครบ 100 หนา้, 
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200 หนา้, 300 หนา้, 400 หนา้ หรอืไมร่บัแจง้ก ็ ได ้การตัง้คา่เร ิม่ตน้จะแจง้เตอืนเม ื่อครบ 100 หนา้ ตัวเลอืกนีจ้ะมอบ
ความสะดวกสบายใหแ้กล่กูคา้ แต่ ไม่ ไดแ้สดงวา่หนา้เหลา่นีจ้ะมคีณุภาพการพมิพท์ ีย่อมรบัได ้

● เฉพาะในเมน ูตลับหมกึส ีใหเ้ลอืก พมิพส์ดีาํ เพ ื่อแจง้เตอืนคณุเม ื่อตลับผงหมกึเหลอืนอ้ยมาก และสามารถพมิพต์อ่ได ้
เฉพาะสดีาํเทา่น้ัน

เม ื่อตัง้คา่เคร ือ่งพมิพด์ว้ยตัวเลอืก หยดุ/เปล ี่ยน ม ีโอกาสท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะไมท่าํการพมิพห์ลังจากทาํการเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ หาก
แฟกซข์องคณุรบัขอ้ความแฟกซม์ากเกนิกวา่ท ีห่น่วยความจาํจะเกบ็ได ้ ในขณะท ีห่ยดุทาํงาน

เม ื่อตัง้คา่เคร ือ่งพมิพด์ว้ยตัวเลอืก พรอมต ์ม ีโอกาสท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะไมท่าํการพมิพห์ลังจากทาํการเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ หากแฟกซ ์
ของคณุรบัขอ้ความแฟกซม์ากเกนิกวา่ท ีห่น่วยความจาํจะเกบ็ได ้ ในขณะท ีเ่คร ือ่งพมิพก์าํลังรอใหค้ณุตอบรบัพรอมต ์

เม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP มรีะดับน้อยมาก การรบัประกันการคุม้ครองของ HP ในอปุกรณส์ ิน้เปลอืงน้ันจะส ิน้สดุลง ขอ้
บกพรอ่งในการพมิพ ์ หรอืความผดิพลาดของตลับหมกึทัง้หมดท ีเ่กดิข ึน้เม ื่อใชอ้ปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP ทาํตอ่ ในโหมดหมกึเหลอืนอ้ย
มากจะไมถ่อืวา่เป็นขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดหุรอืการผลติของอปุกรณส์ ิน้เปลอืงตามการรบัประกันอยา่งจาํกัดสาํหรบัตลับหมกึพมิพข์อง 
HP

จัดเก็บและนําอุปกรณส์ิน้เปลืองกลับมาใช้ ใหม่
รี ไซเคิลอุปกรณส์ิน้เปลือง

ในการร ี ไซเคลิตลับผงหมกึของแทข้อง HP ใหเ้กบ็ตลับผงหมกึท ี่ ใชแ้ลว้ใสก่ลอ่งท ีบ่รรจตุลับผงหมกึใหมม่า ใชฉ้ลากสง่คนืท ีแ่นบมา
เพ ื่อสง่วัสดสุ ิน้เปลอืงท ี่ ใชแ้ลว้กลับไปยัง HP เพ ื่อร ี ไซเคลิ โปรดดขูอ้มลูท ีค่รบถว้นไดจ้ากค ูม่อืการร ี ไซเคลิ ซ ึง่ใหม้าพรอ้มกับวัสดสุ ิน้
เปลอืง HP ใหมท่กุรายการ

การจัดเก็บตลับหมกึพิมพ ์
อยา่นําตลับผงหมกึออกจากหบีหอ่จนกวา่ทา่นพรอ้มท ีจ่ะใช ้

ขอ้ควรระวัง: เพ ื่อป้องกันความเสยีหายตอ่ตลับหมกึพมิพ ์ อยา่ใหต้ลับหมกึพมิพถ์กูแสงเกนิ 2-3 นาท ี
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คําแนะนําในการเปล่ียน
เปล่ียนตลับผงหมกึ

1. เปิดฝาดา้นหนา้  

2. ดงึล ิน้ชักตลับผงหมกึ  
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3. จับท ีท่ ีจั่บของตลับผงหมกึ และดงึตลับผงหมกึออกตรง ๆ เพ ื่อนําออกจาก
เคร ือ่ง

 

4. นําตลับผงหมกึใหมอ่อกจากบรรจภัุณฑ ์  

5. คอ่ยๆ เขยา่ตลับผงหมกึจากดา้นหนา้ไปดา้นหลัง เพ ื่อใหผ้งหมกึท ีอ่ย ูภ่ายใน
ตลับหมกึกระจายอยา่งทัว่ถงึ
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6. ดงึชลิดพ์ลาสตกิออกจากดา้นลา่งของตลับผงหมกึอันใหม่  

7. หา้มสมัผัสดรมัสง่ภาพท ีด่า้นลา่งของตลับผงหมกึ รอยนิว้มอืท ีด่รมัสง่ภาพ
อาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาเก ี่ยวกับคณุภาพการพมิพ์

 

8. ใสต่ลับผงหมกึอันใหมเ่ขา้ไป ในเคร ือ่งพมิพ ์  
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9. ดงึแทบ็ท ีด่า้นซา้ยของตลับผงหมกึออกในแนวตรงจนสดุเพ ื่อลอกเทปปิด
ผนกึออก ท ิง้เทปปิดผนกึ

 

10. ปิดล ิน้ชักตลับผงหมกึ  

11. ปิดฝาดา้นหนา้  

12. ใสต่ลับผงหมกึเกา่และแผน่พลาสตกิลงในกลอ่งของตลับผงหมกึใหม ่ทาํตาม
คาํแนะนําการร ี ไซเคลิท ี่ ใหม้าในกลอ่ง
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อัพเดตเฟิรม์แวร ์
HP จะมกีารอัพเกรดเฟิรม์แวรผ์ลติภัณฑเ์ป็นระยะๆ คณุสามารถโหลดโปรแกรมอัพเดตเฟิรม์แวร ์ไดด้ว้ยตัวเอง หรอืสามารถตัง้คา่
ผลติภัณฑ ์ให ้โหลดโปรแกรมอัพโหลดเฟิรม์แวร โ์ดยอัตโนมัติ

อัพเดตเฟิรม์แวรด้์วยตัวเอง
1. แตะปุ่ ม การตัง้คา่  ในหนา้จอหลักบนแผงควบคมุ

2. เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● ตรวจสอบโปรแกรมอัพเดตเดี๋ยวนี้

3. แตะปุ่ ม ใช ่เพ ื่อกาํหนดใหผ้ลติภัณฑค์น้หาโปรแกรมอัพเดตเฟิรม์แวร ์ หากผลติภัณฑพ์บโปรแกรมอัพเดต ผลติภัณฑจ์ะเร ิม่
ขัน้ตอนการอัพเดต

ต้ังคา่ผลิตภัณฑ์ ให้อัพเดตเฟิรม์แวร ์ โดยอัตโนมัติ
1. แตะปุ่ ม การตัง้คา่  ในหนา้จอหลักบนแผงควบคมุ

2. เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● จัดการโปรแกรมอัพเดต

● แจง้เตอืนกอ่นตดิตัง้

3. แตะตัวเลอืก ตดิตั◌ั้งโดยอัตโนมัติ
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8 การแก้ ไขปัญหา

● รายการตรวจสอบการแกป้ัญหา

● นําคา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานกลับมาใช ้

● ระบบวธิ ี ใชท้ ีแ่ผงควบคมุ

● ทาํความเขา้ใจขอ้ความบนแผงควบคมุ

● ป้อนกระดาษไมถ่กูตอ้ง หรอืกระดาษตดิ

● แกป้ัญหากระดาษตดิขัด

● ปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ ์

● แก้ ไขปัญหาคณุภาพสาํเนา

● แก้ ไขปัญหาคณุภาพการสแกน

● แก้ ไขปัญหาคณุภาพของแฟกซ์

● เคร ือ่งพมิพ ์ไมพ่มิพง์านหรอืพมิพช์า้

● การแกป้ัญหาการพมิพท์ ีเ่คร ือ่งดว้ย USB

● แก้ ไขปัญหาการเช ื่อมตอ่โดยตรง

● แกป้ัญหาเครอืขา่ยแบบใชส้าย

● การแกป้ัญหาเครอืขา่ยแบบไรส้าย

● แกป้ัญหาซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพกั์บ Windows

● แกป้ัญหาซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพกั์บ Mac OS X

● ลบซอฟตแ์วร ์ (Windows)

● ลบซอฟตแ์วร ์ (Mac OS X)
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รายการตรวจสอบการแก้ปัญหา
ทาํตามขัน้ตอนเหลา่นี้เพ ื่อพยายามแก ้ ไขปัญหาของเคร ือ่งพมิพ์

● ขัน้ตอนท ี ่1: ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

● ขัน้ตอนท ี ่2: ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดท ีแ่ผงควบคมุ

● ขัน้ตอนท ี ่3: ทดสอบฟังกชั์นการพมิพ์

● ขัน้ตอนท ี ่4: ทดสอบฟังกชั์นการทาํสาํเนา

● ขัน้ตอนท ี ่5: ทดสอบฟังกชั์นการสง่แฟกซ์

● ขัน้ตอนท ี ่6: ทดสอบฟังกชั์นการรบัแฟกซ์

● ขัน้ตอนท ี ่7: ลองสง่งานพมิพง์านจากคอมพวิเตอร ์

● ขัน้ตอนท ี ่8: ทดสอบฟังกชั์นการพมิพท์ ีเ่คร ือ่งดว้ย USB

ขั้นตอนท่ี 1: ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพเ์ปิดอยู่
1. ตรวจสอบวา่ไดเ้สยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพแ์ละเปิดเคร ือ่งแลว้

2. ตรวจสอบวา่ไดต้อ่สายไฟเขา้กับเคร ือ่งพมิพแ์ละเตา้เสยีบ

3. ตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟโดยการตอ่สายไฟเขา้กับเตา้เสยีบอื่น

4. หากมอเตอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ไมท่าํงาน ใหต้รวจสอบการตดิตัง้ตลับผงหมกึและดวูา่ฝาปิดสนทิ แผงควบคมุแสดงขอ้ความเพ ื่อ
แจง้ถงึปัญหาเหลา่นี้

5. หากมอเตอรข์องอปุกรณป้์อนกระดาษไมท่าํงาน ใหเ้ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษแลว้ดงึวัสดหุอ่ห ุม้หรอืเทปกาวท ีอ่าจตดิอย ู่
ออก

6. หากไฟสแกนเนอร ์ไมต่ดิในระหวา่งการทาํสาํเนา, สแกน หรอืสง่แฟกซ ์ ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

ขั้นตอนท่ี 2: ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดท่ีแผงควบคุม
แผงควบคมุควรแสดงสถานะพรอ้ม หากขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดปรากฏข ึน้ ใหแ้ก ้ ไขขอ้ผดิพลาด

ขั้นตอนท่ี 3: ทดสอบฟังกช์นัการพิมพ์
1. จากหนา้จอหลักของแผงควบคมุ แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมน ูรายงาน และเลอืกรายการ รายงานคา่คอนฟิเกอเรชัน เพ ื่อพมิพร์ายงาน

3. หากรายงานไมพ่มิพ ์ ใหต้รวจสอบวา่มกีระดาษอย ู่ ในถาด และดทู ีแ่ผงควบคมุวา่มกีระดาษตดิหรอืไม่

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่กระดาษในถาดเป็นไปตามขอ้กาํหนดสาํหรบัเคร ือ่งพมิพน์ี้
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ขั้นตอนท่ี 4: ทดสอบฟังกช์นัการทําสาํเนา
1. วางหนา้แสดงคา่คอนฟิกลงในอปุกรณป้์อนกระดาษแลว้ทาํสาํเนา หากอปุกรณป้์อนกระดาษป้อนกระดาษอยา่งตดิขัด คณุ

อาจตอ้งการทาํความสะอาดลกูกล ิง้และแผน่แยกกระดาษในอปุกรณป้์อนกระดาษ ตรวจสอบวา่กระดาษเป็นไปตามขอ้กาํหนด
สาํหรบัเคร ือ่งพมิพน์ี้

2. วางหนา้แสดงคา่คอนฟิกลงบนกระจกสแกนเนอรแ์ละทาํสาํเนา

3. หากคณุภาพการพมิพข์องหนา้สาํเนาไมด่ ีใหท้าํความสะอาดกระจกสแกนเนอรแ์ละแถบกระจก

ขั้นตอนท่ี 5: ทดสอบฟังกช์นัการสง่แฟกซ์
1. จากหนา้จอหลักของแผงควบคมุ แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมน ูบรกิาร แลว้เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์ แตะปุ่ ม ใชท้ดสอบแฟกซ ์ เพ ื่อทดสอบฟังกชั์นแฟกซ์

3. บนแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์ ใหแ้ตะปุ่ ม แฟกซ ์ และแตะปุ่ ม เร ิม่สง่โทรสาร

ขั้นตอนท่ี 6: ทดสอบฟังกช์นัการรบัแฟกซ์
1. จากหนา้จอหลักของแผงควบคมุ แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมน ูบรกิาร แลว้เปิดเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์ แตะปุ่ ม ใชท้ดสอบแฟกซ ์ เพ ื่อทดสอบฟังกชั์นแฟกซ์

3. ใชเ้คร ือ่งแฟกซเ์คร ือ่งอ ื่นเพ ื่อสง่แฟกซ ์ ไปท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์

4. หากเคร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดร้บัแฟกซ ์ ใหต้รวจสอบวา่คณุพว่งโทรศพัทเ์ขา้กับเคร ือ่งพมิพม์ากเกนิไปหรอืไม ่และโทรศพัททั์ง้หมด
เช ื่อมตอ่ตามลาํดับท ีถ่กูตอ้ง

5. ตรวจสอบและรเีซต็การตัง้คา่แฟกซข์องเคร ือ่งพมิพ ์

6. ปิดคณุสมบัต ิรบัสว่นตัว

ขั้นตอนท่ี 7: ลองสง่งานพิมพง์านจากคอมพิวเตอร ์
1. ใช ้ โปรแกรมการประมวลผลคาํเพ ื่อสง่งานพมิพ ์ไปท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์

2. หากงานพมิพ ์ไมพ่มิพ ์ ใหต้รวจสอบวา่คณุเลอืกไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพถ์กูตอ้ง

3. ยกเลกิการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ใหม่

ขั้นตอนท่ี 8: ทดสอบฟังกช์นัการพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB
1. โหลดเอกสาร .PDF หรอืภาพถา่ย .JPEG ไปยังแฟลชไดรฟ์ USB และเสยีบท ีช่อ่งบรเิวณดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพ ์

2. เมน ูแฟลชไดรฟ ์USB จะเปิดข ึน้ ลองพมิพเ์อกสารหรอืภาพถา่ย

3. หากไมม่กีารแสดงรายการเอกสาร ใหล้องใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB ประเภทอื่น
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นําคา่ท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เล ื่อนและแตะเมน ูบรกิาร

3. เล ื่อนและแตะปุ่ ม เรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้ และแตะปุ่ ม OK

เคร ือ่งพมิพจ์ะรสีตารท์โดยอัตโนมัติ

ระบบวิธี ใชท่ี้แผงควบคุม
เคร ือ่งพมิพจ์ะมรีะบบวธิ ี ใช ้ ในตัวซ ึง่อธบิายเก ี่ยวกับการใชห้นา้จอแตล่ะหนา้จอ ในการเปิดระบบวธิ ี ใช ้ใหแ้ตะปุ่ ม วธิ ี ใช ้  ท ีม่มุขวา
บนของหนา้จอ

สาํหรบับางหนา้จอ วธิ ี ใชจ้ะเปิดเมนทัูว่ไปท ีค่ณุสามารถคน้หาหัวขอ้ท ีต่อ้งการ คณุสามารถเบราส ์ ไปยังโครงสรา้งเมนโูดยแตะท ีป่ ุ่ ม
ในเมนู

หนา้จอวธิ ี ใชบ้างหนา้จอมแีอนเิมชันแนะนําขัน้ตอนตา่งๆ เชน่ การแกป้ัญหากระดาษตดิ

สาํหรบัหนา้จอท ีม่กีารตัง้คา่สาํหรบัแตล่ะงานไว ้วธิ ี ใชจ้ะแสดงหัวขอ้ท ีอ่ธบิายถงึตัวเลอืกในหนา้จอน้ัน

หากเคร ือ่งพมิพแ์จง้เตอืนคณุเก ี่ยวกับขอ้ผดิพลาดหรอืคาํเตอืน ใหแ้ตะปุ่ ม วธิ ี ใช ้  เพ ื่อเปิดขอ้ความท ีอ่ธบิายถงึปัญหา ขอ้ความนี้
ยังมคีาํแนะนําท ีช่ว่ยในการแกป้ัญหาดว้ย
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ทําความเขา้ใจขอ้ความบนแผงควบคุม
ประเภทขอ้ความบนแผงควบคุม

ขอ้ความบนแผงควบคมุจะระบสุถานะของเคร ือ่งพมิพป์ัจจบัุนหรอืสถานการณท์ ีต่อ้งมกีารดาํเนนิการ

ขอ้ความแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้ความเตอืนจะปรากฏข ึน้ชัว่คราว และคณุอาจตอ้งตอบรบัขอ้ความโดยกดปุ่ ม OK เพ ื่อทาํงานตอ่ หรอืกด
ปุ่ ม ยกเลกิ  เพ ื่อยกเลกิงาน งานพมิพอ์าจจะไมส่มบรูณห์รอือาจมผีลกระทบตอ่คณุภาพการพมิพซ์ ึง่จะมขีอ้ความเตอืนแจง้บอก
อยา่งชัดเจน หากขอ้ความแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้ความเตอืนน้ันเก ี่ยวขอ้งกับการพมิพแ์ละคณุสมบัตทิาํงานตอ่โดยอัตโนมัตเิปิดอย ู ่
เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพง์านตอ่หลังจากขอ้ความปรากฏข ึน้ 10 วนิาท ีโดยท ีค่ณุไมต่อ้งดาํเนนิการใดๆ

ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดรา้ยแรงสามารถเป็นตัวระบกุารชาํรดุเสยีหายบางประเภท ปิดเคร ือ่ง กอ่นเปิดอกีครัง้ อาจแกป้ัญหานี้ ได้ 
หากยังเกดิขอ้ผดิพลาดรา้ยแรงอย ู ่คณุอาจตอ้งนําเคร ือ่งพมิพส์ง่ซอ่ม

ขอ้ความบนแผงควบคุม

10.X00Y อุปกรณส์ิน้เปลืองผิดพลาด

คําอธบิาย

ชพิหน่วยความจาํของตลับผงหมกึอันใดอันหนึ่งไมส่ามารถอา่นไดห้รอืหายไป

● 10.0000 = ขอ้ผดิพลาดชพิหน่วยความจาํสดีาํ

● 10.0001 = ขอ้ผดิพลาดชพิหน่วยความจาํสนํีา้เงนิ

● 10.0002 = ขอ้ผดิพลาดชพิหน่วยความจาํสแีดง

● 10.0003 = ขอ้ผดิพลาดชพิหน่วยความจาํสเีหลอืง

● 10.1000 = ชพิหน่วยความจาํสดีาํหายไป

● 10.1001 = ชพิหน่วยความจาํสนํีาเงนิหายไป

● 10.1002 = ชพิหน่วยความจาํสแีดงหายไป

● 10.1003 = ชพิหน่วยความจาํสเีหลอืงหายไป

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ใสต่ลับหมกึลวดเยบ็กระดาษเขา้ไป ใหม่

ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้เปิดใหม่

หากยังแกป้ัญหานี้ ไม่ ได้ ใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึ

50.x ฟิวเซอรผ์ิดพลาด

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพเ์กดิขอ้ผดิพลาดเก ี่ยวกับฟิวเซอร ์
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วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 25 นาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

51.XX Error (54.XX ผิดพลาด)

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพเ์กดิขอ้ผดิพลาดจากฮารด์แวรภ์ายในเคร ือ่ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

54.XX Error (54.XX ผิดพลาด)

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพพ์บขอ้ผดิพลาดของเซน็เซอรภ์ายในตัวใดตัวหนึ่ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

55.X Error (59.X ผิดพลาด)

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพเ์กดิขอ้ผดิพลาดภายใน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP
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57 พัดลมผิดพลาด ปิดและเปิด

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพม์ปีัญหาเก ี่ยวกับพัดลมในเคร ือ่ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

59.X Error (59.X ผิดพลาด)

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพม์ปีัญหาเก ี่ยวกับมอเตอรตั์วใดตัวหนึ่ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

79 ขอ้ผิดพลาด ปิดและเปิด

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพเ์กดิขอ้ผดิพลาดจากเฟิรม์แวรภ์ายในเคร ือ่ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

<ส>ี ท่ี ใชร้ว่มกันไม่ ได้

คําอธบิาย

คณุตดิตัง้ตลับผงหมกึท ี่ ใชกั้บเคร ือ่งพมิพ ์ HP รุน่อ ื่น เคร ือ่งพมิพอ์าจทาํงานไมถ่กูตอ้งเม ื่อตดิตัง้ตลับผงหมกึนี้

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

โปรดตดิตัง้ตลับผงหมกึสาํหรบัเคร ือ่งพมิพน์ี้
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<ส>ี ท่ี ใชแ้ล้วถูกนํามาใช้

คําอธบิาย

คณุกาํลังใชต้ลับผงหมกึท ีถ่งึระดับท ีเ่หลอืนอ้ยตามคา่เร ิม่ตน้ขณะตดิตัง้ในเคร ือ่งพมิพ ์

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

การพมิพส์ามารถดาํเนนิการตอ่ได ้แตค่วรมอีปุกรณส์ ิน้เปลอืงเสรมิเตรยีมพรอ้มไว ้

<ส>ี ท่ี ไมส่นับสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพ่ือดําเนินการต่อ)

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพพ์บตลับผงหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

กดปุ่ ม OK เพ ื่อดาํเนนิการพมิพต์อ่

หากคณุเช ื่อวา่คณุซ ือ้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP โปรดไปท ี ่www.hp.com/go/anticounterfeit การรบัประกันของ HP ไม่
ครอบคลมุถงึบรกิารหรอืการซอ่มอันเป็นผลมาจากการใชอ้ปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ี่ ไมส่นับสนุน

Incorrect supplies (อุปกรณส์ิน้เปลืองไมถู่กต้อง)

คําอธบิาย

มกีารตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในชอ่งท ี่ ไมถ่กูตอ้งมากกวา่หนึ่งตลับ

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตลับผงหมกึแตล่ะตลับอย ู่ ในชอ่งท ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ตลับผงหมกึจะเรยีงลาํดับจากดา้นหนา้ไปยังดา้นหลัง ดังนี้ 
สดีาํ, สนํีา้เงนิ, สแีดง, สเีหลอืง

Invalid driver (ไดรเวอร ์ ไมถู่กต้อง) Press [OK] (กด [OK])

คําอธบิาย

คณุกาํลังใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ไมถ่กูตอ้ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

เลอืกไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ใหถ้กูตอ้ง

Rear door open (ฝาด้านหลังเปิดอยู)่

คําอธบิาย

ฝาปิดดา้นหลังของเคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดฝา
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Supplies low (อุปกรณส์ิน้เปลืองเหลือน้อย)

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึมากกวา่หนึ่งตลับใกลห้มดอายกุารใชง้านแลว้

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ตรวจดเูคร ือ่งวัดระดับหมกึบนแผงควบคมุ หรอืพมิพห์นา้สถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืงออกมาเพ ื่อดวูา่ตลับใดมหีมกึเหลอืนอ้ย

ยังคงพมิพต์อ่ไดจ้นกวา่จะปรากฏขอ้ความน้อยมาก ควรมอีปุกรณส์ ิน้เปลอืงสาํรองเตรยีมพรอ้มไว ้

กระดาษติดในถาด 1 ดึงกระดาษท่ีติดออก และกด OK

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพต์รวจพบวา่มกีระดาษตดิอย ู่

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

นํากระดาษท ีต่ดิออกจากถาด และกด OK

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

การพิมพส์องด้านด้วยตนเอง ใสถ่าด 1 กด OK

คําอธบิาย

ดา้นแรกของงานพมิพส์องดา้นดว้ยตนเองไดร้บัการพมิพแ์ลว้ และตอ้งใสก่ระดาษเพ ื่อพมิพห์นา้ท ีส่อง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ใสก่ระดาษในถาดท ีร่ะบโุดยใหด้า้นท ีพ่มิพแ์ลว้หงายข ึน้ และดา้นบนของกระดานหันออกจากตัวคณุ และกดปุ่ ม OK

กําลังทําความสะอาด

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพจ์ะทาํความสะอาดเป็นระยะเพ ื่อรกัษาคณุภาพการพมิพท์ ีด่ที ีส่ดุ

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

รอจนกวา่กระบวนการทาํความสะอาดเสรจ็ส ิน้

ขนาดท่ี ไมค่าดคิดในถาด 1 ใส ่<ขนาด> Press [OK] (กด [OK])

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพต์รวจพบกระดาษท ีพ่มิพ ์ในถาดท ี่ ไมต่รงกับการกาํหนดคา่ของถาดน้ัน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งลงในถาด หรอืกาํหนดคา่ถาดตามขนาดกระดาษท ี่ ใสล่งไป
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ขอ้ผิดพลาด 49 ปิดและเปิด

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพเ์กดิขอ้ผดิพลาดภายใน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดเคร ือ่งพมิพ ์ รออยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีจากน้ันเปิดเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ และรอใหเ้คร ือ่งเร ิม่ตน้การทาํงานใหม่

หากคณุใชอ้ปุกรณป้์องกันกระแส ไฟกระชาก ใหถ้อดออก เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพเ์ขา้กับเตา้เสยีบท ีผ่นังโดยตรง เปิดเคร ือ่งพมิพ ์

หากขอ้ความยังปรากฏอย ู ่ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารของ HP

ชอ่งเปิดอยู่

คําอธบิาย

ฝาปิดดา้นหนา้ของเคร ือ่งพมิพเ์ปิดอย ู่

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ปิดฝา

ตลับหมกึพิมพส์น้ํีาเงินต่ํา

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึใกลจ้ะส ิน้สดุอายกุารใชง้าน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

การพมิพส์ามารถดาํเนนิการตอ่ได ้แตค่วรมอีปุกรณส์ ิน้เปลอืงเสรมิเตรยีมพรอ้มไว ้

ตลับหมกึสดํีาต่ํา

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึใกลจ้ะส ิน้สดุอายกุารใชง้าน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

การพมิพส์ามารถดาํเนนิการตอ่ได ้แตค่วรมอีปุกรณส์ ิน้เปลอืงเสรมิเตรยีมพรอ้มไว ้

ตลับหมกึสเีหลืองต่ํา

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึใกลจ้ะส ิน้สดุอายกุารใชง้าน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

การพมิพส์ามารถดาํเนนิการตอ่ได ้แตค่วรมอีปุกรณส์ ิน้เปลอืงเสรมิเตรยีมพรอ้มไว ้
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ตลับหมกึสแีดงต่ํา

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึใกลจ้ะส ิน้สดุอายกุารใชง้าน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

การพมิพส์ามารถดาํเนนิการตอ่ได ้แตค่วรมอีปุกรณส์ ิน้เปลอืงเสรมิเตรยีมพรอ้มไว ้

ติดต้ัง <ส>ี ท่ี ใชแ้ล้วลงในเครือ่ง ในการยอมรบั ให้กด OK

คําอธบิาย

คณุไดต้ดิตัง้ตลับหมกึพมิพท์ ีถ่งึระดับท ีเ่หลอืนอ้ยตามคา่เร ิม่ตน้ขณะตดิตัง้ในเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

กดปุ่ ม OK เพ ื่อทาํตอ่

ติดต้ังตลับหมกึ <ส>ี

คําอธบิาย

ยังไม่ ไดต้ดิตัง้ตลับผงหมกึหรอืตดิตัง้ในเคร ือ่งพมิพ ์ไมถ่กูตอ้ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ตดิตัง้ตลับผงหมกึของ HP

ปลดตัวล็อคป้องกันออกจากตลับหมกึ

คําอธบิาย

ตัวลอ็คสาํหรบัการขนสง่ของตลับผงหมกึตดิตัง้อย ู่ ในตลับผงหมกึหนึ่งตลับหรอืหลายตลับ

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ดงึแถบสสีม้เพ ื่อถอดตัวลอ็คสาํหรบัการขนสง่ออกจากตลับหมกึ

ปลดตัวล็อคป้องกันออกจากตลับหมกึ <ส>ี

คําอธบิาย

ตัวลอ็คสาํหรบัการขนสง่ของตลับผงหมกึตดิตัง้อย ู่

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ดงึแถบสสีม้เพ ื่อถอดตัวลอ็คสาํหรบัการขนสง่ออกจากตลับหมกึ

พิมพผ์ิด กด OK

คําอธบิาย

กระดาษอาจดเีลยเ์ลก็นอ้ยเม ื่อเล ื่อนผา่นเคร ือ่งพมิพ ์
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วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

กดปุ่ ม OK เพ ื่อลา้งขอ้ความ

ลองใชว้ธิแีกป้ัญหาตอ่ไปนี้เพ ื่อหลกีเล ี่ยงปัญหาดังกลา่ว:

1. จัดตัวกัน้กระดาษในถาด ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตัวกัน้กระดาษดา้นหนา้ดันกระดาษใหช้ดิขอบดา้นหลังของถาด

2. ใชก้ระดาษท ีต่รงตามขอ้กาํหนดของ HP เกบ็กระดาษไว ้ ในบรรจภัุณฑเ์ดมิโดยไมเ่ปิด

3. ใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ในสภาพแวดลอ้มท ีต่รงตามขอ้กาํหนดทางส ิง่แวดลอ้มสาํหรบัเคร ือ่งพมิพน์ี้

พิมพ ์ ไมส่าํเรจ็ กด OK หากยังผิดพลาดอยู ่ให้ปิดเครือ่งก่อนเปิดใหม่

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถประมวลผลหนา้ได ้

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

กดปุ่ ม OK เพ ื่อพมิพง์านตอ่ แตง่านพมิพอ์าจไดร้บัผลกระทบ

หากปัญหายังปรากฏอย ู่ ใหปิ้ดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้เปิดใหม ่สง่งานพมิพ ์ใหม่

สดํีาต่ํามาก

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึหมดอายกุารใชง้านแลว้ ตัวเลอืกท ีตั่ง้คา่ไดข้องลกูคา้ของเคร ือ่งพมิพน์ี้คอื "พรอมตเ์ตอืนฉันเม ื่อถงึ 100 หนา้, 200 
หนา้, 300 หนา้, 400 หนา้ หรอืไมเ่ตอืน" ตัวเลอืกนีจ้ะมอบความสะดวกสบายใหแ้กล่กูคา้ แต่ ไม่ ไดแ้สดงวา่หนา้เหลา่นีจ้ะมคีณุภาพ
การพมิพท์ ีย่อมรบัได ้

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพส์งูสดุ HP ขอแนะนําใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึในตอนนี้ คณุยังสามารถพมิพง์านตอ่ไดจ้นกวา่คณุจะ
พจิารณาวา่คณุภาพในการพมิพง์านลดลง อายกุารใชง้านแทจ้รงิของตลับหมกึอาจแตกตา่งกัน

เม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP มรีะดับน้อยมาก การรบัประกันการคุม้ครองของ HP ในอปุกรณส์ ิน้เปลอืงน้ันจะส ิน้สดุลง ขอ้
บกพรอ่งในการพมิพ ์ หรอืความผดิพลาดของตลับหมกึทัง้หมดท ีเ่กดิข ึน้เม ื่อใชอ้ปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP ทาํตอ่ ในโหมดหมกึเหลอืนอ้ย
มากจะไมถ่อืวา่เป็นขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดหุรอืการผลติของอปุกรณส์ ิน้เปลอืงตามการรบัประกันอยา่งจาํกัดสาํหรบัตลับหมกึพมิพข์อง 
HP

สดํีาอยู่ ในตําแหน่งไมถู่กต้อง

คําอธบิาย

ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในชอ่งท ี่ ไมถ่กูตอ้ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตลับหมกึพมิพแ์ตล่ะตลับอย ู่ ในชอ่งท ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ตลับผงหมกึจะเรยีงลาํดับจากดา้นหนา้ไปยังดา้นหลัง 
ดังนี้ สดีาํ สนํีา้เงนิ สแีดง และสเีหลอืง
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สน้ํีาเงินต่ํามาก

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึหมดอายกุารใชง้านแลว้ ตัวเลอืกท ีตั่ง้คา่ไดข้องลกูคา้ของเคร ือ่งพมิพน์ี้คอื "พรอมตเ์ตอืนฉันเม ื่อถงึ 100 หนา้, 200 
หนา้, 300 หนา้, 400 หนา้ หรอืไมเ่ตอืน" ตัวเลอืกนีจ้ะมอบความสะดวกสบายใหแ้กล่กูคา้ แต่ ไม่ ไดแ้สดงวา่หนา้เหลา่นีจ้ะมคีณุภาพ
การพมิพท์ ีย่อมรบัได ้

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพส์งูสดุ HP ขอแนะนําใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึในตอนนี้ คณุยังสามารถพมิพง์านตอ่ไดจ้นกวา่คณุจะ
พจิารณาวา่คณุภาพในการพมิพง์านลดลง อายกุารใชง้านแทจ้รงิของตลับหมกึอาจแตกตา่งกัน

เม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP มรีะดับน้อยมาก การรบัประกันการคุม้ครองของ HP ในอปุกรณส์ ิน้เปลอืงน้ันจะส ิน้สดุลง ขอ้
บกพรอ่งในการพมิพ ์ หรอืความผดิพลาดของตลับหมกึทัง้หมดท ีเ่กดิข ึน้เม ื่อใชอ้ปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP ทาํตอ่ ในโหมดหมกึเหลอืนอ้ย
มากจะไมถ่อืวา่เป็นขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดหุรอืการผลติของอปุกรณส์ ิน้เปลอืงตามการรบัประกันอยา่งจาํกัดสาํหรบัตลับหมกึพมิพข์อง 
HP

สน้ํีาเงินอยู่ ในตําแหน่งไมถู่กต้อง

คําอธบิาย

ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในชอ่งท ี่ ไมถ่กูตอ้ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตลับหมกึพมิพแ์ตล่ะตลับอย ู่ ในชอ่งท ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ตลับผงหมกึจะเรยีงลาํดับจากดา้นหนา้ไปยังดา้นหลัง 
ดังนี้ สดีาํ สนํีา้เงนิ สแีดง และสเีหลอืง

สเีหลืองต่ํามาก

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึหมดอายกุารใชง้านแลว้ ตัวเลอืกท ีตั่ง้คา่ไดข้องลกูคา้ของเคร ือ่งพมิพน์ี้คอื "พรอมตเ์ตอืนฉันเม ื่อถงึ 100 หนา้, 200 
หนา้, 300 หนา้, 400 หนา้ หรอืไมเ่ตอืน" ตัวเลอืกนีจ้ะมอบความสะดวกสบายใหแ้กล่กูคา้ แต่ ไม่ ไดแ้สดงวา่หนา้เหลา่นีจ้ะมคีณุภาพ
การพมิพท์ ีย่อมรบัได ้

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพส์งูสดุ HP ขอแนะนําใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึในตอนนี้ คณุยังสามารถพมิพง์านตอ่ไดจ้นกวา่คณุจะ
พจิารณาวา่คณุภาพในการพมิพง์านลดลง อายกุารใชง้านแทจ้รงิของตลับหมกึอาจแตกตา่งกัน

เม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP มรีะดับน้อยมาก การรบัประกันการคุม้ครองของ HP ในอปุกรณส์ ิน้เปลอืงน้ันจะส ิน้สดุลง ขอ้
บกพรอ่งในการพมิพ ์ หรอืความผดิพลาดของตลับหมกึทัง้หมดท ีเ่กดิข ึน้เม ื่อใชอ้ปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP ทาํตอ่ ในโหมดหมกึเหลอืนอ้ย
มากจะไมถ่อืวา่เป็นขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดหุรอืการผลติของอปุกรณส์ ิน้เปลอืงตามการรบัประกันอยา่งจาํกัดสาํหรบัตลับหมกึพมิพข์อง 
HP

สเีหลืองอยู่ ในตําแหน่งไมถู่กต้อง

คําอธบิาย

ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในชอ่งท ี่ ไมถ่กูตอ้ง
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วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตลับหมกึพมิพแ์ตล่ะตลับอย ู่ ในชอ่งท ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ตลับผงหมกึจะเรยีงลาํดับจากดา้นหนา้ไปยังดา้นหลัง 
ดังนี้ สดีาํ สนํีา้เงนิ สแีดง และสเีหลอืง

สแีดงต่ํามาก

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึหมดอายกุารใชง้านแลว้ ตัวเลอืกท ีตั่ง้คา่ไดข้องลกูคา้ของเคร ือ่งพมิพน์ี้คอื "พรอมตเ์ตอืนฉันเม ื่อถงึ 100 หนา้, 200 
หนา้, 300 หนา้, 400 หนา้ หรอืไมเ่ตอืน" ตัวเลอืกนีจ้ะมอบความสะดวกสบายใหแ้กล่กูคา้ แต่ ไม่ ไดแ้สดงวา่หนา้เหลา่นีจ้ะมคีณุภาพ
การพมิพท์ ีย่อมรบัได ้

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพส์งูสดุ HP ขอแนะนําใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึในตอนนี้ คณุยังสามารถพมิพง์านตอ่ไดจ้นกวา่คณุจะ
พจิารณาวา่คณุภาพในการพมิพง์านลดลง อายกุารใชง้านแทจ้รงิของตลับหมกึอาจแตกตา่งกัน

เม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP มรีะดับน้อยมาก การรบัประกันการคุม้ครองของ HP ในอปุกรณส์ ิน้เปลอืงน้ันจะส ิน้สดุลง ขอ้
บกพรอ่งในการพมิพ ์ หรอืความผดิพลาดของตลับหมกึทัง้หมดท ีเ่กดิข ึน้เม ื่อใชอ้ปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP ทาํตอ่ ในโหมดหมกึเหลอืนอ้ย
มากจะไมถ่อืวา่เป็นขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดหุรอืการผลติของอปุกรณส์ ิน้เปลอืงตามการรบัประกันอยา่งจาํกัดสาํหรบัตลับหมกึพมิพข์อง 
HP

สแีดงอยู่ ในตําแหน่งไมถู่กต้อง

คําอธบิาย

ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพ ์ไว ้ ในชอ่งท ี่ ไมถ่กูตอ้ง

