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1 ควรทาํอยางไร
เรียนรูวิธีใช HP All-in-One ของคุณ

• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
• การใสวัสดุพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การดึงกระดาษที่ติดอยูออก
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2 ทาํความรูจกักบั HP All-in-One
• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• การตั้งคาไรสาย
• ไฟแสดงสถานะ
• การปดเครื่องอัตโนมัติ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ

1 ถาดปอนกระดาษ

2 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ

3 แผงควบคุม

4 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

5 ถาดรับกระดาษออก

6 แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวาแกนเล่ือนของถาด)

7 ตลับหมึกพิมพ
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คณุลกัษณะของแผงควบคมุ

คุณลกัษณะของแผงควบคุม

1 ยอนกลบั: กลับไปยงัหนาจอกอนหนา

2 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน คืนคากลับเปนการตั้งคาเริ่มตน

3 การตัง้คา: เปดเมนู การตัง้คา ท่ีคุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ เปล่ียนการตั้งคาการปดเคร่ือง
อัตโนมัติ ดําเนินการบํารุงรักษา และตั้งคาภาษาและภูมิภาค

4 ปุม การเลือก: ใชปุมตางๆ เพ่ือเลือกรายการเมนูบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

5 ปุมและไฟสถานะ ไรสาย: ไฟสีนํ้าเงนิหมายถึงมีการเชื่อมตอแบบไรสาย เมื่อกดปุมน้ี เมนู Wireless (ไร
สาย) จะปรากฏ

6 ปุมและไฟ ePrint: ไฟสีขาวหมายถึงมีการเชื่อมตอ ePrint เมื่อกดปุมน้ี ท่ีอยูอีเมลของเครื่องพิมพและตัว
เลือกเมูน ePrint จะปรากฏ

7 ปุมเปด

การตัง้คาไรสาย
กดปุม ไรสาย เพ่ือดูสถานะระบบไรสายและตัวเลือกเมนู

• หากเครื่องพิมพมกีารเชื่อมตอกบัเครือขายไรสายที่พรอมใชงาน จอแสดงผลเครื่องพิมพจะมขีอ
ความ Connected (เช่ือมตอแลว) และ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพปรากฎขึ้น

• หากการเชื่อมตอแบบไรสายถูกปดใชงาน (วิทยุไรสายปดอยู) และเครือขายไรสายไมพรอมใชงาน
ขอความ Wireless Off (ปดระบบไรสาย) จะปรากฏบนจอแสดงผล

• หากการเชื่อมตอระบบไรสายถูกเปดใชงาน (วิทยุไรสายเปดอยู) และคุณไมมีการเชื่อมตอแบบไร
สาย จอแสดงผลจะแสดงวา Connecting (กําลังเช่ือมตอ) หรือ Not Connected (ไมไดเช่ือม
ตอ)
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คุณสามารถใชจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือเรียกดูขอมลูเกี่ยวกับเครือขายไรสาย เช่ือมตอกับระบบไร
สาย และอื่นๆ

ควรทาํอยางไร ขัน้ตอน

พมิพหนาการกําหนดคาเครือขาย

หนาการกําหนดคาเครือขายจะแสดงสถานะของเครือขาย ชื่อโฮสต ชื่อเครือขาย และอื่นๆ

1. กดปุม ไรสาย เพื่อแสดง Wireless Menu (เมนูไร
สาย)

2. จาก Wireless Menu (เมนูไรสาย) เลือก Print
Reports (พิมพรายงาน)

3. จากเมนู Print Reports (พิมพรายงาน) เลือก
Configuration (การกําหนดคา)

พมิพรายงานการทดสอบเครือขายแบบไรสาย

รายงานการทดสอบเครือขายไรสายจะแสดงผลการวิเคราะหสถานะของเครือขายไรสาย
ความแรงของสัญญาณระบบไรสาย เครือขายทีพ่บ และอื่นๆ

1. กดปุม ไรสาย เพื่อแสดง Wireless Menu (เมนูไร
สาย)

2. จาก Wireless Menu (เมนูไรสาย) เลือก Print
Reports (พิมพรายงาน)

3. จากเมนู Print Reports (พิมพรายงาน) เลือก
Wireless Test (ทดสอบเครือขายไรสาย)

ดคูวามแรงของสัญญาณการเชื่อมตอแบบไรสาย 1. กดปุม ไรสาย เพื่อแสดง Wireless Menu (เมนูไร
สาย)

2. จาก Wireless Menu (เมนูไรสาย) เลือก
Connected IP XXX.XXX.XX.XX (เชื่อมตอกับ
IP XXX.XXX.XX.XX)