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ตรวจสอบใหแ้น่ ใจวา่ตลับหมกึพมิพแ์ตล่ะตลับอย ู่ ในชอ่งท ีถ่กูตอ้ง การตดิตัง้ตลับผงหมกึจะเรยีงลาํดับจากดา้นหนา้ไปยังดา้นหลัง 
ดังนี้ สดีาํ สนํีา้เงนิ สแีดง และสเีหลอืง

หน่วยความจําเหลือน้อย กด OK

คําอธบิาย

หน่วยความจาํของเคร ือ่งพมิพเ์กอืบเตม็

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

กดปุ่ ม OK เพ ื่อทาํงานใหเ้สรจ็ หรอืกดปุ่ ม ยกเลกิ  เพ ื่อยกเลกิงาน

แยกงานพมิพน้ั์นออกเป็นงานพมิพท์ ีเ่ลก็ลงกวา่เดมิ โดยมจีาํนวนหนา้ท ีล่ดนอ้ยลง

อุปกรณส์ิน้เปลืองของแท้ของ HP แล้ว

คําอธบิาย

ตดิตัง้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงของแทข้อง HP
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วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ไมต่อ้งดาํเนนิการใดๆ

เกิดขอ้ผิดพลาดท่ีอุปกรณ ์กด OK

คําอธบิาย

เกดิขอ้ผดิพลาดภายใน

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

กดปุ่ ม OK เพ ื่อทาํงานตอ่

เปล่ียน <ส>ี

คําอธบิาย

ตลับผงหมกึหมดอายกุารใชง้านแลว้ และลกูคา้ตัง้คา่เคร ือ่งพมิพ ์ใหห้ยดุการพมิพเ์ม ื่อถงึระดับตํ่ามาก

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

เพ ื่อให ้ ไดค้ณุภาพงานพมิพส์งูสดุ HP ขอแนะนําใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึในตอนนี้ คณุยังสามารถพมิพง์านตอ่ไดจ้นกวา่คณุจะ
พจิารณาวา่คณุภาพในการพมิพง์านลดลง อายกุารใชง้านแทจ้รงิของตลับหมกึอาจแตกตา่งกัน เม ื่ออปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP ม ี
ระดับน้อยมาก การรบัประกันการคุม้ครองของ HP ในอปุกรณส์ ิน้เปลอืงน้ันจะส ิน้สดุลง ขอ้บกพรอ่งในการพมิพ ์ หรอืความผดิ
พลาดของตลับหมกึทัง้หมดท ีเ่กดิข ึน้เม ื่อใชอ้ปุกรณส์ ิน้เปลอืง HP ทาํตอ่ ในโหมดหมกึเหลอืนอ้ยมากจะไมถ่อืวา่เป็นขอ้บกพรอ่งดา้น
วัสดหุรอืการผลติของอปุกรณส์ ิน้เปลอืงตามการรบัประกันอยา่งจาํกัดสาํหรบัตลับหมกึพมิพข์อง HP

ใชอุ้ปกรณฯ์ ท่ี ใชแ้ล้ว

คําอธบิาย

คณุกาํลังใชต้ลับหมกึพมิพม์ากกวา่หนึ่งตลับท ีถ่งึระดับท ีเ่หลอืนอ้ยตามคา่เร ิม่ตน้ขณะตดิตัง้ในเคร ือ่งพมิพ ์

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

การพมิพส์ามารถดาํเนนิการตอ่ได ้แตค่วรมอีปุกรณส์ ิน้เปลอืงสาํรองเตรยีมพรอ้มไว ้

ใสก่ระดาษในถาด 1 กด [OK] เพ่ือใชส้ือ่ท่ีมี

คําอธบิาย

ไมม่กีระดาษในถาด

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ใสก่ระดาษในถาดเพ ื่อพมิพต์อ่ กดปุ่ ม OK เพ ื่อเลอืกถาดอื่น

ใสถ่าด 1 <PLAIN> <SIZE> / โหมดการทําความสะอาด OK เพ่ือเริม่ต้น

คําอธบิาย

เคร ือ่งพมิพพ์รอ้มสาํหรบักระบวนการทาํความสะอาด
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วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ใสก่ระดาษธรรมดาขนาดตามท ีร่ะบใุนถาด 1 แลว้จากน้ันกดปุ่ ม OK

ใสถ่าด 1 <TYPE> <SIZE> กด OK เพ่ือใชส้ือ่ท่ีมี

คําอธบิาย

ไมม่กีารกาํหนดคา่ถาดสาํหรบัประเภทและขนาดกระดาษท ีต่อ้งใช ้ ในงานพมิพ ์

วิธปีฏิบัติท่ีแนะนํา

ใสก่ระดาษท ีถ่กูตอ้งในถาด 1 หรอืกดปุ่ ม OK เพ ื่อใชก้ระดาษท ีอ่ย ู่ ในถาด
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ป้อนกระดาษไมถู่กต้อง หรอืกระดาษติด
เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษ

หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมด่งึกระดาษจากถาด ใหล้องแก ้ ไขดังนี้

1. เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ละนํากระดาษท ีต่ดิอย ูอ่อก

2. ใสก่ระดาษใหต้รงกับขนาดงานพมิพข์องคณุ

3. ตรวจสอบวา่ตัวกัน้กระดาษในถาดไดป้รบัใหเ้หมาะกับขนาดกระดาษอยา่งถกูตอ้ง ปรบัตัวกัน้กระดาษใหต้ดิกับปึกกระดาษโดย
กระดาษไม่ โคง้งอ

4. ตรวจสอบแผงควบคมุเพ ื่อดวูา่เคร ือ่งพมิพก์าํลังรอใหค้ณุตอบขอ้ความแจง้ใหป้้อนกระดาษดว้ยตนเองหรอืไม ่ใสก่ระดาษ และ
ดาํเนนิการตอ่

เครือ่งพิมพดึ์งกระดาษหลายแผน่
หากเคร ือ่งพมิพด์งึกระดาษหลายแผน่จากถาดกระดาษ ใหล้องแก ้ ไขดังนี้

1. นําปึกกระดาษออกจากถาดแลว้งอกระดาษ หมนุ 180 และพลกิไปมา อยา่คล ีก่ระดาษออก ใสปึ่กกระดาษกลับลงในถาด

2. ใชเ้ฉพาะกระดาษท ีเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดกระดาษของ HP เทา่น้ัน

3. ใชก้ระดาษท ี่ ไมยั่บ พับ หรอืเสยีหาย หากจาํเป็น ให ้ ใชก้ระดาษหอ่อื่น

4. ตรวจสอบวา่ไม่ ใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป หากใสก่ระดาษมากเกนิไป ใหนํ้าปึกกระดาษทัง้หมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษ
ใหต้รงกัน แลว้ใสก่ลับลงไป ในถาด

5. ตรวจสอบวา่ตัวกัน้กระดาษในถาดไดป้รบัใหเ้หมาะกับขนาดกระดาษอยา่งถกูตอ้ง ปรบัตัวกัน้กระดาษใหต้ดิกับปึกกระดาษโดย
กระดาษไม่ โคง้งอ

การป้องกันกระดาษติด
ในการลดปัญหากระดาษตดิ ใหล้องแก ้ ไขดังนี้

1. ใชเ้ฉพาะกระดาษท ีเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดกระดาษของ HP เทา่น้ัน

2. ใชก้ระดาษท ี่ ไมยั่บ พับ หรอืเสยีหาย หากจาํเป็น ให ้ ใชก้ระดาษหอ่อื่น

3. ใชก้ระดาษท ี่ ไมเ่คยพมิพห์รอืถา่ยเอกสารมากอ่น

4. ตรวจสอบวา่ไม่ ใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป หากใสก่ระดาษมากเกนิไป ใหนํ้าปึกกระดาษทัง้หมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษ
ใหต้รงกัน แลว้ใสก่ลับลงไป ในถาด

5. ตรวจสอบวา่ตัวกัน้กระดาษในถาดไดป้รบัใหเ้หมาะกับขนาดกระดาษอยา่งถกูตอ้ง ปรบัตัวกัน้กระดาษใหต้ดิกับปึกกระดาษโดย
กระดาษไม่ โคง้งอ
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แก้ปัญหากระดาษติดขดั
ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

กระดาษอาจตดิในบรเิวณตอ่ไปนี้

1 อปุกรณป้์อนกระดาษ

2 ถาดกระดาษออก

3 ฝาดา้นหลัง

4 ถาดป้อนกระดาษ

หลังจากท ีเ่กดิปัญหากระดาษตดิ อาจทาํใหม้ผีงหมกึหลดุตดิภายในเคร ือ่งพมิพ ์ได ้ซ ึง่ปัญหานีจ้ะหายไปเองหลังจากท ีพ่มิพง์านไป
ประมาณ 2-3 แผน่

ดึงกระดาษท่ีติดออกจากอุปกรณป้์อนกระดาษ

1. ปิดเคร ือ่งพมิพ ์  
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2. เปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  

3. ยกชดุลกูกล ิง้อปุกรณป้์อนกระดาษข ึน้ แลว้คอ่ยๆ ดงึกระดาษท ีต่ดิออก  

THWW แกป้ัญหากระดาษตดิขัด 165



4. ปิดชดุลกูกล ิง้ป้อนกระดาษ แลว้ปิดฝาครอบอปุกรณป้์อนกระดาษ  

5. เปิดฝาสแกนเนอร ์ หากกระดาษตดิดา้นหลังแผน่พลาสตกิสขีาว ใหค้อ่ยๆ 
ดงึออกมา

 

ดึงกระดาษท่ีติดอยู่ ในถาดป้อนกระดาษออก

ขอ้ควรระวัง: หา้มใชข้องมคีม เชน่ คมี หรอืคมีปากแหลมเพ ื่อแกป้ัญหากระดาษตดิ ความเสยีหายท ีเ่กดิจากวัตถมุคีมไม่ ไดอ้ย ู่ ใน
ความคุม้ครองของการรบัประกัน

ในการนํากระดาษท ีต่ดิออกมา ใหด้งึกระดาษท ีต่ดิออกจากเคร ือ่งพมิพ ์ในแนวตรง การดงึกระดาษท ีต่ดิออกจากเคร ือ่งพมิพ ์ในแนว
เอยีงอาจทาํใหเ้คร ือ่งพมิพเ์สยีหายได ้

หมายเหตุ: ขัน้ตอนตอ่ไปนีบ้างขัน้ตอนอาจไมจ่าํเป็น ข ึน้อย ูกั่บตาํแหน่งท ีก่ระดาษตดิ
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1. ดงึถาดออก แลว้ยกฝาครอบเพ ื่อดงึกระดาษตดิข ึน้เหนอืถาด  

2. ใชม้อืทัง้สองขา้งคอ่ยๆ ดงึกระดาษท ีต่ดิออกจากเคร ือ่งพมิพ ์  

3. เปล ี่ยนถาดกระดาษ  

4. กดปุ่ ม OK เพ ื่อพมิพต์อ่  
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การนํากระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษออก

ขอ้ควรระวัง: หา้มใชข้องมคีม เชน่ คมี หรอืคมีปากแหลมเพ ื่อแกป้ัญหากระดาษตดิ ความเสยีหายท ีเ่กดิจากวัตถมุคีมไม่ ไดอ้ย ู่ ใน
ความคุม้ครองของการรบัประกัน

1. ใชม้อืทัง้สองขา้งคอ่ยๆ ดงึกระดาษท ีต่ดิออกจากเคร ือ่งพมิพ ์  

การนํากระดาษท่ีติดออกจากฝาด้านหลัง

1. เปิดฝาปิดดา้นหลัง

ขอ้ควรระวัง: ฟิวเซอรอ์ย ูท่ ีด่า้นบนของฝาดา้นหลังจะรอ้นจัด อยา่เขา้ไป
ในพ ืน้ท ีด่า้นบนของฝาดา้นหลังจนกวา่ฟิวเซอรจ์ะเยน็ลง
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2. ใชม้อืทัง้สองขา้งคอ่ยๆ ดงึกระดาษท ีต่ดิออกจากเคร ือ่งพมิพ ์

หมายเหตุ: หากกระดาษขาด ใหนํ้าเศษกระดาษออกใหห้มดกอ่นดาํเนนิ
การตอ่ หา้มใชวั้ตถมุคีมนําเอาเศษกระดาษออกมา

 

3. ปิดฝาปิดดา้นหลัง  
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ปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพ ์
ตรวจสอบการต้ังคา่ประเภทกระดาษ (Windows)

ใหต้รวจสอบการตัง้คา่ประเภทกระดาษหากคณุมปีัญหาใดๆ ตอ่ไปนี้:

● มผีงหมกึเป้ือนในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● เกดิรอยซํา้ๆ ในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● หนา้ท ีพ่มิพม์ว้นงอ

● มผีงหมกึกระจายอย ู่ ในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● หนา้ท ีพ่มิพม์บีรเิวณท ี่ ไม่ ไดพ้มิพเ์ลก็ๆ

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ์ประเภทกระดาษ ใหค้ลกิตัวเลอืก อ่ืนๆ...

5. ขยายรายการตัวเลอืก ประเภท:

6. ขยายประเภทกระดาษแตล่ะประเภท จนกวา่จะพบประเภทกระดาษท ีค่ณุใช ้

7. เลอืกตัวเลอืกของประเภทกระดาษท ีค่ณุกาํลังใช ้แลว้คลกิปุ่ ม ตกลง

ตรวจสอบการต้ังคา่ประเภทกระดาษ (Mac OS X)
ใหต้รวจสอบการตัง้คา่ประเภทกระดาษหากคณุมปีัญหาใดๆ ตอ่ไปนี้:

● มผีงหมกึเป้ือนในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● เกดิรอยซํา้ๆ ในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● หนา้ท ีพ่มิพม์ว้นงอ

● มผีงหมกึกระจายอย ู่ ในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● หนา้ท ีพ่มิพม์บีรเิวณท ี่ ไม่ ไดพ้มิพเ์ลก็ๆ

1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ คลกิตัวเลอืก Print (พิมพ)์

2. ในเมน ูPrinter (เครือ่งพิมพ)์ เลอืกเคร ือ่งพมิพน์ี้

3. ในเมน ูCopies & Pages (สาํเนาและหน้า) คลกิปุ่ ม Page Setup (การต้ังคา่หน้า)

4. เลอืกขนาดจากรายการดรอปดาวน ์Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลว้คลกิปุ่ ม OK

5. เปิดเมน ูFinishing (การตกแต่ง)
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6. เลอืกประเภทจากรายการดรอปดาวน ์Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ)์

7. คลกิปุ่ ม Print (พิมพ)์

ตรวสอบสถานะตลับผงหมกึ
หากคณุตัง้ใจวา่จะเปล ี่ยนตลับผงหมกึ ใหพ้มิพห์นา้แสดงสถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืงเพ ื่อหาหมายเลขช ิน้สว่นท ีถ่กูตอ้งสาํหรบัตลับผง
หมกึ HP ของแท้

พิมพห์น้าสถานะอุปกรณส์ิน้เปลือง

หนา้ขอ้มลูจะอย ูภ่ายในหน่วยความจาํของเคร ือ่งพมิพ ์ หนา้เหลา่นีจ้ะชว่ยในการวนิจิฉัยและแก ้ ไขปัญหาของเคร ือ่งพมิพ์

หมายเหตุ: หากไม่ ไดตั้ง้คา่ภาษาเคร ือ่งพมิพ ์ไว ้ ใหถ้กูตอ้งในระหวา่งการตดิตัง้ คณุสามารถกาํหนดภาษาไดด้ว้ยตนเอง เพ ื่อให ้
หนา้น้ันพมิพ ์ในภาษาใดภาษาหนึ่งท ี่ ใช ้ ไดกั้บเคร ือ่ง เปล ี่ยนภาษาไดด้ว้ยการใชเ้มน ูการต้ังคา่ระบบ บนแผงควบคมุ หรอืเวบ็
เซริฟ์เวอร ์ในตัว

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะปุ่ ม รายงาน

3. แตะปุ่ ม สถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืง เพ ื่อพมิพร์ายงาน

ตรวจสอบสถานะอุปกรณส์ิน้เปลือง

ตรวจสอบหนา้สถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืงสาํหรบัขอ้มลูตอ่ไปนี้:

● เปอรเ์ซน็ต ์โดยประมาณของอายกุารใชง้านท ีเ่หลอือย ูข่องตลับหมกึ

● จาํนวนหนา้ท ีเ่หลอืโดยประมาณ

● หมายเลขช ิน้สว่นสาํหรบัตลับผงหมกึของ HP

● จาํนวนหนา้ท ีพ่มิพ ์ไปแลว้

ปรบัเทียบเครือ่งพิมพเ์พ่ือปรบัสี
หากงานพมิพท์ ีพ่มิพอ์อกมามเีงาเป็นส ีกราฟิกไมชั่ดเจน หรอืมบีรเิวณท ีส่ ี ไมถ่กูตอ้ง คณุอาจตอ้งปรบัเทยีบเคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อปรบัส ีให ้
พมิพห์นา้การวนิจิฉัยจากเมน ูรายงาน บนแผงควบคมุเพ ื่อตรวจสอบการปรบัส ีหากบลอ็คส ี ในหนา้น้ันไม่ ไดร้บัการปรบัใหต้รงกับส ี
อ ื่นๆ คณุตอ้งปรบัเทยีบเคร ือ่งพมิพ ์

1. บนแผงควบคมุของเคร ือ่งพมิพ ์ ใหเ้ปิดเมน ูการตัง้คา่ระบบ

2. เปิดเมน ูคณุภาพการพมิพ ์ และเลอืกรายการ การปรบัเทยีบส ี

3. เลอืกตัวเลอืก ปรบัเทยีบเด ี๋ยวนี้

พิมพห์น้าทําความสะอาด
1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูบรกิาร
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3. แตะปุ่ ม หนา้การทาํความสะอาด

4. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรอืกระดาษขนาด A4 เม ื่อปรากฏขอ้ความ

5. แตะปุ่ ม OK เพ ื่อเร ิม่กระบวนการทาํความสะอาด

เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพด์า้นแรกกอ่น แลว้แจง้ใหค้ณุนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส ่ ในถาด 1 โดยไมต่อ้งเปล ี่ยน
การวางแนว รอจนกวา่กระบวนการนี้เสรจ็สมบรูณ ์นําหนา้ท ีพ่มิพแ์ลว้ท ิง้ไป

ทําการแก้ ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพเ์พ่ิมเติม

พิมพห์น้าคุณภาพการพิมพ ์

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะปุ่ ม รายงาน

3. แตะปุ่ ม หนา้คณุภาพการพมิพ ์

ทําความเขา้ใจหน้าคุณภาพการพิมพ ์

หนา้นี้มแีถบสหีา้แถบซ ึง่แบง่เป็นส ีก่ล ุม่ตามท ีแ่สดงในภาพประกอบตอ่ไปนี้ ดว้ยการพนิจิพเิคราะหแ์ตล่ะกล ุม่ คณุจะแยกแยะขอ้ผดิ
พลาดของตลับผงหมกึตลับใดตลับหนึ่งได ้

สว่น ตลับผงหมกึ

1 สเีหลอืง

2 สนํีา้เงนิ

3 สดีาํ

4 สแีดง

● หากมจีดุหรอืร ิว้ลายในหนึ่งกล ุม่เทา่น้ัน ใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับกล ุม่น้ัน

● หากมจีดุในกล ุม่มากกวา่หนึ่งกล ุม่ ใหพ้มิพห์นา้ทาํความสะอาด หากยังไมส่ามารถแกป้ัญหาได ้ใหต้รวจดวูา่จดุมสีเีดยีวกันเสมอ
หรอืไม ่เชน่ หากมจีดุสแีดงในแถบสทัีง้หา้แถบ หากจดุมสีเีดยีวกันทัง้หมด ใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึ

● หากแถบสมีรี ิว้ลายหลายส ีใหต้ดิตอ่ HP อาจเกดิปัญหาจากสว่นประกอบอื่นนอกเหนอืจากตลับผงหมกึ
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ตรวจสอบความเสยีหายของตลับผงหมกึ
1. ถอดตลับผงหมกึออกจากเคร ือ่งพมิพ ์ และตรวจสอบวา่ดงึเทปท ีปิ่ดอย ูอ่อกแลว้

2. ตรวจสอบความเสยีหายของชพิหน่วยความจาํ

3. ตรวจสอบพ ืน้ผวิของดรมัสง่ภาพท ีด่า้นลา่งของตลับผงหมกึ

ขอ้ควรระวัง: หา้มสมัผัสลกูกล ิง้ (ดรมัสง่ภาพ) ท ีอ่ย ูด่า้นลา่งของตลับหมกึ รอยนิว้มอืท ีด่รมัสง่ภาพอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา
เก ี่ยวกับคณุภาพการพมิพ์

4. หากมรีอยขดีขว่น รอยนิว้มอื หรอืความเสยีหายอื่นบนดรมัสง่ภาพ ใหเ้ปล ี่ยนตลับผงหมกึ

5. หากดรมัสง่ภาพไมม่คีวามเสยีหาย ใหเ้ขยา่ตลับผงหมกึเบาๆ หลายๆ ครัง้และตดิตัง้ใหม ่ลองสัง่พมิพอ์กีสองถงึสามหนา้ เพ ื่อด ู
วา่สามารถแกป้ัญหานี้ ไดห้รอืไม่

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์

ใชก้ระดาษท่ีมคุีณสมบัติตรงตามขอ้กําหนดของ HP

ใชก้ระดาษอื่นหากคณุประสบปัญหาใดๆ ตอ่ไปนี้:

● งานพมิพจ์างมาก หรอืจางเฉพาะบรเิวณ

● มจีดุผงหมกึในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● มผีงหมกึเป้ือนในหนา้ท ีพ่มิพ ์

● ตัวอักษรท ีพ่มิพ ์ไมเ่ป็นรปูรา่ง

● หนา้ท ีพ่มิพม์ว้นงอ

ให ้ ใชป้ระเภทกระดาษและนํา้หนักท ี่ ใช ้ ไดกั้บเคร ือ่งพมิพน์ี้เสมอ นอกจากนี้ ใหท้าํตามคาํแนะนําเหลา่นี้เม ื่อเลอืกกระดาษ:
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● ใชก้ระดาษท ีม่คีณุภาพด ีไมม่รีอยตัด แหวง่ ฉีกขาด รอยดา่ง เศษผง ฝุ่ น รอยยับ ร ูลวดเยบ็กระดาษ และมว้นหรอืขอบ
กระดาษโคง้งอ

● ใชก้ระดาษท ี่ ไมเ่คยพมิพง์านมากอ่น

● ใชก้ระดาษท ีอ่อกแบบมาสาํหรบัเคร ือ่งพมิพเ์ลเซอร โ์ดยเฉพาะ หา้มใชก้ระดาษท ีอ่อกแบบมาสาํหรบัเคร ือ่งพมิพอ์งิคเ์จต็

● ใชก้ระดาษท ี่ ไมห่ยาบจนเกนิไป การใชก้ระดาษเนื้อเรยีบเนยีนจะทาํให ้ ไดง้านพมิพค์ณุภาพดขี ึน้

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

ตรวจสอบวา่ผลติภัณฑก์าํลังทาํงานภายในขอ้มลูจาํเพาะดา้นสภาพแวดลอ้มท ีแ่สดงรายการในค ูม่อืการรบัประกันและค ูม่อืทาง
กฎหมาย

ตรวจสอบการต้ังคา่งานพิมพ ์

ตรวจสอบการต้ังคา่ EconoMode

เคร ือ่งพมิพน์ี้มตัีวเลอืก EconoMode สาํหรบัการพมิพเ์อกสารฉบับรา่ง การใช ้ โหมด EconoMode จะใชผ้งหมกึนอ้ยลง แตก่จ็ะ
ทาํใหค้ณุภาพการพมิพล์ดลงเชน่กัน เม ื่อตอ้งการปรบัปรงุคณุภาพการพมิพ ์ ใหต้รวจสอบวา่การตัง้คา่ EconoMode ถกูปิดใชง้าน
อย ูห่รอืไม่

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืก Print (พมิพ)์

2. เลอืกเคร ือ่งพมิพ ์ แลว้คลกิปุ่ ม คุณสมบัติ หรอื การต้ังคา่

3. คลกิแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4. ตรวจสอบวา่ลา้งกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย EconoMode แลว้หรอืไม ่หากมกีารทาํเคร ือ่งหมายในกลอ่งกาเคร ือ่งหมาย ใหค้ลกิ
กลอ่งกาเคร ือ่งหมายเพ ื่อเอาเคร ือ่งหมายออก

HP ไมแ่นะนําให ้ ใช ้EconoMode ตลอดเวลา หากใช ้EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมกึอาจเหลอือย ูน่านเกนิกวา่อายขุองช ิน้
สว่นในตลับผงหมกึ หากคณุภาพการพมิพเ์ร ิม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรบัได ้โปรดพจิารณาการเปล ี่ยนตลับผงหมกึ

ปรบัการต้ังคา่สี ในไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพ ์

เปล่ียนชุดรูปแบบสสีาํหรบังานพิมพ ์

1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ ในโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหค้ลกิ Print (พมิพ)์

2. คลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ หรอื Preferences (กาํหนดลักษณะ)

3. คลกิแถบ สี

4. เลอืกชดุรปูแบบสจีากรายการดรอปดาวน ์ชุดรูปแบบสี
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● คา่เริม่ต้น (sRGB): ชดุรปูแบบนีจ้ะตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์พ ื่อพมิพข์อ้มลู RGB ในโหมดอปุกรณดั์ง้เดมิ เม ื่อใชช้ดุรปูแบบนี้ 
ใหจั้ดการส ี ในโปรแกรมซอฟตแ์วรห์รอืในระบบปฏบัิตกิารสาํหรบัการแสดงสที ีถ่กูตอ้ง

● สสีดใส: เคร ือ่งพมิพจ์ะเพ ิม่ความอิ่มตัวของส ี ในระดับกลาง ใชช้ดุรปูแบบนี้เม ื่อพมิพก์ราฟิกดา้นธรุกจิ

● ภาพถา่ย: เคร ือ่งพมิพจ์ะแปลงส ีRGB ราวกับวา่ถกูพมิพเ์ป็นภาพถา่ยโดยใชม้นิแิลบ็แบบดจิติอล ซ ึง่เคร ือ่งพมิพจ์ะใหส้ ี
ท ีค่มชัดมากกวา่แตกตา่งกับชดุรปูแบบคา่เร ิม่ตน้ (sRBG) ใชช้ดุรปูแบบนี้สาํหรบัพมิพภ์าพถา่ย

● Photo (Adobe RGB 1998): ใชช้ดุรปูแบบนี้สาํหรบัภาพถา่ยดจิติอลท ี่ ใชส้ ีAdobeRGB แทนท ีจ่ะใช ้sRGB ปิดการ
จัดการส ี ในโปรแกรมซอฟตแ์วรเ์ม ื่อใชช้ดุรปูแบบนี้

● ไมม่ี

เปล่ียนตัวเลือกสี

เปล ี่ยนการตัง้คา่ตัวเลอืกสสีาํหรบังานพมิพป์ัจจบัุนจากแถบสขีองไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ์

1. บนเมน ูFile (ไฟล)์ ในโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหค้ลกิ Print (พมิพ)์

2. คลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ หรอื Preferences (กาํหนดลักษณะ)

3. คลกิแถบ สี

4. คลกิท ี ่อัตโนมัติ หรอืการตัง้คา่ ด้วยตนเอง

● การตัง้คา่ อัตโนมัติ: เลอืกการตัง้คา่นี้สาํหรบังานพมิพส์สีว่นใหญ่

● การตัง้คา่ ด้วยตนเอง: เลอืกการตัง้คา่นี้เพ ื่อปรบัการตัง้คา่ส ี ใหแ้ยกจากการตัง้คา่อ ื่น

หมายเหตุ: เปล ี่ยนการตัง้คา่สดีว้ยตนเองทาํใหม้ผีลกระทบตอ่งานพมิพ ์ HP แนะนําใหผ้ ูเ้ช ีย่วชาญเทา่น้ันเป็นผ ูเ้ปล ี่ยน
การตัง้คา่กราฟิกส ี
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5. คลกิตัวเลอืก พิมพ ์ ในโทนสเีทา เพ ื่อพมิพเ์อกสารสเีป็นขาวดาํ ใชตั้วเลอืกนี้เพ ื่อพมิพเ์อกสารสสีาํหรบัการโทรสารหรอืถา่ย
เอกสาร

6. คลกิปุ่ ม ตกลง

ใช้ ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพท่ี์ตรงกับงานพิมพข์องคุณมากท่ีสดุ
คณุอาจตอ้งใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพอ์ ื่นหากหนา้ท ีพ่มิพม์เีสน้กราฟิกท ี่ ไมต่อ้งการ ตัวอักษรขาดหาย กราฟิกขาดหาย รปูแบบไมถ่กู
ตอ้ง หรอืแบบอักษรถกูเปล ี่ยน

ไดรเวอร ์HP PCL 6 ● ใหม้าเป็นไดรเวอรท์ ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้ ไดรเวอรน์ีจ้ะตดิตัง้โดยอัตโนมัตยิกเวน้คณุเลอืกไดรเวอรอ์ ื่น

● แนะนําให ้ ใชส้าํหรบัระบบ Windows ทัง้หมด

● ใหค้วามเรว็ คณุภาพการพมิพ ์ และการสนับสนุนคณุสมบัตขิองเคร ือ่งพมิพ โ์ดยรวมดที ีส่ดุสาํหรบัผ ู้
ใชส้ว่นใหญ่

● ไดร้บัการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพ ื่อความเรว็สงูสดุ
บนระบบปฏบัิตกิาร Windows

● อาจใชร้ว่มกับโปรแกรมซอฟตแ์วรข์องผ ูผ้ลติอ ื่นและโปรแกรมซอฟตแ์วรท์ ีก่าํหนดเองซ ึง่ใช ้PCL 5 
ได ้ ไมเ่ตม็ท ี่

ไดรเวอร ์HP UPD PS ● ขอแนะนําสาํหรบัการพมิพด์ว้ยโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ Adobe หรอืโปรแกรมซอฟตแ์วรอ์ ื่นท ี่ ใชก้ราฟิก
จาํนวนมาก

● สนับสนุนการพมิพง์านจากระบบท ีต่อ้งใช ้Postscript Emulation หรอืสาํหรบัการสนับสนุนแบบ
อักษร Postscript Flash
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HP UPD PCL 5 ● แนะนําให ้ ใชส้าํหรบัการพมิพง์านทัว่ไป ในสาํนักงานบนระบบปฏบัิตกิาร Windows

● ใชง้านรว่มกันไดกั้บ PCL เวอรชั์นกอ่นหนา้และเคร ือ่งพมิพ ์ HP LaserJet รุน่กอ่นหนา้

● ทางเลอืกท ีด่ที ีส่ดุสาํหรบัการพมิพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรข์องผ ูผ้ลติรายอื่นหรอืท ีก่าํหนดเอง

● ทางเลอืกท ีด่ที ีส่ดุเม ื่อทาํงานบนระบบปฏบัิตกิารท ีห่ลากหลาย ซ ึง่ตอ้งตัง้คา่เคร ือ่งพมิพเ์ป็น PCL 5 
(UNIX, Linux, เมนเฟรม)

● การออกแบบมาเพ ื่อใช ้ ในระบบปฏบัิตกิาร Windows สาํหรบัองคก์ร เพ ื่อใหม้ ี ไดรเวอรเ์ดยีวสาํหรบัใช ้
กับเคร ือ่งพมิพห์ลายรุน่

● ใชง้านไดด้เีม ื่อสัง่พมิพ ์ไปยังเคร ือ่งพมิพห์ลายรุน่จากคอมพวิเตอรพ์กพาท ี่ ใช ้Windows

HP UPD PCL 6 ● ขอแนะนําสาํหรบัการพมิพ ์ในการทาํงานบน Windows ทัง้หมด

● สนับสนุนความเรว็ คณุภาพการพมิพ ์ และคณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ โ์ดยรวมสงูสดุสาํหรบัผ ู้ ใชส้ว่นใหญ่

● พัฒนาใหส้อดคลอ้งกับ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพ ื่อความเรว็สงูสดุใน
การทาํงานบน Windows

● อาจใชง้านไม่ ไดเ้ตม็ท ีกั่บโปรแกรมซอฟตแ์วรบ์างอยา่งของผ ูผ้ลติรายอื่นและท ีก่าํหนดเองท ี่ ใชง้าน
บน PCL5

ดาวน ์โหลดไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพเ์พ ิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตน์ี้: www.hp.com/support/ljcolorm276series
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แก้ ไขปัญหาคุณภาพสาํเนา
ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์

เม ื่อเวลาผา่นไปคราบจดุเป้ือนจะรวมตัวอย ูบ่นกระจกของเคร ือ่งสแกนและแผน่พลาสตกิสขีาว ซ ึง่จะมผีลตอ่คณุภาพงานพมิพ ์ ใช ้
ขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้เพ ื่อทาํความสะอาดกระจกของเคร ือ่งสแกนและแผน่พลาสตกิสขีาว

1. ปิดเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการกดปิดท ีส่วติชเ์ปิดปิด และดงึปลัก๊ออกเตา้เสยีบ  

2. เปิดฝาครอบเคร ือ่งสแกน  

3. ทาํความสะอาดกระจกของสแกนเนอรแ์ละแผน่พลาสตกิสขีาวดว้ยผา้นุ่ม
หรอืฟองนํา้พน่ดว้ยนํา้ยาเชด็กระจกแบบไมม่สีารขัดถ ู

ขอ้ควรระวัง: หา้มใชส้ารท ีขั่ดผวิกระจก อะซ ีโตน เบนซนิ แอมโมเนยี 
เอทลิแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดกั์บสว่นหนึ่งสว่นใดของ
เคร ือ่งพมิพ ์ เนื่ องจากอาจทาํใหเ้คร ือ่งเสยีหายได ้หา้มเทนํา้ยาทาํความสะอาด
ลงบนกระจกหรอืแทน่โดยตรง เนื่ องจากอาจเกดิการซมึเขา้ไป ทาํใหเ้กดิ
ความเสยีหายได ้

 

4. ใชผ้า้ชามัวสห์รอืฟองนํา้เซลลโูลสเชด็กระจกและพลาสตกิสขีาวใหแ้หง้สนทิ
เพ ื่อป้องกันการเกาะเป็นจดุ

 

5. เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพ ์ และเปิดเคร ือ่งดว้ยการกดท ีส่วติชเ์ปิดปิด  
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ตรวจสอบการต้ังคา่กระดาษ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม กระดาษ  

3. จากรายการขนาดกระดาษ ใหแ้ตะช ื่อของขนาดกระดาษท ีอ่ย ู่ ในถาด 1  

4. จากรายการประเภทกระดาษ ใหแ้ตะช ื่อของประเภทกระดาษท ีอ่ย ู่ ในถาด 
1

 

5. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

ตรวจสอบการต้ังคา่การปรบัเปล่ียนภาพ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม การปรบัภาพ  
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3. แตะช ื่อของการตัง้คา่ท ีค่ณุตอ้งการปรบั

● ความสวา่ง: ปรบัการตัง้คา่จางลง/เขม้ข ึน้

● ความคมชัด: ปรบัความเปรยีบตา่งระหวา่งพ ืน้ท ีท่ ีจ่างท ีส่ดุและเขม้
ท ีส่ดุของภาพ

● ความคม: ปรบัความชัดเจนของของตัวอักษรในขอ้ความ

● การลบพ ืน้หลัง: ปรบัความเขม้ของพ ืน้หลังของภาพ ตัวเลอืกนี้ม ี
ประโยชนอ์ยา่งย ิง่สาํหรบัเอกสารตน้ฉบับท ีพ่มิพก์ระดาษส ี

● สมดลุส:ี ปรบัคา่สแีดง เขยีว และนํา้เงนิ

● สเีทา: ปรบัความสดใสของส ี

 

4. แตะปุ่ ม — หรอื + เพ ื่อปรบัคา่ของการตัง้คา่ และแตะปุ่ ม OK  

5. ปรบัการตัง้คา่อ ื่น หรอืแตะลกูศรยอ้นกลับเพ ื่อกลับไปยังเมนสูาํเนาหลัก  

6. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

ปรบัขอ้ความหรอืรูปภาพให้ดีท่ีสดุ
การตัง้คา่คณุภาพสาํเนามดัีงตอ่ไปนี้:

● เลอืกอัตโนมัต:ิ ใชก้ารตัง้คา่นี้เม ื่อคณุไม่ ไดค้าํนงึถงึคณุภาพของสาํเนา คา่นี้เป็นคา่เร ิม่ตน้

● ผสม: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีม่ขีอ้ความและกราฟิกผสมกัน

● ขอ้ความ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยขอ้ความเป็นสว่นใหญ่

● รปูภาพ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

180 บท 8   การแก ้ ไขปัญหา THWW



3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม ใชป้ระโยชนส์งูสดุ แตะปุ่ มลกูศร
เพ ื่อเล ื่อนดตัูวเลอืกตา่งๆ และแตะตัวเลอืกเพ ื่อเลอืก

 

4. แตะปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

การทําสาํเนาแบบจรดขอบเต็ม
เคร ือ่งพมิพ ์ไมส่ามารถพมิพแ์บบจรดขอบเตม็ท ี่ ได ้พ ืน้ท ีก่ารพมิพส์งูสดุคอื 203.2 x 347 มม. (8 x 13.7 นิว้) โดยเหลอืขอบท ี่ ไม่
สามารถพมิพ ์ได ้4 มม. รอบหนา้

ขอ้ควรพิจารณาสาํหรบัการพิมพห์รอืการทําสาํเนาเอกสารท่ีมขีอบแบบครอบตัด:

● หากตน้ฉบับมขีนาดเลก็กวา่ขนาดเอาตพ์ตุ ใหเ้ล ื่อนตน้ฉบับออกมาจากมมุท ีร่ะบดุว้ยเคร ือ่งหมายบนสแกนเนอร ์ 4 มม. ทาํสาํเนา
อกีครัง้หรอืสแกนในตาํแหน่งนี้

● เม ื่อตน้ฉบับมขีนาดเทา่งานพมิพท์ ีต่อ้งการ ให ้ ใชค้ณุสมบัต ิยอ่/ขยาย ในการลดขนาดภาพเพ ื่อใหส้าํเนาไมถ่กูตัดออก

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผน่แยกกระดาษของอุปกรณป้์อนกระดาษ
หากอปุกรณป้์อนกระดาษเกดิปัญหาในการจัดการกระดาษ เชน่ กระดาษตดิหรอืดงึกระดาษหลายแผน่ ใหท้าํความสะอาดลกูกล ิง้และ
แผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

1. เปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  
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2. ใชผ้า้ท ี่ ไมม่ขียุชบุนํา้พอหมาดเชด็ลกูกล ิง้ทัง้สองและแผน่แยกกระดาษเพ ื่อ
ขจัดส ิง่สกปรก

 

3. ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  
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แก้ ไขปัญหาคุณภาพการสแกน
ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์