3. เคร่ืองพิมพจะแสดงความแรงของสัญญาณระบบไร
สาย

คนืคาเครือขายกลับเปนการตัง้คาเร่ิมตน

เคร่ืองพิมพจะถกูยกเลิกการเชือ่มตอจากเครือขาย เมื่อตองการกําหนดการตั้งคา
เคร่ืองพิมพแบบไรสาย โปรดดูที ่การเชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหม

1. กดปุมไรสายเพื่อแสดง Wireless Menu (เมนูไร
สาย)

2. จาก Wireless Menu (เมนูไรสาย) เลือก
Settings (การตัง้คา)

3. จากเมนู Settings (การตัง้คา) ใหเลือก Restore
Defaults (คืนคาเร่ิมตน)

4. ยนืยันการเลือกใหคืนคากลับเปนคาเร่ิมตน

เปดหรือปดระบบไรสาย 1. กดปุมไรสายเพื่อแสดง Wireless Menu (เมนูไร
สาย)

2. จาก Wireless Menu (เมนูไรสาย) เลือก Wireless
Settings (การตั้งคาไรสาย)

3. จากเมนู Settings (การตัง้คา) เลือก Wireless On/
Off (เปด/ปดระบบไรสาย)

4. จากเมนู Wireless On/Off (เปด/ปดระบบไรสาย)
ใหเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)

สรางการเชือ่มตอแบบ Wi-Fi Protected Setup (WPS) Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตองใชเราเตอร WPS)

ไฟแสดงสถานะ
• ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย
• ไฟสถานะ ePrint
• ไฟสถานะปุมเปด

ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย
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ลักษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ ระบบไรสายถกูปดอยู กดปุม ไรสาย เพื่อเขาถงึเมนูไรสายบน
จอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใชเมนูไรสายเพือ่เปดใชงานการ
พิมพแบบไรสาย

กะพริบชาๆ ระบบไรสายเปดทํางานแตไมเชื่อมตอกับเครือขาย หากไม
สามารถเชื่อมตอได ตรวจดใูหแนใจวาเคร่ืองพิมพอยูในขอบ
เขตสัญญาณไรสาย

กะพริบถี่ๆ เกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกบัระบบไรสาย ดขูอความบนจอแสดง
ผลของเคร่ืองพิมพ

ติดสวาง เชื่อมตอสัญญาณไรสายแลวและคุณสามารถพิมพได

ไฟสถานะ ePrint

ลักษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ ePrint ถูกปดใชงาน กดปุม ePrint เพื่อเขาถงึเมนู ePrint
บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

ติดสวาง ePrint เปดทํางานและเชื่อมตอแลว

ไฟสถานะปุมเปด
ลักษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ ปดเคร่ืองแลว

กะพริบเปนจังหวะ แสดงวาเคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจะเขาสู
โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากไมมกีารใชงาน 5 นาที

กะพริบถี่ๆ เกิดขอผิดพลาด ดูขอความบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

ติดสวาง เคร่ืองพิมพเปดอยูและพรอมที่จะพิมพ

การปดเครือ่งอัตโนมตัิ
การปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมติัตามคาเริ่มตนเมื่อคุณเปด
เครื่องพิมพ เมือ่การปดเครื่องอัตโนมัติถูกเปดใชงาน เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมติัหลังจากไมมีการทํา
งานเปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพ่ือประหยัดพลังงาน การปดเครื่องอตัโนมัติจะถูกปดใชงานโดยอตัโนมัติเมือ่
เครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขายไรสายหรือ Ethernet (หากสนับสนุน) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการ
ปดเครื่องอัตโนมัติจากแผงควบคุม เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งคาน้ี เครื่องพิมพจะดําเนินการตามการตั้งคาดัง

บท 2

8 ทําความรูจักกับ HP All-in-One



กลาว การปดเครือ่งอตัโนมตัจิะปดการทาํงานทัง้หมดของเครือ่งพมิพ ดังนัน้คุณจงึตองกดปุมเปด/ปด
เครือ่งเพื่อเปดการทํางานของเครือ่งอกีครัง้

วธิีเปลีย่นการตัง้คาการปดเครือ่งอตัโนมตัิ

1. จากหนาหลักของแผงควบคุมซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick
Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ใหกดปุม การตั้งคา

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งพบหนาจอหลัก

2. จากเมนู Setup (การตั้งคา) บนจอแสดงผลเครื่องพิมพ ใหเลือก Auto Power-Off (ปดเครื่อง
อัตโนมติั)