เม ื่อเวลาผา่นไปคราบจดุเป้ือนจะรวมตัวอย ูบ่นกระจกของเคร ือ่งสแกนและแผน่พลาสตกิสขีาว ซ ึง่จะมผีลตอ่คณุภาพงานพมิพ ์ ใช ้
ขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้เพ ื่อทาํความสะอาดกระจกของเคร ือ่งสแกนและแผน่พลาสตกิสขีาว

1. ปิดเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการกดปิดท ีส่วติชเ์ปิดปิด และดงึปลัก๊ออกเตา้เสยีบ  

2. เปิดฝาครอบเคร ือ่งสแกน  

3. ทาํความสะอาดกระจกของสแกนเนอรแ์ละแผน่พลาสตกิสขีาวดว้ยผา้นุ่ม
หรอืฟองนํา้พน่ดว้ยนํา้ยาเชด็กระจกแบบไมม่สีารขัดถ ู

ขอ้ควรระวัง: หา้มใชส้ารท ีขั่ดผวิกระจก อะซ ีโตน เบนซนิ แอมโมเนยี 
เอทลิแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดกั์บสว่นหนึ่งสว่นใดของ
เคร ือ่งพมิพ ์ เนื่ องจากอาจทาํใหเ้คร ือ่งเสยีหายได ้หา้มเทนํา้ยาทาํความสะอาด
ลงบนกระจกหรอืแทน่โดยตรง เนื่ องจากอาจเกดิการซมึเขา้ไป ทาํใหเ้กดิ
ความเสยีหายได ้

 

4. ใชผ้า้ชามัวสห์รอืฟองนํา้เซลลโูลสเชด็กระจกและพลาสตกิสขีาวใหแ้หง้สนทิ
เพ ื่อป้องกันการเกาะเป็นจดุ

 

5. เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพ ์ และเปิดเคร ือ่งดว้ยการกดท ีส่วติชเ์ปิดปิด  

การต้ังคา่ความละเอียด
ตารางตอ่ไปนี้กลา่วถงึการตัง้คา่ความละเอยีดและสที ีแ่นะนําสาํหรบังานสแกนประเภทตา่งๆ
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หมายเหตุ: ความละเอยีดท ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้คอื 200 ppi

วัตถปุระสงค์ ในการใชง้าน ความละเอียดท่ีแนะนํา การต้ังคา่สท่ีีแนะนํา

แฟกซ ์ 150 ppi ● ขาวดาํ

อเีมล ์ 150 ppi ● ขาวดาํ หากไมต่อ้งการใหร้ปูมกีารไลส่ที ีล่ะเอยีดมาก

● โทนสเีทา หากตอ้งการใหร้ปูมกีารไลส่ที ีล่ะเอยีด

● ส ีหากรปูเป็นรปูส ี

การแก ้ ไขขอ้ความ 300 ppi ● ขาวดาํ

พมิพ ์ (กราฟิกหรอืขอ้ความ) 600 ppi สาํหรบักราฟิกท ีซั่บซอ้น หรอืคณุ
ตอ้งการขยายเอกสาร

300 ppi สาํหรบักราฟิกและขอ้ความธรรมดา

150 ppi สาํหรบัภาพถา่ย

● ขาวดาํสาํหรบัขอ้ความและรปูลายเสน้

● โทนสเีทาสาํหรบักราฟิกหรอืภาพถา่ยท ีม่กีารไลร่ะดับสหีรอืภาพส ี

● ส ีหากรปูเป็นรปูส ี

การแสดงผลบนจอภาพ 75 ppi ● ขาวดาํสาํหรบัขอ้ความ

● โทนสเีทาสาํหรบักราฟิกและภาพถา่ย

● ส ีหากรปูเป็นรปูส ี

ตรวจสอบการต้ังคา่สี
คณุสามารถตัง้คา่ส ี ใหเ้ป็นดังนี้ ได ้ ในการสแกน

การต้ังคา่ คา่ท่ีแนะนําให้ ใช้

กระดาษส ี ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัภาพถา่ยหรอืเอกสารสที ีม่คีณุภาพสงู ซ ึง่สมีคีวามสาํคัญ

ขาวดาํ ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีม่ขีอ้ความมาก

โทนสเีทา ใชก้ารตัง้คา่นี้เม ื่อคาํนงึถงึเร ือ่งขนาดของไฟลห์รอืเม ื่อตอ้งการใหส้แกนเอกสารหรอืภาพถา่ยอยา่งรวดเรว็
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ตรวจสอบการต้ังคา่การปรบัเปล่ียนภาพ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม การปรบัภาพ  

3. แตะช ื่อของการตัง้คา่ท ีค่ณุตอ้งการปรบั

● ความสวา่ง: ปรบัการตัง้คา่จางลง/เขม้ข ึน้

● ความคมชัด: ปรบัความเปรยีบตา่งระหวา่งพ ืน้ท ีท่ ีจ่างท ีส่ดุและเขม้
ท ีส่ดุของภาพ

● ความคม: ปรบัความชัดเจนของของตัวอักษรในขอ้ความ

● การลบพ ืน้หลัง: ปรบัความเขม้ของพ ืน้หลังของภาพ ตัวเลอืกนี้ม ี
ประโยชนอ์ยา่งย ิง่สาํหรบัเอกสารตน้ฉบับท ีพ่มิพก์ระดาษส ี

● สมดลุส:ี ปรบัคา่สแีดง เขยีว และนํา้เงนิ

● สเีทา: ปรบัความสดใสของส ี

 

4. แตะปุ่ ม — หรอื + เพ ื่อปรบัคา่ของการตัง้คา่ และแตะปุ่ ม OK  

5. ปรบัการตัง้คา่อ ื่น หรอืแตะลกูศรยอ้นกลับเพ ื่อกลับไปยังเมนสูาํเนาหลัก  

6. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

ปรบัขอ้ความหรอืรูปภาพให้ดีท่ีสดุ
การตัง้คา่คณุภาพสาํเนามดัีงตอ่ไปนี้:

● เลอืกอัตโนมัต:ิ ใชก้ารตัง้คา่นี้เม ื่อคณุไม่ ไดค้าํนงึถงึคณุภาพของสาํเนา คา่นี้เป็นคา่เร ิม่ตน้

● ผสม: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีม่ขีอ้ความและกราฟิกผสมกัน

● ขอ้ความ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยขอ้ความเป็นสว่นใหญ่

● รปูภาพ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่
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1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม ใชป้ระโยชนส์งูสดุ แตะปุ่ มลกูศร
เพ ื่อเล ื่อนดตัูวเลอืกตา่งๆ และแตะตัวเลอืกเพ ื่อเลอืก

 

4. แตะปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผน่แยกกระดาษของอุปกรณป้์อนกระดาษ
หากอปุกรณป้์อนกระดาษเกดิปัญหาในการจัดการกระดาษ เชน่ กระดาษตดิหรอืดงึกระดาษหลายแผน่ ใหท้าํความสะอาดลกูกล ิง้และ
แผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

1. เปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  
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2. ใชผ้า้ท ี่ ไมม่ขียุชบุนํา้พอหมาดเชด็ลกูกล ิง้ทัง้สองและแผน่แยกกระดาษเพ ื่อ
ขจัดส ิง่สกปรก

 

3. ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  
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แก้ ไขปัญหาคุณภาพของแฟกซ์
ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร ์

เม ื่อเวลาผา่นไปคราบจดุเป้ือนจะรวมตัวอย ูบ่นกระจกของเคร ือ่งสแกนและแผน่พลาสตกิสขีาว ซ ึง่จะมผีลตอ่คณุภาพงานพมิพ ์ ใช ้
ขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้เพ ื่อทาํความสะอาดกระจกของเคร ือ่งสแกนและแผน่พลาสตกิสขีาว

1. ปิดเคร ือ่งพมิพด์ว้ยการกดปิดท ีส่วติชเ์ปิดปิด และดงึปลัก๊ออกเตา้เสยีบ  

2. เปิดฝาครอบเคร ือ่งสแกน  

3. ทาํความสะอาดกระจกของสแกนเนอรแ์ละแผน่พลาสตกิสขีาวดว้ยผา้นุ่ม
หรอืฟองนํา้พน่ดว้ยนํา้ยาเชด็กระจกแบบไมม่สีารขัดถ ู

ขอ้ควรระวัง: หา้มใชส้ารท ีขั่ดผวิกระจก อะซ ีโตน เบนซนิ แอมโมเนยี 
เอทลิแอลกอฮอล ์หรอืคารบ์อนเตตราคลอไรดกั์บสว่นหนึ่งสว่นใดของ
เคร ือ่งพมิพ ์ เนื่ องจากอาจทาํใหเ้คร ือ่งเสยีหายได ้หา้มเทนํา้ยาทาํความสะอาด
ลงบนกระจกหรอืแทน่โดยตรง เนื่ องจากอาจเกดิการซมึเขา้ไป ทาํใหเ้กดิ
ความเสยีหายได ้

 

4. ใชผ้า้ชามัวสห์รอืฟองนํา้เซลลโูลสเชด็กระจกและพลาสตกิสขีาวใหแ้หง้สนทิ
เพ ื่อป้องกันการเกาะเป็นจดุ

 

5. เสยีบปลัก๊เคร ือ่งพมิพ ์ และเปิดเคร ือ่งดว้ยการกดท ีส่วติชเ์ปิดปิด  

ตรวจสอบการต้ังคา่ความละเอียดในการสง่แฟกซ ์
หากเคร ือ่งไมส่ามารถสง่แฟกซ ์ ไดเ้นื่ องจากเคร ือ่งท ีร่บัแฟกซ ์ ไมร่บัสายหรอืไมว่า่ง เคร ือ่งจะพยายามโทรซํา้โดยใชตั้วเลอืก โทรซํา้ใน
กรณีสายไมว่า่ง โทรซํา้เม ื่อไมร่บัสาย และโทรซํา้เม ื่อเกดิขอ้ผดิพลาดในการส ือ่สาร
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1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. เปิดเมน ูความละเอยีดแฟกซ ์

ตรวจสอบการต้ังคา่การปรบัเปล่ียนภาพ

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

2. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม การปรบัภาพ  

3. แตะช ื่อของการตัง้คา่ท ีค่ณุตอ้งการปรบั

● ความสวา่ง: ปรบัการตัง้คา่จางลง/เขม้ข ึน้

● ความคมชัด: ปรบัความเปรยีบตา่งระหวา่งพ ืน้ท ีท่ ีจ่างท ีส่ดุและเขม้
ท ีส่ดุของภาพ

● ความคม: ปรบัความชัดเจนของของตัวอักษรในขอ้ความ

● การลบพ ืน้หลัง: ปรบัความเขม้ของพ ืน้หลังของภาพ ตัวเลอืกนี้ม ี
ประโยชนอ์ยา่งย ิง่สาํหรบัเอกสารตน้ฉบับท ีพ่มิพก์ระดาษส ี

● สมดลุส:ี ปรบัคา่สแีดง เขยีว และนํา้เงนิ

● สเีทา: ปรบัความสดใสของส ี

 

4. แตะปุ่ ม — หรอื + เพ ื่อปรบัคา่ของการตัง้คา่ และแตะปุ่ ม OK  

5. ปรบัการตัง้คา่อ ื่น หรอืแตะลกูศรยอ้นกลับเพ ื่อกลับไปยังเมนสูาํเนาหลัก  

6. กดปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

ปรบัขอ้ความหรอืรูปภาพให้ดีท่ีสดุ
การตัง้คา่คณุภาพสาํเนามดัีงตอ่ไปนี้:
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● เลอืกอัตโนมัต:ิ ใชก้ารตัง้คา่นี้เม ื่อคณุไม่ ไดค้าํนงึถงึคณุภาพของสาํเนา คา่นี้เป็นคา่เร ิม่ตน้

● ผสม: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีม่ขีอ้ความและกราฟิกผสมกัน

● ขอ้ความ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยขอ้ความเป็นสว่นใหญ่

● รปูภาพ: ใชก้ารตัง้คา่นี้สาํหรบัเอกสารท ีป่ระกอบดว้ยกราฟิกเป็นสว่นใหญ่

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรห์รอืใส ่ ในอปุกรณป้์อนกระดาษ  

2. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม สาํเนา  

3. แตะปุ่ ม การตัง้คา่ และเล ื่อนและแตะปุ่ ม ใชป้ระโยชนส์งูสดุ แตะปุ่ มลกูศร
เพ ื่อเล ื่อนดตัูวเลอืกตา่งๆ และแตะตัวเลอืกเพ ื่อเลอืก

 

4. แตะปุ่ ม สดีาํ หรอื ส ีเพ ื่อเร ิม่ทาํสาํเนา  

ตรวจสอบการต้ังคา่การแก้ ไขขอ้ผิดพลาด
ตามปกตเิคร ือ่งพมิพจ์ะคอยตรวจหาสญัญาณในสายโทรศพัทข์ณะท ีก่าํลังสง่หรอืไดร้บัแฟกซ ์ หากเคร ือ่งพมิพพ์บขอ้ผดิพลาดใน
ระหวา่งการรบัสง่และการตัง้คา่การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดตัง้เป็น เปิด เคร ือ่งพมิพส์ามารถแจง้ใหส้ง่บางสว่นของแฟกซซ์ํา้ใหมอ่กีครัง้ได ้
คา่ท ีร่ะบบตัง้ไวจ้ากโรงงานสาํหรบัการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดคอื เปิด

คณุควรปิดตัวเลอืกการแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด เฉพาะเม ื่อคณุมปีัญหาในการสง่หรอืรบัแฟกซ์ และตอ้งการยอมรบัในขอ้ผดิพลาดของ
การสง่ การยกเลกิการทาํงานตัวเลอืกนีจ้ะเป็นประโยชน ์ในกรณีท ีค่ณุตอ้งการสง่หรอืรบัแฟกซจ์ากตา่งประเทศ หรอืคณุใชก้ารสง่
ผา่นสญัญาณโทรศพัทด์าวเทยีม

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูบรกิาร

3. แตะเมน ูบันทกึบรกิารแฟกซ ์

4. แตะปุ่ ม การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด และแตะปุ่ ม เปิด

สง่ไปยังเครือ่งแฟกซเ์ครือ่งอ่ืน
สง่งานแฟกซ ์ ไปยังเคร ือ่งแฟกซเ์คร ือ่งอ ื่นเพ ื่อดวูา่เคร ือ่งแฟกซอ์กีเคร ือ่งจะรบังานแฟกซ ์ ไดห้รอืไม่
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ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผน่แยกกระดาษของอุปกรณป้์อนกระดาษ
หากอปุกรณป้์อนกระดาษเกดิปัญหาในการจัดการกระดาษ เชน่ กระดาษตดิหรอืดงึกระดาษหลายแผน่ ใหท้าํความสะอาดลกูกล ิง้และ
แผน่แยกกระดาษของอปุกรณป้์อนกระดาษ

1. เปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  
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2. ใชผ้า้ท ี่ ไมม่ขียุชบุนํา้พอหมาดเชด็ลกูกล ิง้ทัง้สองและแผน่แยกกระดาษเพ ื่อ
ขจัดส ิง่สกปรก

 

3. ปิดฝาอปุกรณป้์อนกระดาษ  

ตรวจสอบการต้ังคา่แบบเหมาะกับขนาดกระดาษ
หากเคร ือ่งพมิพง์านท ีเ่ป็นโทรสารจากหนา้กระดาษ ใหเ้ปิดคณุสมบัต ิจัดพอดหีนา้ จากแผงควบคมุเคร ือ่งพมิพ ์

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. แตะเมน ูการตัง้คา่แฟกซ ์

3. แตะเมน ูการตัง้คา่ขัน้สงู

4. แตะปุ่ ม พอดกัีบกระดาษ แลว้แตะปุ่ ม เปิด

ตรวจสอบเครือ่งแฟกซข์องผู้สง่
ใหผ้ ูส้ง่ปรบัการตัง้คา่ความคมชัดบนเคร ือ่งแฟกซท์ ีส่ง่ใหเ้ขม้ข ึน้ และสง่แฟกซอ์กีครัง้
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ทดสอบวินิจฉัยแฟกซ ์
คณุสามารถเรยีกใชก้ารทดสอบวนิจัิยท ีม่ขีอ้มลูเก ี่ยวกับการตัง้คา่แฟกซข์องผลติภัณฑ ์ไดจ้ากแผงควบคมุผลติภัณฑ ์

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้

● การตัง้คา่ระบบ

● การวนิจิฉัยดว้ยตัวเอง

3. แตะปุ่ ม ใชท้ดสอบแฟกซ ์ เพ ื่อเร ิม่ตน้ทดสอบ ผลติภัณฑจ์ะพมิพห์นา้ทดสอบท ีแ่สดงผลลัพธก์ารทดสอบ
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เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพง์านหรอืพิมพช์า้
เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพง์าน

หากเคร ือ่งพมิพ ์ไมพ่มิพง์านใดๆ เลย ใหล้องแก ้ ไขดังตอ่ไปนี้

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้และแผงควบคมุแสดงวา่เคร ือ่งพรอ้มใชง้าน

● หากแผงควบคมุไมแ่สดงวา่เคร ือ่งพรอ้มใชง้าน ใหปิ้ดเคร ือ่งแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

● หากแผงควบคมุแสดงวา่เคร ือ่งพรอ้มใชง้าน ใหล้องสง่งานพมิพอ์กีครัง้

2. หากแผงควบคมุแสดงวา่เคร ือ่งพมิพม์ขีอ้ผดิพลาด ใหแ้ก ้ ไขขอ้ผดิพลาดจากน้ันลองสง่งานพมิพอ์กีครัง้

3. ตรวจสอบวา่สายเคเบลิทัง้หมดไดเ้ช ื่อมตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้ หากเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย ใหต้รวจสอบรายการตอ่ไปนี้:

● ตรวจสอบไฟท ีอ่ย ูถั่ดจากจดุการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ยท ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ หากเคร ือ่งพมิพท์าํงาน ไฟจะเป็นสเีขยีว

● ตรวจสอบวา่ใชส้ายเคเบลิเครอืขา่ยและไม่ ใชส่ายโทรศพัท ์ในการเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ย

● ตรวจสอบวา่เปิดเราเตอรเ์ครอืขา่ย ฮับ หรอืสวติชแ์ลว้ และทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

4. ตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ HP จากแผน่ซดีที ีม่าพรอ้มกับเคร ือ่งพมิพ ์ การใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพทั์ว่ไปอาจทาํใหก้ารลบงานพมิพอ์อกจาก
ควิการพมิพท์าํไดช้า้

5. จากรายการเคร ือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอร ์ ใหค้ลกิขวาท ีช่ ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันคลกิ Properties (คณุสมบัต)ิ แลว้เปิดแถบ 
Ports (พอรต์)

● หากใชส้ายเคเบลิเครอืขา่ยในการเช ื่อมตอ่เครอืขา่ย ใหต้รวจสอบวา่ช ื่อเคร ือ่งพมิพท์ ีแ่สดงรายการบนแถบ Ports 
(พอรต์) ตรงกับช ื่อเคร ือ่งพมิพบ์นหนา้การกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพ ์

● หากใชส้ายเคเบลิ USB และเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย ใหต้รวจสอบวา่ไดท้าํเคร ือ่งหมายบนชอ่งทาํเคร ือ่งหมายท ีอ่ย ูต่ดิ
กับ Virtual printer port for USB (พอรต์เคร ือ่งพมิพเ์สมอืนสาํหรบั USB)

6. หากใชร้ะบบไฟรว์อลลส์ว่นตัวบนเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ อาจมกีารปิดกัน้การส ือ่สารกับเคร ือ่งพมิพ ์ ใหล้องปิดระบบไฟรว์อลล ์
ชัว่คราวเพ ื่อตรวจสอบวา่เป็นสาเหตขุองปัญหาหรอืไม่

7. หากคอมพวิเตอรห์รอืเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย คณุภาพสญัญาณคณุภาพตํ่า หรอืมคีล ื่นรบกวนอาจทาํใหเ้กดิ
ความลา่ชา้ในการพมิพง์าน

เครือ่งพิมพพิ์มพง์านชา้
หากเคร ือ่งพมิพม์กีารพมิพง์าน แตค่อ่นขา้งชา้ ใหล้องแก ้ ไขดังตอ่ไปนี้

1. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งคอมพวิเตอรต์รงตามขอ้มลูจาํเพาะขัน้ตํ่าของเคร ือ่งพมิพ ์ สาํหรบัรายการขอ้มลูจาํเพาะ โปรดไปท ีเ่วบ็ไซต ์
นี้: www.hp.com/support/ljcolorm276series

2. เม ื่อกาํหนดใหเ้คร ือ่งพมิพพ์มิพง์านบนกระดาษบางประเภท เชน่ กระดาษท ีม่นํีา้หนักมาก เคร ือ่งพมิพจ์ะพมิพง์านชา้ลงเพ ื่อให ้
หมกึพมิพต์ดิลงบนกระดาษ หากตัง้คา่กระดาษไมต่รงกับประเภทกระดาษท ี่ ใช ้ใหเ้ปล ี่ยนการตัง้คา่ใหต้รงกับประเภทกระดาษ

3. หากคอมพวิเตอรห์รอืเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยไรส้าย คณุภาพสญัญาณคณุภาพตํ่า หรอืมคีล ื่นรบกวนอาจทาํใหเ้กดิ
ความลา่ชา้ในการพมิพง์าน
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การแก้ปัญหาการพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB
● เมนแูฟลชไดรฟ ์USB จะไมเ่ปิดเม ื่อคณุเสยีบอปุกรณ ์USB

● ไฟล ์ไมพ่มิพจ์ากอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB

● ไฟลท์ ีค่ณุตอ้งการพมิพ ์ไม่ ไดแ้สดงรายการในเมนแูฟลชไดรฟ ์USB

เมนูแฟลชไดรฟ์ USB จะไมเ่ปิดเมื่อคุณเสยีบอุปกรณ ์USB
1. คณุอาจใชอ้ปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB หรอืระบบไฟลท์ ีเ่คร ือ่งนี้ ไมร่องรบั บันทกึไฟลล์งในอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ 

USB มาตรฐานท ี่ ใชร้ะบบไฟล ์File Allocation Table (FAT) เคร ือ่งพมิพส์นับสนุนอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB ท ี่ ใช ้
FAT12, FAT16 และ FAT32

2. หากอกีเมนเูปิดอย ู ่ใหปิ้ดเมนทู ีเ่ปิดอย ูก่อ่นแลว้ใสอ่ปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB อกีครัง้

3. อปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB อาจมหีลายพารต์ชัิน (ผ ูผ้ลติอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB บางรายตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์น
อปุกรณเ์สรมิซ ึง่สรา้งพารต์ชัินในลักษณะท ีค่ลา้ยกับในแผน่ซดี)ี ใหฟ้อรแ์มตอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB เพ ื่อลา้งพารต์ ิ
ชันออก หรอืใชอ้ปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB อื่น

4. อปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB อาจตอ้งการพลังงานมากกวา่ท ีเ่คร ือ่งพมิพจ์ะสามารถให ้ ได ้

a. ถอดอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB

b. ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้เปิดใหม่

c. ใชอ้ปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB ท ีม่แีหลง่จา่ยไฟเองหรอืใชพ้ลังงานนอ้ยกวา่

5. อปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB ทาํงานไมถ่กูตอ้ง

a. ถอดอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB

b. ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้เปิดใหม่

c. ลองพมิพจ์ากอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB อื่น

ไฟล ์ ไมพิ่มพจ์ากอุปกรณเ์สรมิท่ีจัดเก็บแบบ USB
1. ตรวจดวูา่มกีระดาษอย ู่ ในถาด

2. ดขูอ้ความบนแผงควบคมุ หากกระดาษตดิในเคร ือ่งพมิพ ์ ใหนํ้ากระดาษท ีต่ดิออก

ไฟลท่ี์คุณต้องการพิมพ ์ ไม่ ได้แสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ์ USB
1. คณุอาจกาํลังพยายามพมิพป์ระเภทไฟลท์ ีค่ณุสมบัตกิารพมิพจ์ากแฟลชไดรฟ ์USB ไมร่องรบั เคร ือ่งพมิพส์นับสนุนประเภท

ไฟล ์.PDF และ .JPEG

2. คณุอาจม ีไฟลม์ากเกนิไป ในโฟลเดอรเ์ดยีวกันในอปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB ลดจาํนวนไฟล ์ในโฟลเดอร โ์ดยการยา้ยไปยัง
โฟลเดอรย์อ่ย

3. คณุอาจใชช้ดุตัวอักษรหรอืช ื่อไฟลท์ ีเ่คร ือ่งพมิพ ์ไมร่องรบั ในกรณีนี้ เคร ือ่งพมิพจ์ะแทนท ีช่ ื่อไฟลด์ว้ยตัวอักษรจากชดุตัว
อักษรอื่น เปล ี่ยนช ื่อไฟล ์ใหม่ โดยใชตั้วอักษร ASCII

THWW การแกป้ัญหาการพมิพท์ ีเ่คร ือ่งดว้ย USB 195



แก้ ไขปัญหาการเชื่อมต่อโดยตรง
หากคณุเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอร โ์ดยตรง ใหต้รวจสอบสายเคเบลิ

● ตรวจสอบวา่เช ื่อมตอ่สายเคเบลิเขา้กับเคร ือ่งพมิพแ์ละคอมพวิเตอรแ์ลว้

● ตรวจสอบวา่สายเคเบลิไมย่าวเกนิกวา่ 5 ม. เช ื่อมตอ่โดยใชส้ายเคเบลิท ีส่ัน้ลง

● ตรวจสอบวา่สายเคเบลิทาํงานถกูตอ้งโดยเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพอ์ ื่น เปล ี่ยนสายเคเบลิ ถา้จาํเป็น
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แก้ปัญหาเครอืขา่ยแบบใชส้าย
ตรวจสอบรายการตอ่ไปนี้เพ ื่อยนืยันวา่เคร ือ่งพมิพต์ดิตอ่ส ือ่สารกับเครอืขา่ย กอ่นการเร ิม่ตน้ ใหพ้มิพห์นา้การกาํหนดคา่จากแผง
ควบคมุเคร ือ่งพมิพแ์ละระบ ุIP แอดเดรสเคร ือ่งพมิพท์ ีอ่ย ู่ ในหนา้นี้

● การเช ื่อมตอ่ไมด่ ี

● เคร ือ่งคอมพวิเตอรก์าํลังใช ้IP แอดเดรสท ี่ ไมถ่กูตอ้งสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์

● เคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ไมส่ามารถส ือ่สารกับเคร ือ่งพมิพ ์

● เคร ือ่งพมิพ ์ใชก้ารตัง้คา่ลงิคแ์ละ Duplex สาํหรบัเครอืขา่ยไมถ่กูตอ้ง

● โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ใหมอ่าจทาํใหเ้กดิปัญหาการใชง้านรว่มกัน

● คอมพวิเตอรห์รอืเวริค์สเตชัน่อาจตัง้คา่ไมถ่กูตอ้ง

● เคร ือ่งพมิพถ์กูปิดใช ้หรอืการตัง้คา่เครอืขา่ยอื่นไมถ่กูตอ้ง

หมายเหตุ: HP ไมส่นับสนุนการเช ื่อมตอ่ระบบเครอืขา่ยแบบ Peer-to-Peer เนื่ องคณุลักษณะนี้เป็นฟังกชั์นของระบบปฏบัิติ
การ Microsoft ไม่ ใช ่ ไดรเวอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ HP โปรดเขา้ส ู ่Microsoft ท ี ่www.microsoft.com

การเชื่อมต่อไมดี่
1. ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพ ์ไดเ้ช ื่อมตอ่กับพอรต์เครอืขา่ยท ีถ่กูตอ้งโดยใชส้ายเคเบลิท ีม่คีวามยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบวา่สายเคเบลิเช ื่อมตอ่อยา่งแน่นหนาดแีลว้

3. ดกูารเช ื่อมตอ่พอรต์เครอืขา่ยท ีด่า้นหลังเคร ือ่งพมิพ ์ และตรวจสอบวา่ไฟแสดงการทาํงานสเีหลอืงอาํพันและไฟสถานะลงิคส์ ี
เขยีวยังสวา่งอย ู่

4. หากปัญหายังคงเกดิข ึน้ ใหล้องใชส้ายเคเบลิหรอืพอรต์อ ื่นบนฮับ

เครือ่งคอมพิวเตอรกํ์าลังใช ้IP แอดเดรสท่ี ไมถู่กต้องสาํหรบัเครือ่งพิมพ ์
1. เปิดคณุสมบัตเิคร ือ่งพมิพ ์ และคลกิแถบ พอรต์ ตรวจสอบวา่เลอืก IP แอดเดรสปัจจบัุนของเคร ือ่งพมิพ์ IP แอดเดรสของ

เคร ือ่งพมิพจ์ะแสดงอย ู่ ในหนา้การกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพ ์

2. หากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชพ้อรต์ TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเ้ลอืกกลอ่งท ีร่ะบวุา่ พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพน้ี์ทุกครัง้ 
แม้กระท่ังในกรณีท่ี IP แอดเดรสเปล่ียนไป

3. หากคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ โ์ดยใชพ้อรต์ TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให ้ ใชช้ ื่อโฮสตแ์ทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถกูตอ้ง ใหล้บเคร ือ่งพมิพอ์อก และเพ ิม่อกีครัง้

เครือ่งคอมพิวเตอร ์ ไมส่ามารถสือ่สารกับเครือ่งพิมพ ์
1. ทดสอบการส ือ่สารเครอืขา่ยโดยการ Ping เครอืขา่ย
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a. เปิดพรอมตบ์รรทัดคาํสัง่ท ีค่อมพวิเตอร ์ สาํหรบั Windows ใหค้ลกิ Start (เร ิม่) คลกิ Run (เรยีกใช)้ จากน้ันพมิพ ์ cmd

b. พมิพ ์ ping ตามดว้ย IP แอดเดรสเคร ือ่งพมิพ ์

สาํหรบั Mac ใหเ้ปิด Network Utility (ยทูลิติเีครอืขา่ย) แลว้ป้อน IP แอดเดรส ในชอ่งท ีถ่กูตอ้งในบานหนา้ตา่ง Ping

c. หากหนา้ตา่งแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวา่เครอืขา่ยกาํลังทาํงาน

2. หากคาํสัง่ ping ไมส่าํเรจ็ ใหต้รวจดวูา่ฮับเครอืขา่ยเปิดอย ู ่แลว้ตรวจดกูารตัง้คา่เครอืขา่ย เคร ือ่งพมิพ ์ และคอมพวิเตอรว์า่
อปุกรณทั์ง้หมดนี้ ไดร้บัการตัง้คา่สาํหรบัเครอืขา่ยเดยีวกันหรอืไม่

เครือ่งพิมพ ์ ใชก้ารต้ังคา่ลิงคแ์ละ Duplex สาํหรบัเครอืขา่ยไมถู่กต้อง
Hewlett-Packard ขอแนะนําให ้ ไมต่อ้งตัง้คา่นี้และใหอ้ย ู่ ในโหมดอัตโนมัต ิ(การตัง้คา่เร ิม่ตน้) หากคณุเปล ี่ยนการตัง้คา่เหลา่นี้ 
คณุตอ้งเปล ี่ยนการตัง้คา่เหลา่น้ันสาํหรบัเครอืขา่ยของคณุดว้ย

โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหมอ่าจทําให้เกิดปัญหาการใชง้านรว่มกัน
ตรวจสอบวา่ตดิตัง้โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ใหมอ่ยา่งถกูตอ้ง และใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้ง

คอมพิวเตอรห์รอืเวิรค์สเตชัน่อาจต้ังคา่ไมถู่กต้อง
1. ตราจสอบไดรเวอรเ์ครอืขา่ย ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ และการกาํหนดเสน้ทางเครอืขา่ย

2. ตรวจสอบวา่กาํหนดคา่ระบบการปฏบัิตกิารอยา่งถกูตอ้ง

เครือ่งพิมพถู์กปิดใช ้หรอืการต้ังคา่เครอืขา่ยอ่ืนไมถู่กต้อง
1. ตรวจดหูนา้การกาํหนดคา่เพ ื่อตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครอืขา่ย เปิดใชง้าน หากจาํเป็น

2. กาํหนดคา่การตัง้คา่เครอืขา่ยใหม ่หากจาํเป็น
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การแก้ปัญหาเครอืขา่ยแบบไรส้าย
หมายเหตุ: ในสว่นนี้ ใช ้ ไดกั้บรุน่ HP LaserJet Pro 200 color M276nw MFP เทา่น้ัน

รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไรส้าย
● ตรวจสอบวา่ไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่สายเคเบลิเครอืขา่ย

● ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพแ์ละเราเตอร ์ไรส้ายเปิดเคร ือ่งอย ูแ่ละม ีไฟเขา้ และตรวจสอบวา่เปิดสญัญาณไรส้ายในเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

● ตรวจสอบวา่ชดุตัวระบบุรกิาร (SSID) ถกูตอ้ง พมิพห์นา้การกาํหนดคา่เพ ื่อตรวจสอบ SSID หากไมแ่น่ ใจวา่ SSID ถกูตอ้ง ให ้
ทาํการตัง้คา่ไรส้ายอกีครัง้

● สาํหรบัเครอืขา่ยท ีม่กีารรกัษาความปลอดภัย ใหต้รวจสอบวา่ขอ้มลูการรกัษาความปลอดภัยถกูตอ้ง หากขอ้มลูการรกัษาความ
ปลอดภัยไมถ่กูตอ้ง ใหท้าํการตัง้คา่ไรส้ายอกีครัง้

● หากเครอืขา่ยไรส้ายทาํงานถกูตอ้ง ใหล้องเขา้ถงึคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งอ ื่นบนเครอืขา่ยไรส้าย หากเครอืขา่ยมกีารเช ื่อมตอ่
อนิเตอรเ์นต็ ใหล้องเช ื่อมตอ่อนิเตอรเ์นต็ผา่นการเช ื่อมตอ่ไรส้าย

● ตรวจสอบวา่วธิเีขา้รหัส (AES หรอื TKIP) เหมอืนกันสาํหรบัเคร ือ่งพมิพแ์ละจดุเช ื่อมตอ่ไรส้าย (ในเครอืขา่ยท ี่ ใชก้ารรกัษา
ความปลอดภัย WPA)

● ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพอ์ย ูภ่ายในชว่งเครอืขา่ยไรส้าย สาํหรบัเครอืขา่ยสว่นใหญ ่เคร ือ่งพมิพต์อ้งอย ูภ่ายใน 30 ม. ของจดุ
เช ื่อมตอ่ไรส้าย (เราเตอร ์ไรส้าย)

● ตรวจสอบวา่ไมม่วัีตถบุดบังสญัญาณไรส้าย ยา้ยวัตถโุลหะขนาดใหญ่ ใดๆ ท ีตั่ง้อย ูร่ะหวา่งจดุเช ื่อมตอ่กับเคร ือ่งพมิพ ์ ตรวจดวูา่ 
เสา ผนัง หรอืเสาท ีม่ ีโลหะหรอืคอนกรตีไม่ ไดอ้ย ูค่ั่นกลางระหวา่งเคร ือ่งพมิพแ์ละจดุเช ื่อมตอ่สญัญาณ

● ตรวจสอบวา่เคร ือ่งพมิพตั์ง้อย ูห่า่งจากอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสท์ ีอ่าจมคีล ื่นรบกวนสญัญาณไรส้าย อปุกรณต์า่งๆ สามารถ
รบกวนสญัญาณไรส้ายไดร้วมถงึ มอเตอร ์ โทรศพัท ์ไรส้าย ระบบกลอ้งรกัษาความปลอดภัย เครอืขา่ยไรส้ายอื่น และอปุกรณ ์
Bluetooth บางช ิน้

● ตรวจสอบวา่ตดิตัง้ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพบ์นคอมพวิเตอรแ์ลว้

● ตรวจสอบวา่คณุเลอืกพอรต์เคร ือ่งพมิพถ์กูตอ้ง

● ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่เครอืขา่ยไรส้ายเดยีวกัน

เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพง์านหลังจากสิน้สดุการกําหนดคา่ไรส้าย
1. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้และเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในสถานะพรอ้ม

2. ปิดไฟรว์อลลอ์ ื่นบนคอมพวิเตอรข์องคณุ

3. ตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไรส้ายทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

4. ตรวจดวูา่คอมพวิเตอรข์องคณุทาํงานถกูตอ้ง หากจาํเป็น ใหร้สีตารท์คอมพวิเตอร ์

THWW การแกป้ัญหาเครอืขา่ยแบบไรส้าย 199



เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพ ์และมกีารติดต้ังไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอร ์
1. อัปเดตไฟรว์อลลด์ว้ยการอัปเดตลา่สดุท ีม่จีากผ ูผ้ลติ

2. หากโปรแกรมตอ้งการการเขา้ถงึไฟรว์อลลเ์ม ื่อคณุตดิตัง้เคร ือ่งพมิพห์รอืพมิพง์าน ใหต้รวจดวูา่คณุไดอ้นุญาติ ให ้โปรแกรม
ทาํงาน

3. ปิดไฟรว์อลลชั์ว่คราว แลว้ตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ไรส้ายบนคอมพวิเตอร ์ เปิดใชง้านไฟรว์อลลเ์ม ื่อตดิตัง้ระบบไรส้ายเสรจ็สมบรูณ ์

การเชื่อมต่อไรส้ายไมทํ่างานหลังจากย้ายเราเตอร ์ ไรส้ายหรอืเครือ่งพิมพ ์
ตรวจดวูา่เราเตอรห์รอืเคร ือ่งพมิพเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับท ีค่อมพวิเตอรข์องคณุเช ื่อมตอ่อย ู่

1. พมิพห์นา้แสดงคา่คอนฟิก

2. เปรยีบเทยีบชดุตัวระบบุรกิาร (SSID) ในหนา้การกาํหนดคา่กับ SSID ในการกาํหนดคา่เคร ือ่งพมิพส์าํหรบัคอมพวิเตอร ์

3. หากหมายเลขไมเ่หมอืนกัน อปุกรณจ์ะไมเ่ช ื่อมตอ่เครอืขา่ยเดยีวกัน กาํหนดการตัง้คา่ไรส้ายสาํหรบัเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

ไมส่ามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอรอ่ื์นเขา้กับอุปกรณ์ ไรส้าย
1. ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอรอ์ ื่นอย ู่ ในชว่งสญัญาณไรส้ายและไมม่สี ิง่กดีขวางสญัญาณ สาํหรบัเครอืขา่ยสว่นใหญ ่ชว่งสญัญาณ

ไรส้ายคอื ภายใน 30 ม. ของจดุเช ื่อมตอ่ไรส้าย

2. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่ไดเ้ปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้และเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในสถานะพรอ้ม