3. จากเมนู Auto Power-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) ใหเลือก Enabled (เปดใชงาน) หรือ
Disabled (ปดใชงาน) จากนั้นยืนยันการตั้งคา

เคลด็ลบั หากคุณตองการพิมพผานเครือขายที่เช่ือมตอดวยระบบไรสายหรือ Ethernet ควรปดใช
งานการปดเครื่องอตัโนมัติเพ่ือใหแนใจวางานที่สัง่พิมพจะไมสูญหาย แมวาจะปดใชงานการปดเครื่อง
อัตโนมติั เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมกีารใชงานเปนเวลา 5 นาทีเพ่ือชวยประหยัด
พลังงาน

การปดเคร่ืองอัตโนมัติ 9
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3 การพิมพ
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

การพิมพภาพถาย

การพิมพเอกสาร

การพิมพซองจดหมาย

การพิมพ แบบฟอรมสําเร็จรูป

โปรดอานขอมลูเพิ่มเติมที ่เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ

การพมิพภาพถาย
วธิพีมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

โปรดอานขอมลูเพิ่มเติมที ่การใสวัสดุพิมพ
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครือ่งพิมพท่ีเลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

การพิมพ 11



6. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
• บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพที่

เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) แลวเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจาก
รายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
และเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย คุณภาพสูงสุด) จากรายการแบบ
ดึงลง Media (วัสดุพิมพ) จากน้ันไปท่ีแท็บ Advanced (ข้ันสูง) และเลือก Yes (ใช) จาก
รายการแบบดึงลง Print in Max DPI (พิมพใน DPI สูงสุด) หากตองการพิมพสีเทาโดยม ีDPI
สูงสุด ใหเลือก High Quality Grayscale (สีเทาคุณภาพสูง) จากรายการแบบดึงลง Print in
Grayscale (พิมพเปนสีเทา) จากนั้นเลือก Max DPI (DPI สูงสุด) หลังจากเลือก Photo
Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย คุณภาพสูงสุด) แลว

7. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายท่ียังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถายควรเรียบกอนพิมพ

การพมิพเอกสาร
วธิีพมิพเอกสาร

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

โปรดอานขอมลูเพิ่มเติมที่ การใสวัสดุพิมพ
3. จากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมน้ีอาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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6. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
• บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพที่

เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) แลวเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจาก
รายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

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

หมายเหตุ 1 คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดท้ังสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว คลิกปุม
Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวาง
ไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print Odd Pages Only (พิมพ
เฉพาะหนาเลขคี่) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมือ่พิมพหนาค่ีของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนาํเอกสาร
ออกจากถาดรับกระดาษ ใสเอกสารกลบัไปที่ถาดปอนกระดาษโดยหงายหนากระดาษเปลาข้ึน กลับไป
ที่เมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print Even Pages Only (พิมพเฉพาะ
หนาเลขคู) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ
หมายเหตุ 2 หากเอกสารที่พิมพแลวไมอยูในระยะขอบของกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณได
เลือกภาษาและภมูิภาคที่ถูกตอง บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Setup (การตั้งคา) จากน้ัน
เลือก Language/Region (ภาษา/ภูมิภาค) เลือกภาษาและภูมภิาคของคุณจากตัวเลือกที่มีให การ
ต้ังคา Language/Region (ภาษา/ภมูภิาค) ที่ถูกตองชวยทําใหแนใจวาเครื่องพิมพจะมีการตั้งคา
ขนาดกระดาษเริ่มตนที่เหมาะสม

การพมิพ แบบฟอรมสําเร็จรปู
ใช Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) เพ่ือพิมพแบบฟอรมสําหรับสํานักงาน ประเภทกระดาษ และ
เกมตางๆ

การพมิพ Quick Forms (แบบฟอรมสาํเรจ็รปู)

1. เลือก Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) จากเมนูบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

เคลด็ลบั หากตัวเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ไมปรากฏในเมนูบนจอแสดงผล
ของเครื่องพิมพ ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งปรากฏตัวเลือก แบบฟอรมสําเร็จรูป

2. กดปุมสําหรับเลือกเพื่อเลือก Office Forms (แบบฟอรมสําหรับสํานักงาน), Paper Type
(ประเภทกระดาษ) หรือ Games (เกม) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

3. หลังจากที่คุณเลือกประเภทของแบบฟอรมที่ตองการพิมพแลว ใหเลือกจํานวนสําเนา จากนั้นกด OK
(ตกลง)

การพมิพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษของ HP All-in-One โปรดอยา
ใชซองจดหมายที่มีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก
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หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการจัดรปูแบบสําหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธี
ใชในซอฟตแวรเวิรด โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีท่ีสุด โปรดใชฉลากเพ่ือพิมพที่อยูผูสง
บนซองจดหมาย

วธิพีมิพซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
3. วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาด ควรหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซาย

โปรดอานขอมลูเพิ่มเติมที่ การใสวัสดุพิมพ
4. ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยดุ
5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

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

7. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพที่

เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) แลวเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจาก
รายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

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

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพมิพ
เพ่ือใหสามารถพิมพงานไดตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานเปนปกติและมีปริมาณหมกึพิมพ
เพียงพอ ใสกระดาษสําหรับพิมพอยางถูกตอง และตั้งคาเครื่องพิมพไวอยางเหมาะสม

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
• ติดต้ังตลับหมกึพิมพขาวดําและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพ่ือใหแนใจวามีปริมาณหมกึพิมพเพียงพอ

สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
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• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• หากคุณพบรอยเปอนหมกึที่ดานหลังของกระดาษที่พิมพ ใหใชเมนู Tools (เครื่องมอื) บนจอแสดง

ผลของเครื่องพิมพเพ่ือทําความสะอาด
◦ จากหนาหลักซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick Forms (แบบ

ฟอรมสําเร็จรูป) ใหกดปุม การตั้งคา

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระท่ังพบหนาจอหลัก

◦ เลื่อนดูเมนู Tools (เครื่องมือ) จนกระทั่งพบ Clean Ink Smear (ทําความสะอาดรอยเปอน
หมึก) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

◦ ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

เคลด็ลบัการใสกระดาษ

• ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหน่ึงแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมขีนาดเทากันและเปนประเภทเดียว
กันเพ่ือหลีกเลี่ยงกระดาษติด

• ใสกระดาษโดยหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน
• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดกระดาษนั้นเรยีบเสมอกนั และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ
• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ

เคลด็ลบัการตั้งคาเครือ่งพมิพ

• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกประเภทกระดาษ
และคุณภาพท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)

• เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ) บนแท็บ
Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

• คลิกไอคอน HP All-in-One บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใน ซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ ใหคลิก Printer Actions (การทํางานของเครื่องพิมพ) แลวคลิก Set
Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือเขาถึงไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet
3050A J611 series
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หมายเหตุ

• ตลับหมกึพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพและกระดาษ
ของ HP ซึง่ทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ
HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ
HP จะไมอยูภายใตการรับประกนั

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปท่ี:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพื่อจุด
ประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมกึพิมพสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

• การตั้งคาซอฟตแวรที่เลือกไวในไดรเวอรเครื่องพิมพจะมผีลเฉพาะกับการพิมพเทาน้ัน ไมรวมถึง
การทําสําเนาหรือการสแกน

• คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว

หมายเหตุ คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ
Layout (หนาที่จัดวางไว) จากรายการแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print
Odd Pages Only (พิมพเฉพาะหนาเลขคี)่ คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมือ่พิมพหนาค่ีของ
เอกสารเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษ ใสเอกสารกลับไปที่ถาดปอน
กระดาษโดยหงายหนากระดาษเปลาข้ึน กลับไปท่ีรายการแบบดงึลง Pages to Print (หนาท่ีจะ
พิมพ) เลือก Print Even Pages Only (พิมพเฉพาะหนาเลขคู) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

• การพิมพโดยใชหมกึสีดําเทาน้ัน

หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําเทานั้น ใหคลิกปุม Advanced
(ข้ันสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพเปนสีเทา) ใหเลือก Black Ink Only
(หมึกสีดําเทานั้น) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง)

การพมิพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

ดูขอมลูจําเพาะดานเทคนิคสําหรับความละเอยีดในการพิมพของโหมด dpi สูงสุด

การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการต้ังคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใช
พ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

วธิีพมิพในโหมด dpi สงูสดุ

1. ตรวจใหแนใจวาคุณมีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก

บท 3
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4. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
6. ในรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) ใหคลิก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพ

ถาย, คุณภาพดีที่สุด)

หมายเหตุ ตองเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด) จาก
รายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เพ่ือเปดใช
การพิมพดวย dpi สูงสุด

7. คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง)
8. ในสวน Printer Features (คุณสมบติัเครื่องพิมพ) ใหเลือก Yes (ใช) จากรายการแบบดึงลง