3. ปิดไฟรว์อลลอ์ ื่นบนคอมพวิเตอรข์องคณุ

4. ตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไรส้ายทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

5. ตรวจดวูา่คอมพวิเตอรข์องคณุทาํงานถกูตอ้ง หากจาํเป็น ใหร้สีตารท์คอมพวิเตอร ์

เครือ่งพิมพ ์ ไรส้ายสูญเสยีการสือ่สารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN
● โดยปกตแิลว้ คณุไมส่ามารถเช ื่อมตอ่กับ VPN และเครอืขา่ยอื่นได ้ ในเวลาเดยีวกัน

เครอืขา่ยไมป่รากฏในรายการเครอืขา่ยไรส้าย
● ตรวจดวูา่เราเตอร ์ไรส้ายเปิดอย ูแ่ละม ีไฟเขา้

● เครอืขา่ยอาจซอ่นอย ู ่อยา่งไรกต็าม คณุสามารถเช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยท ีซ่อ่นอย ู่ ได ้

เครอืขา่ยไรส้ายไมทํ่างาน
1. ตรวจสอบใหแ้น่ ใจไม่ ไดเ้ช ื่อมตอ่สายเคเบลิเครอืขา่ย

2. ในการตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไรส้ายสญูเสยีการส ือ่สารหรอืไม ่ใหล้องเช ื่อมตอ่กับอปุกรณอ์ื่นบนเครอืขา่ย

3. ทดสอบการส ือ่สารเครอืขา่ยโดยการ Ping เครอืขา่ย
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a. เปิดพรอมตบ์รรทัดคาํสัง่ท ีค่อมพวิเตอร ์ สาํหรบั Windows ใหค้ลกิ Start (เร ิม่) คลกิ Run (เรยีกใช)้ จากน้ันพมิพ ์ cmd

b. พมิพ ์ ping ตามดว้ย IP แอดเดรสของเราเตอร ์

สาํหรบั Mac ใหเ้ปิด Network Utility (ยทูลิติเีครอืขา่ย) แลว้ป้อน IP แอดเดรส ในชอ่งท ีถ่กูตอ้งในบานหนา้ตา่ง Ping

c. หากหนา้ตา่งแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวา่เครอืขา่ยกาํลังทาํงาน

4. ตรวจดวูา่เราเตอรห์รอืผลติภัณฑเ์ช ื่อมตอ่กับเครอืขา่ยเดยีวกันกับท ีค่อมพวิเตอรเ์ช ื่อมตอ่อย ู่

a. พมิพห์นา้แสดงคา่คอนฟิก

b. เปรยีบเทยีบหมายเลขชดุบรกิาร (SSID) บนรายงานการกาํหนดคา่กับ SSID ในการกาํหนดคา่คอมพวิเตอร ์

c. หากหมายเลขไมเ่หมอืนกัน อปุกรณจ์ะไมเ่ช ื่อมตอ่เครอืขา่ยเดยีวกัน กาํหนดการตัง้คา่ไรส้ายสาํหรบัเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครอืขา่ยไรส้าย
คณุสามารถเรยีกใชก้ารทดสอบวนิจัิยท ีม่ขีอ้มลูเก ี่ยวกับการตัง้คา่เครอืขา่ยไรส้ายไดจ้ากแผงควบคมุผลติภัณฑ ์

1. จากหนา้จอหลัก แตะปุ่ ม การตัง้คา่ 

2. เปิดเมนดัูงตอ่ไปนี้

● การตัง้คา่ระบบ

● การวนิจิฉัยดว้ยตัวเอง

3. แตะปุ่ ม รนัทดสอบเครอืขา่ย เพ ื่อเร ิม่ตน้ทดสอบ ผลติภัณฑจ์ะพมิพห์นา้ทดสอบท ีแ่สดงผลลัพธก์ารทดสอบ

ลดคล่ืนรบกวนบนเครอืขา่ยไรส้าย
เคลด็ลับตอ่ไปนี้สามารถลดคล ื่นรบกวนเครอืขา่ยไรส้ายได:้

● วางอปุกรณ ์ไรส้ายใหห้า่งจากวัตถโุลหะขนาดใหญ ่เชน่ ต ูเ้กบ็เอกสารและอปุกรณท์ ีม่คีล ื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าอื่น เชน่ ไมโครเวฟ
และโทรศพัท ์ไรส้าย วัตถเุหลา่น้ันสามารถรบกวนสญัญาณวทิยไุด ้

● วางอปุกรณ ์ไรส้ายใหห้า่งจากส ิง่กอ่สรา้งขนาดใหญแ่ละส ิง่กอ่สรา้งอ ื่นๆ วัตถเุหลา่นี้สามารถดดูซับคล ื่นวทิยแุละทาํใหส้ญัญาณ
ออ่นลง

● วางเราเตอร ์ไรส้ายในตาํแหน่งก ึ่งกลางท ีอ่ปุกรณ ์ไรส้ายในเครอืขา่ยสามารถมองเหน็ได ้
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แก้ปัญหาซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพกั์บ Windows

ไมม่ี ไดรเวอรข์องเครือ่งพิมพป์รากฏอยู่ ในโฟลเดอร ์Printer (เครือ่งพิมพ)์
1. ตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

หมายเหตุ: ปิดแอปพลเิคชันตา่งๆ ท ีค่ณุใชง้านอย ู ่ในการปิดแอปพลเิคชันท ีม่ ี ไอคอนในซสิเตม็เทรย ์ ใหค้ลกิขวาท ี่ ไอคอน
น้ัน แลว้เลอืก Close (ปิด) หรอื Disable (เลกิใชง้าน)

2. ลองเสยีบสายเคเบลิ USB ลงในพอรต์ USB อื่นท ีเ่คร ือ่งคอมพวิเตอร ์

เกิดขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดข้ึนระหวา่งการติดต้ังซอฟตแ์วร ์
1. ตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

หมายเหตุ: ปิดแอปพลเิคชันตา่งๆ ท ีค่ณุใชง้านอย ู ่ในการปิดแอปพลเิคชันท ีม่ ี ไอคอนในซสิเตม็เทรย ์ ใหค้ลกิขวาท ี่ ไอคอน
น้ัน แลว้เลอืก ปิด หรอื เลิกใชง้าน

2. ตรวจสอบจาํนวนพ ืน้ท ีว่า่งบนไดรฟ์ท ีค่ณุจะตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพ ์ หากจาํเป็น ใหเ้พ ิม่พ ืน้ท ีว่า่งให ้ ไดม้ากท ีส่ดุ แลว้จงึ
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

3. หากจาํเป็น ใหร้นั Disk Defragmenter แลว้ตดิตัง้ซอฟตแ์วรเ์คร ือ่งพมิพอ์กีครัง้

เครือ่งพิมพอ์ยู่ ในโหมดพรอ้ม แต่ ไมม่งีานพิมพอ์อกมา
1. พมิพห์นา้การกาํหนดคา่ แลว้ตรวจสอบการทาํงานของเคร ือ่งพมิพ ์

2. ตรวจสอบวา่ สายเคเบลิทัง้หมดไดร้บัการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง และเป็นไปตามขอ้กาํหนด ซ ึง่รวมถงึสายเคเบลิ USB และสายไฟ 
ใหล้องใชส้ายเคเบลิเสน้ใหม่

3. ตรวจสอบวา่ IP แอดเดรส ในหนา้กาํหนดคา่ตรงกับ IP แอดเดรสสาํหรบัพอรต์ซอฟตแ์วร ์ ใชขั้น้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งตอ่ไปนี้:

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

a. คลกิ Start (เร ิม่)

b. คลกิ Settings (การตัง้คา่)

c. คลกิ เครือ่งพิมพแ์ละโทรสาร (ใชม้มุมอง Start menu ท ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้) หรอื เครือ่งพิมพ ์(ใชม้มุมอง Classic Start 
menu (เมนเูร ิม่แบบคลาสสคิ))

d. คลกิขวาท ี่ ไอคอนไดรเวอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ จากน้ันเลอืก Properties (คณุสมบัต)ิ

e. คลกิท ีแ่ถบ Ports (พอรต์) จากน้ันคลกิ Configure Port (กาํหนดคา่พอรต์)

f. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากน้ันคลกิ OK (ตกลง) หรอื Cancel (ยกเลกิ)

g. หาก IP แอดเดรสตา่งกัน ใหล้บไดรเวอร ์ แลว้ตดิตัง้ไดรเวอรอ์กีครัง้ โดยใช ้IP แอดเดรสท ีถ่กูตอ้ง
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Windows 7

a. คลกิ Start (เร ิม่)

b. คลกิ Devices and Printers (อปุกรณแ์ละเคร ือ่งพมิพ)์

c. คลกิขวาท ี่ ไอคอนไดรเวอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ และเลอืก Properties (คณุสมบัต)ิ

d. คลกิท ีแ่ถบ Ports (พอรต์) จากน้ันคลกิ Configure Port (กาํหนดคา่พอรต์)

e. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากน้ันคลกิ OK (ตกลง) หรอื Cancel (ยกเลกิ)

f. หาก IP แอดเดรสตา่งกัน ใหล้บไดรเวอร ์ แลว้ตดิตัง้ไดรเวอรอ์กีครัง้ โดยใช ้IP แอดเดรสท ีถ่กูตอ้ง
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แก้ปัญหาซอฟตแ์วรเ์ครือ่งพิมพกั์บ Mac OS X
● ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดอ้ย ู่ ในรายการ Print & Fax (พมิพแ์ละโทรสาร)

● ช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ไมป่รากฏในรายการเคร ือ่งพมิพ ์ในรายการ Print & Fax (พมิพแ์ละโทรสาร)

● ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ไม่ ไดตั้ง้คา่เคร ือ่งพมิพท์ ีค่ณุเลอืกไว ้ ในรายการ Print & Fax (พมิพแ์ละโทรสาร) โดยอัตโนมัติ

● งานพมิพ ์ไม่ ไดถ้กูสง่ไปยังเคร ือ่งพมิพท์ ีต่อ้งการ

● เม ื่อเช ื่อมตอ่กับสายเคเบลิ USB เคร ือ่งพมิพจ์ะไมป่รากฏในรายการ Print & Fax (พมิพแ์ละโทรสาร) หลังจากเลอืกไดรเวอร ์

● คณุใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพทั์ว่ไปเม ื่อใชก้ารเช ื่อมตอ่ USB

ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้อยู่ ในรายการ Print & Fax (พิมพแ์ละโทรสาร)
1. ตรวจสอบวา่ไฟล.์GZ ของเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโฟลเดอรต์อ่ไปนี้ ในฮารด์ไดรฟ:์ Library/Printers/PPDs/

Contents/Resources หากจาํเป็น ใหต้ดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ใหมอ่กีครัง้

2. หากม ีไฟล ์GZ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ ไฟล ์PPD อาจเสยีหาย ลบไฟลแ์ละตดิตัง้ซอฟตแ์วรอ์กีครัง้

ชื่อเครือ่งพิมพ ์ ไมป่รากฏในรายการเครือ่งพิมพ ์ ในรายการ Print & Fax (พิมพแ์ละโทรสาร)
1. ตรวจสอบวา่เช ื่อมตอ่สายเคเบลิถกูตอ้ง และเปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. พมิพห์นา้การกาํหนดคา่เพ ื่อตรวจสอบช ื่ออปุกรณ ์ตรวจสอบวา่ช ื่อในหนา้การกาํหนดคา่ตรงกับช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ในรายการ 
Print & Fax (พมิพแ์ละโทรสาร)

3. เปล ี่ยนสายเคเบลิ USB หรอืสายเครอืขา่ยเป็นสายเคเบลิคณุภาพสงู

ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้ต้ังคา่เครือ่งพิมพท่ี์คุณเลือกไว้ ในรายการ Print & Fax (พิมพแ์ละ
โทรสาร) โดยอัตโนมัติ

1. ตรวจสอบวา่เช ื่อมตอ่สายเคเบลิถกูตอ้ง และเปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. ตรวจสอบวา่ไฟล.์GZ ของเคร ือ่งพมิพอ์ย ู่ ในโฟลเดอรต์อ่ไปนี้ ในฮารด์ไดรฟ:์ Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources หากจาํเป็น ใหต้ดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ใหมอ่กีครัง้

3. หากม ีไฟล ์GZ อย ู่ ในโฟลเดอร ์ ไฟล ์PPD อาจเสยีหาย ลบไฟลแ์ละตดิตัง้ซอฟตแ์วรอ์กีครัง้

4. เปล ี่ยนสายเคเบลิ USB หรอืสายเครอืขา่ยเป็นสายเคเบลิคณุภาพสงู

งานพิมพ ์ ไม่ ได้ถูกสง่ไปยังเครือ่งพิมพท่ี์ต้องการ
1. เปิดควิการพมิพแ์ละรสีตารท์งานพมิพ ์

2. อปุกรณอ์ื่นท ีม่ชี ื่อท ีเ่หมอืนกันหรอืคลา้ยคลงึกัน อาจไดร้บังานพมิพข์องทา่น พมิพห์นา้การกาํหนดคา่เพ ื่อตรวจสอบช ื่อ
อปุกรณ ์ตรวจสอบวา่ช ื่อในหนา้การกาํหนดคา่ตรงกับช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์ในรายการ Print & Fax (พมิพแ์ละโทรสาร)
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เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB เครือ่งพิมพจ์ะไมป่รากฏในรายการ Print & Fax (พิมพแ์ละ
โทรสาร) หลังจากเลือกไดรเวอร ์

การแก้ ไขปัญหาซอฟตแ์วร์

▲ ตรวจสอบวา่ระบบปฏบัิตกิาร Mac ของคณุเป็น Mac OS X 10.5 หรอืใหมก่วา่

การแก้ ไขปัญหาฮารด์แวร์

1. ตรวจดใูหแ้น่ ใจวา่เปิดเคร ือ่งพมิพแ์ลว้

2. ตรวจสอบวา่ไดเ้ช ื่อมตอ่สายเคเบลิ USB อยา่งถกูตอ้ง

3. ตรวจสอบวา่ใชส้ายเคเบลิ USB ความเรว็-สงูท ีเ่หมาะสม

4. ตรวจสอบวา่คณุไมม่อีปุกรณ ์USB จาํนวนมากเกนิไปท ี่ ใชก้ระแส ไฟจากแหลง่เช ื่อมตอ่ท ีพ่ว่งกัน ถอดอปุกรณทั์ง้หมดจาก
แหลง่เช ื่อมตอ่ท ีพ่ว่งกัน แลว้เช ื่อมตอ่สายเคเบลิโดยตรงกับพอรต์ USB บนเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

5. ตรวจสอบวา่มฮัีบ USB มากกวา่สองจดุท ี่ ไมม่กีระแส ไฟ ในแถวบนเครอืขา่ย ถอดอปุกรณทั์ง้หมดจากแหลง่เช ื่อมตอ่ท ีพ่ว่งกัน 
แลว้เช ื่อมตอ่สายเคเบลิโดยตรงกับพอรต์ USB บนเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

หมายเหตุ: แป้นพมิพ ์ iMac คอืฮับ USB หนึ่งท ี่ ไมม่กีระแส ไฟ

คุณใช้ ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพท่ั์วไปเมื่อใชก้ารเชื่อมต่อ USB
หากเช ื่อมตอ่สายเคเบลิ USB กอ่นท ีจ่ะตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ คณุอาจใช ้ ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพทั์ว่ไปแทนการใช ้ ไดรเวอรข์องเคร ือ่งพมิพน์ี้

1. ลบไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพทั์ว่ไป

2. ตดิตัง้ซอฟตแ์วรจ์ากแผน่ซดีขีองเคร ือ่งพมิพอ์กีครัง้ หา้มเช ื่อมตอ่สายเคเบลิ USB จนกวา่โปรแกรมการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์
จะแจง้ใหท้ราบ

3. หากตดิตัง้เคร ือ่งพมิพห์ลายเคร ือ่ง ตอ้งตรวจสอบวา่คณุไดเ้ลอืกเคร ือ่งพมิพท์ ีถ่กูตอ้งในเมนรูายการดรอปดาวน ์Format 
For (รปูแบบสาํหรบั) ในกลอ่งโตต้อบ Print (พมิพ)์
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ลบซอฟตแ์วร ์(Windows)
Windows XP

1. คลกิ Start (เร ิม่) แลว้คลกิ Programs (โปรแกรม)

2. คลกิ HP แลว้คลกิช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

3. คลกิ Uninstall (ถอนการตดิตัง้) และทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อลบซอฟตแ์วร ์

Windows Vista และ Windows 7

1. คลกิ Start (เร ิม่) แลว้คลกิ All Programs (โปรแกรมทัง้หมด)

2. คลกิ HP แลว้คลกิช ื่อเคร ือ่งพมิพ ์

3. คลกิ Uninstall (ถอนการตดิตัง้) และทาํตามคาํแนะนําบนหนา้จอเพ ื่อลบซอฟตแ์วร ์

ลบซอฟตแ์วร ์(Mac OS X)
คณุตอ้งมสีทิธ ิข์องผ ูด้แูลระบบจงึจะลบซอฟตแ์วร ์ได ้

1. ยกเลกิการเช ื่อมตอ่เคร ือ่งพมิพกั์บคอมพวิเตอร ์

2. เปิด Applications (แอปพลเิคชัน)

3. เลอืก Hewlett Packard

4. เลอืก HP Uninstaller (โปรแกรมยกเลกิการตดิตัง้ของ HP)

5. เลอืกเคร ือ่งพมิพจ์ากรายการอปุกรณแ์ลว้คลกิปุ่ ม Uninstall (ยกเลกิการตดิตัง้)

6. หลังจากยกเลกิการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ลว้ ใหร้สีตารท์คอมพวิเตอรแ์ลว้ลบขอ้มลูใน Trash (ถังขยะ)
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9 วัสดุสิน้เปลืองและอุปกรณเ์สรมิ

● สัง่ซ ือ้ช ิน้สว่น อปุกรณเ์สรมิ และอปุกรณส์ ิน้เปลอืง

● นโยบายของ HP เก ี่ยวกับอปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP

● เวบ็ไซตต์อ่ตา้นสนิคา้ปลอมของ HP
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สัง่ซือ้ชิน้สว่น อุปกรณเ์สรมิ และอุปกรณส์ิน้เปลือง
ตลับผงหมกึและกระดาษของแทจ้าก HP www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซ ือ้ช ิน้สว่นหรอือปุกรณเ์สรมิของแทข้อง HP www.hp.com/buy/parts

สัง่ซ ือ้ผา่นผ ู้ ใหบ้รกิาร ตดิตอ่ผ ู้ ใหบ้รกิารท ี่ ไดร้บัสทิธ ิจ์าก HP

รายการ หมายเลขชิน้สว่น หมายเลขตลับหมกึ คําอธบิาย

ตลับผงหมกึของ HP LaserJet CF210A (มาตรฐาน)

CF210X (อายกุารใชง้านยาวนานกวา่)

131A

131X

ตลับผงหมกึสดีาํท ี่ ใชผ้งหมกึ HP 
ColorSphere

CF211A 131A ตลับผงหมกึสนํีา้เงนิท ี่ ใชผ้งหมกึ HP 
ColorSphere

CF212A 131A ตลับผงหมกึสเีหลอืงท ี่ ใชผ้งหมกึ HP 
ColorSphere

CF213A 131A ตลับผงหมกึสแีดงท ี่ ใชผ้งหมกึ HP 
ColorSphere

สายเคเบลิเคร ือ่งพมิพ ์ USB 2.0 C6518A  สายเคเบลิ A-to-B (ความยาวมาตรฐาน 2 
เมตร)

นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณส์ิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP
Hewlett-Packard Company ไมแ่นะนําให ้ ใชต้ลับผงหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP ไมว่า่จะเป็นของใหมห่รอืนํามาผลติใหม่

หมายเหตุ: สาํหรบัผลติภัณฑเ์คร ือ่งพมิพข์อง HP การใชต้ลับผงหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP หรอืตลับผงหมกึแบบเตมิไมม่ผีลตอ่การรบั
ประกันลกูคา้หรอืสญัญาการสนับสนุนของ HP กับลกูคา้ อยา่งไรกต็าม หากเคร ือ่งพมิพขั์ดขอ้งหรอืชาํรดุเสยีหายอันเนื่ องมาจากการ
ใชต้ลับผงหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP หรอืตลับผงหมกึแบบเตมิ HP จะคดิคา่เวลาและวัสดมุาตรฐานในการใหบ้รกิารเคร ือ่งพมิพส์าํหรบั
เหตขัุดขอ้งและชาํรดุเสยีหาย

เว็บไซตต่์อต้านสนิค้าปลอมของ HP
ไปท ี ่www.hp.com/go/anticounterfeit เม ื่อคณุตดิตัง้ตลับผงหมกึของ HP แลว้ขอ้ความบนแผงควบคมุแจง้วา่ตลับหมกึน้ัน
ไม่ ใชข่อง HP ทาง HP จะชว่ยตรวจสอบวา่ตลับหมกึดังกลา่วเป็นของแทห้รอืไม ่พรอ้มทัง้จะดาํเนนิขัน้ตอนตา่งๆ เพ ื่อแกป้ัญหา

ตลับผงหมกึของคณุอาจไม่ ใชต่ลับผงหมกึ HP ของแท ้หากคณุสงัเกตเหน็ส ิง่ตอ่ไปนี้

● หนา้แสดงสถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืงแสดงวา่มกีารตดิตัง้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP

● คณุพบปัญหามากมายเก ี่ยวกับตลับหมกึพมิพท์ ี่ ใชง้านอย ู่

● ตลับหมกึพมิพม์ลัีกษณะตา่งไปจากปกต ิ(ตัวอยา่งเชน่ บรรจภัุณฑ ์ไมเ่หมอืนบรรจภัุณฑข์อง HP)
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การยอ่ขนาดเอกสาร

การทาํสาํเนา 58
การรบัแฟกซ ์

การตัง้คา่การประทับขอ้มลูเม ื่อไดร้บั
89

การตัง้คา่การลดขนาดอัตโนมัติ 88
การตัง้คา่จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั 87
การพมิพซ์ํา้ 101
การพมิพแ์ฟกซซ์ํา้ 89
การลอ็ค 86
การเรยีกเอกสาร 90
จากโทรศพัทพ์ว่ง 76
รายงานขอ้ผดิพลาด, การพมิพ ์ 106
รปูแบบเสยีงกร ิง่, การตัง้คา่ 88

เม ื่อคณุไดย้นิสญัญาณแฟกซ ์ 101
โหมดการรบัสาย, การตัง้คา่ 86

การรบัแฟกซส์ว่นบคุคล 90
การร ี ไซเคลิวัสดสุ ิน้เปลอืง 140
การลบแฟกซอ์อกจากหน่วยความจาํ 91
การลอ็คแฟกซ ์ 86
การวางแนว

การเปล ี่ยนแปลง (Mac) 36
การเปล ี่ยนแปลง (Windows) 27

การวางแนวหนา้กระดาษ
การเปล ี่ยนแปลง (Mac) 36
การเปล ี่ยนแปลง (Windows) 27

การสัง่ซ ือ้
อปุกรณส์ ิน้เปลอืงและอปุกรณเ์สรมิ

208
การสัง่ซ ือ้วัสดสุ ิน้เปลอืง

เวบ็ไซต ์ 207
การสแกน

จากซอฟตแ์วร ์ HP Scan (Mac) 70
จากซอฟตแ์วร ์ HP Scan (Windows)

70
ซอฟตแ์วรท์ ีเ่ขา้กันไดกั้บ TWAIN 74
ซอฟตแ์วรท์ ีเ่ขา้กันไดกั้บ WIA 74

การสง่ตอ่แฟกซ ์ 86
การสง่แฟกซ ์

การดเีลย ์ 97
การยกเลกิ 91
การยนืยัน 97
การสง่ตอ่ 86
จากซอฟตแ์วร ์ 95
จากโทรศพัทแ์บบ Downstream 97
รหัสคดิคา่บรกิาร 85
รายงานขอ้ผดิพลาด, การพมิพ ์ 106

การหมนุหมายเลข
การตัง้คา่การหมนุหมายเลขแบบ Tone 
หรอื Pulse 83

การโทรซํา้อัตโนมัต,ิ การตัง้คา่ 83
จากโทรศพัท ์ 97

การหมนุหมายเลขแบบ Pulse 83
การหมนุหมายเลขแบบ Tone 83
การเกล ี่ยส ี 45
การเกบ็

ตลับหมกึพมิพ ์ 140
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การเช ื่อมตอ่ USB
การแก ้ ไขปัญหา 196

การเทยีบส ี 45
การเปล ี่ยนตลับผงหมกึ 141
การเรยีกคนืคา่ท ีตั่ง้จากโรงงาน 150
การเรยีกเอกสารจากแฟกซ ์ 90
การแกป้ัญหา

การตอบสนองชา้ 194
การรบัแฟกซ ์ 119
การสง่แฟกซ ์ 113
ไมม่กีารตอบสนอง 194

การแก ้ ไข
การพมิพท์ ีเ่คร ือ่งดว้ย USB 195
ปัญหาเก ี่ยวกับแฟกซ์ 113

การแก ้ ไขปัญหา
กระดาษตดิ 163
การตัง้คา่การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาดของ
แฟกซ ์ 107

การพมิพท์ ีเ่คร ือ่งดว้ย USB 195
การเช ื่อมตอ่ USB 196
ขอ้ความบนแผงควบคมุ 151
ปัญหา Windows 202
ปัญหาการป้อนกระดาษ 163
ปัญหาเครอืขา่ย 197
ปัญหาใน Mac 204
รายการตรวจสอบ 148
เครอืขา่ยแบบใชส้าย 197
เครอืขา่ยไรส้าย 199
แฟกซ ์ 103

การแก ้ ไขปัญหาแฟกซ์
รายการตรวจสอบ 103

การแฟกซ ์
จากคอมพวิเตอร ์ (Mac) 95
จากคอมพวิเตอร ์ (Windows) 95

การโทร
หยดุชัว่คราว, การใส ่ 82

การโทรซํา้
อัตโนมัต,ิ การตัง้คา่ 83

กาํหนดสเกลเอกสาร
Mac 37
Windows 32

เกตเวย,์ การตัง้คา่เร ิม่ตน้ 131
เกตเวยเ์ร ิม่ตน้, การตัง้คา่ 131

แกป้ัญหา
แฟกซ ์ 124

ข
ขนาด, กระดาษ

การตัง้คา่ใหพ้อดกัีบกระดาษ, การสง่
แฟกซ ์ 88

ขนาด, สาํเนา
การยอ่หรอืการขยาย 58

ขนาดกระดาษ
การกาํหนดสเกลของเอกสารใหพ้อด ี

(Mac) 37
การกาํหนดสเกลของเอกสารใหพ้อด ี

(Windows) 32
การตัง้คา่สาํเนา 65
การเลอืก (Mac) 40
การเลอืก (Windows) 38
การเลอืกขนาดท ีก่าํหนดเอง (Mac)

40
การเลอืกขนาดท ีก่าํหนดเอง 

(Windows) 38
ขอ้ความ, แผงควบคมุ 151
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด, แผงควบคมุ

151
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด, แฟกซ ์ 107, 

113, 119
ขอ้ผดิพลาด

ซอฟตแ์วร ์ 202

ค
คล ื่นรบกวนเครอืขา่ยไรส้าย 201
ความจาง

ความคมชัดของแฟกซ ์ 84
ความดังของเสยีง, การปรบั 89
ความละเอยีด

แฟกซ ์ 84
ความสวา่ง

ความคมชัดของการทาํสาํเนา 62
ความเขม้, การตัง้คา่ความคมชัด

การทาํสาํเนา 62
แฟกซ ์ 84

คณุภาพการพมิพ ์
การปรบัปรงุ 170

คา่ท ีตั่ง้จากโรงงาน, การเรยีกคนื 150

คา่ลว่งหนา้ (Mac) 35
คา่เร ิม่ตน้, การเรยีกคนื 150
เครอืขา่ย

การตัง้คา่, การด ู 131
การตัง้คา่, การเปล ี่ยนแปลง 131
การตดิตัง้เคร ือ่งพมิพ ์ 130
ช ื่อเคร ือ่งพมิพ,์ การเปล ี่ยนแปลง 131
ซับเนต็มาสก ์ 131
รหัสผา่น, การตัง้คา่ 136
รหัสผา่น, การเปล ี่ยนแปลง 136
รายงานการตัง้คา่ 6
หนา้การกาํหนดคา่ 6
เกตเวยเ์ร ิม่ตน้ 131
แอดเดรส IPv4 131

เครอืขา่ยไรส้าย
การแก ้ ไขปัญหา 199

เคร ือ่งตอบรบัโทรศพัท,์ การเช ื่อมตอ่
การตัง้คา่แฟกซ ์ 87

ง
งานพมิพ ์

การยกเลกิ (Mac) 40
การยกเลกิ (Windows) 38

จ
จาํนวนสาํเนา, การเปล ี่ยนแปลง 53
จาํนวนหนา้ 6
จาํนวนหนา้ตอ่แผน่ 36
จดุตอ่นิว้ (dpi)

แฟกซ ์ 84

ช
ชดุรปูแบบส ี

การเปล ี่ยนแปลง (Windows) 43
ชอ็ตคัท (Windows)

การสรา้ง 21
การใช ้ 20

ซ
ซอฟตแ์วร ์

HP Utility สาํหรบั Mac 135
HP Web Jetadmin 136
การถอนการตดิตัง้สาํหรบั Mac 206
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การถอนการตดิตัง้สาํหรบั Windows
206

การสแกนจาก TWAIN หรอื WIA 74
การสง่แฟกซ ์ 95
ปัญหา 202

ซอฟตแ์วร ์ HP Scan (Mac) 70
ซอฟตแ์วร ์ HP Scan (Windows) 70
ซอฟตแ์วรท์ ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน 

TWAIN, การสแกนจาก 74
ซอฟตแ์วรท์ ีท่าํงานรว่มกับมาตรฐาน WIA, 
การสแกนจาก 74

ซับเนต็มาสก ์ 131

ด
ไดรเวอร ์

การตัง้คา่ (Mac) 35
การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ (Mac) 19
การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ 

(Windows) 17
คา่ลว่งหนา้ (Mac) 35
หนา้แสดงการใช ้ 6

ไดรเวอรข์องเคร ือ่งพมิพ ์ (Mac)
การตัง้คา่ 35

ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์
การเลอืก 176

ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Mac)
การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ 19

ไดรเวอรเ์คร ือ่งพมิพ ์ (Windows)
การเปล ี่ยนแปลงการตัง้คา่ 17
สนับสนุน 16

ต
ตลับผงหมกึ

การตรวจสอบความเสยีหาย 173
การร ี ไซเคลิ 140
การเปล ี่ยน 141
ปุ่ มคลายลอ็ค, ท ีตั่ง้ 2
หนา้สถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืง 6
หมายเลขช ิน้สว่น 208
ไม่ ใชข่อง HP 208

ตลับหมกึ
การจัดเกบ็ 140
การร ี ไซเคลิ 140
การเปล ี่ยน 141

ท ี่ ไม่ ใชข่อง HP 208
หนา้สถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืง 6
หมายเลขช ิน้สว่น 208

ตลับหมกึพมิพ ์
การจัดเกบ็ 140

ตัวเลอืกส ี
HP EasyColor 42
การตัง้คา่ (Mac) 44
การตัง้คา่ (Windows) 43
การเปล ี่ยนแปลงดว้ยตนเอง 45

ตน้ฉบับหลายหนา้
การทาํสาํเนา 54

ถ
ถาด

กระดาษตดิ, การนําออก 166
การพมิพส์องดา้น 35
ประเภทกระดาษท ีส่นับสนุน 12

ถาด 1
การพมิพส์องดา้น 35

ถาด, กระดาษออก
กระดาษตดิ, การแกป้ัญหา 168
ตาํแหน่ง 2

ถาดกระดาษออก
ตาํแหน่ง 2

ถาดป้อนกระดาษ
ท ีตั่ง้ 2

ท
แทน่จับภาพ, ท ีตั่ง้ 2
โทรศพัท ์

การรบัแฟกซจ์าก 76, 101
โทรศพัท,์ Downstream

การสง่แฟกซจ์าก 97
โทรศพัทพ์ว่ง

การรบัแฟกซจ์าก 76
การสง่แฟกซจ์าก 97

โทรสาร
การพมิพ ์ 100

น
แนวตัง้

การเปล ี่ยนแปลง (Mac) 36
การเปล ี่ยนแปลง (Windows) 27

แนวนอน
การเปล ี่ยนแปลง (Mac) 36
การเปล ี่ยนแปลง (Windows) 27

บ
บรกิารบนเวบ็

การเปิดใชง้าน 130
แอปพลเิคชัน 130

บรกิารบนเวบ็ของ HP
การเปิดใชง้าน 130
แอปพลเิคชัน 130

บรกิารบนเวบ็ของ HP, การเปิดใชง้าน 47
บัตรประจาํตัว

การทาํสาํเนา 60
บันทกึ, แฟกซ ์

ขอ้ผดิพลาด 106
พมิพทั์ง้หมด 106

แบบอักษร
รายการ, การพมิพ ์ 6

ป
ประเภทกระดาษ

การตัง้คา่สาํเนา 65
การเลอืก (Mac) 36
การเลอืก (Windows) 29

ปรบัขนาดเอกสาร
Mac 37
Windows 32

ปัญหาการดงึกระดาษ
การแก ้ ไขปัญหา 163

ปุ่ มคลายลอ็ค, ท ีตั่ง้ 2

ผ
แผงควบคมุ

ขอ้ความ, การแก ้ ไขปัญหา 151
ท ีตั่ง้ 2
ประเภทขอ้ความ 151
ปุ่ มและสญัญาณไฟ 4
วธิ ี ใช ้ 150
หนา้จอหลัก 4
เมนรูายงาน 6
แผนผังเมน,ู การพมิพ ์ 6
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ฝ
ฝาดา้นหนา้, ท ีตั่ง้ 2
ฝาดา้นหลัง

กระดาษตดิ 168
ฝาปิดดา้นหลัง

ท ีตั่ง้ 3

พ
พอรต์

ท ีตั่ง้ 3
พอรต์ USB

ตาํแหน่ง 3
พอรต์อนิเตอรเ์ฟซ

ท ีตั่ง้ 3
พอรต์เครอืขา่ย

ตาํแหน่ง 3

ฟ
แฟกซ ์

การดเีลยก์ารสง่ 97
การตัง้คา่ V.34 107
การตัง้คา่การตรวจสอบสญัญาณหมนุ
หมายเลข 82

การตัง้คา่การโทรซํา้ 83
การตัง้คา่ความคมชัด 84
การตัง้คา่ความดังของเสยีง 89
การประทับขอ้มลูเม ื่อไดร้บั 89
การพมิพซ์ํา้จากหน่วยความจาํ 101
การพมิพแ์ฟกซซ์ํา้ 89
การพมิพแ์ฟกซส์ว่นบคุคล 101
การยกเลกิ 91
การยนืยันหมายเลข 97
การรกัษาความปลอดภัย, การรบัแฟกซ ์
สว่นบคุคล 90

การรบัเม ื่อคณุไดย้นิสญัญาณแฟกซ ์
101

การรบัโทรศพัทพ์ว่ง 76
การลดขนาดอัตโนมัติ 88
การลบออกจากหน่วยความจาํ 91
การลอ็ค 86
การสง่จากซอฟตแ์วร ์ 95
การสง่ตอ่ 86
การสง่แฟกซจ์ากโทรศพัท ์ 97

การหมนุหมายเลข, Tone หรอื Pulse
83

การเรยีกเอกสาร 90
การแก ้ ไขขอ้ผดิพลาด 107
การใช ้DSL, PBX หรอื ISDN 92
การใช ้VoIP 92
ความละเอยีด 84
จาํนวนเสยีงกร ิง่ตอบรบั 87
รหัสคดิคา่บรกิาร 85
รบัสว่นตัว 90
รายงาน, การพมิพทั์ง้หมด 106
รายงานขอ้ผดิพลาด, การพมิพ ์ 106
รปูแบบเสยีงกร ิง่ 88
หมายเลขการโทรแบบเรว็ 94
หมายเลขนําหนา้การโทร 82
หยดุชัว่คราว, การใส ่ 82
แกป้ัญหาทัว่ไป 124
โหมดการรบัสาย 86
ไมส่ามารถรบัได ้ 119
ไมส่ามารถสง่ได ้ 113

แฟกซอ์เิลก็ทรอนกิส ์
การสง่ 95

ม
เมน,ู แผงควบคมุ

แผนผัง, การพมิพ ์ 6
เมนรูายงาน 6
เมนโูปรฯ 130

ร
รหัสคดิคา่บรกิาร, แฟกซ ์

การใช ้ 85
รายการตรวจสอบ

การแก ้ ไขปัญหาแฟกซ์ 103
รายการแบบอักษร PCL 6
รายการแบบอักษร PS 6
รายงาน

บันทกึการใชส้ ี 6
รายการแบบอักษร PCL 6
รายการแบบอักษร PCL6 6
รายการแบบอักษร PS 6
รายงานคา่คอนฟิเกอเรชัน 6
สถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืง 6
สรปุเครอืขา่ย 6

หนา้การวนิจิฉัย 6
หนา้คณุภาพการพมิพ ์ 6
หนา้ตัวอยา่ง 6
หนา้บรกิาร 6
หนา้แสดงการใช ้ 6
โครงสรา้งเมนู 6

รายงาน, แฟกซ ์
ขอ้ผดิพลาด 106
พมิพทั์ง้หมด 106

รายงานขอ้ผดิพลาด, แฟกซ ์
การพมิพ ์ 106

รปูแบบเสยีงกร ิง่ 88

ล
ลายนํา้

การพมิพ ์ (Mac) 40
การพมิพ ์ (Windows) 39

ลอ็กการใชส้ ี 6

ว
วันท ีแ่ฟกซ,์ การตัง้คา่

ใชว้ซิารด์การตัง้คา่แฟกซข์อง HP 77
ใชแ้ผงควบคมุ 77

วัสดพุมิพ ์
ท ี่ ใช ้ ได ้ 10
หลายหนา้ในหนา้เดยีว 36

วัสดสุ ิน้เปลอืง
การสัง่ซ ือ้ 207, 208

วธิ ี ใช,้ แผงควบคมุ 150
วธิ ี ใชอ้อนไลน,์ แผงควบคมุ 150
เวลาแฟกซ,์ การตัง้คา่

ใชว้ซิารด์การตัง้คา่แฟกซข์อง HP 77
ใชแ้ผงควบคมุ 77

เวบ็เซริฟ์เวอร ์ในตัว
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อปุกรณส์ ิน้เปลอืงของปลอม 208
อปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ีป่ลอมแปลง 208
อปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP 208
อปุกรณเ์สรมิ

การสัง่ซ ือ้ 207, 208
อปุกรณเ์สรมิท ีจั่ดเกบ็แบบ USB
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