Print in Max DPI (พิมพดวย dpi สูงสุด)
9. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากเมนูแบบดึงลง Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)
10. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดตัวเลือกขั้นสูง
11. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพ่ือ

พิมพ

การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด 17
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4 การพิมพเอกสารดวย ePrint จากทีใ่ดกไ็ด
คุณสมบัติ ePrint ทีม่ีอยูบนเครื่องชวยอํานวยความสะดวกใหคุณสามารถพิมพงานจากที่ใดก็ได เมือ่เปด
ใชงาน ePrint จะกําหนดที่อยูอีเมลสําหรับเครื่องพิมพของคุณ เมือ่ตองการพิมพ เพียงสงอีเมลที่มีเอกสาร
ของคุณไปยังท่ีอยูอีเมลดังกลาว คุณสามารถพิมพรูปภาพ เอกสาร Word, PowerPoint และเอกสาร
PDF ซึง่ทําไดไมยาก
• การพิมพเอกสารดวย ePrint จากที่ใดก็ได

การพมิพเอกสารดวย ePrint จากทีใ่ดก็ได
วธิพีมิพเอกสารดวย ePrint จากที่ใดกไ็ด

1. คนหาที่อยูอีเมล ePrint ของคุณ
a. กดปุม ePrint บนแผงควบคุม คุณจะพบเมนู Settings (การตั้งคา) สําหรับบริการบนเว็บบน

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ
b. เลือก Display Email Address (แสดงที่อยูอีเมล) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ เพ่ือดูที่

อยูอีเมลของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ เมื่อตองการใช ePrint อันดับแรกตองเปดใชงานบริการบนเว็บ หากไมไดเปดใชงาน
บริการบนเว็บ คุณจะพบขอความท่ีจะนําคุณไปยัง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ เปด ซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ เลือก ePrint จากน้ันปฏบิติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพ่ือเปดใชงาน
เคลด็ลบั หากตองการพิมพท่ีอยูอีเมลหรือ URL การลงทะเบียน ใหเลือก Print Info Sheet
(พิมพเอกสารขอมูล) จากเมนู Settings (การตั้งคา) ที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

2. สรางและสงอีเมล
a. สรางอีเมลใหมและพิมพท่ีอยูอีเมลของเครื่องพิมพในชอง To (ถึง)
b. พิมพขอความในสวนเนื้อหาของอีเมลและแนบเอกสารหรือรูปภาพที่คุณตองการพิมพ
c. สงอีเมล

เคร่ืองจะพิมพอีเมลของคุณ

หมายเหตุ เครื่องพิมพตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตจึงสามารถรับอีเมลของคุณได
อีเมลของคุณจะไดรับการพิมพทันทีที่ไดรับ โดยไมมีการรบัประกันเวลาทีจ่ะไดรับอีเม
ลหรือการไดรับอีเมลเชนเดียวกับอีเมลทั่วไป เมือ่คุณลงทะเบียนทางออนไลนกับ ePrint คุณ
สามารถตรวจสอบสถานะงานของคุณได

เคลด็ลบั หากคุณเปดใชงาน Auto Power-Off (ปดเครื่องอัตโนมติั) ใหปดใชงานกอนใช
ePrint หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปดเครื่องอัตโนมัติ

หมายเหตุ 1 เครื่องพิมพตองเช่ือมตอผานระบบไรสายกับเครือขายที่พรอมทํางานผานการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

หมายเหตุ 2 เอกสารที่พิมพดวย ePrint อาจแตกตางจากตนฉบับ ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการ
จัดขอความอาจแตกตางจากเอกสารตนฉบบั สําหรับเอกสารที่ตองพิมพใหมคุีณภาพสูง (เชน เอกสาร
ทางกฎหมาย) เราขอแนะนําใหคุณพิมพงานจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่ง
ทําใหคุณสามารถควบคุมลักษณะของงานที่พิมพออกมาไดมากขึ้น

การพิมพเอกสารดวย ePrint จากทีใ่ดก็ได 19



 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
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5 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ
• การใสวัสดุพิมพ

กระดาษทีแ่นะนาํสําหรบัการพมิพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ท่ีออกแบบมเีฉพาะสําหรับ
ประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ColorLok

• HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทําสําเนาเอกสารประจํา
วัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามคุีณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดาน
ความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหไดเอกสารที่มคีวามคมชัด มสีีสันสดใส มีสีดําที่เขม
มากขึ้น และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มโีลโก ColorLok ที่มทีั้งขนาด
และน้ําหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

HP Advanced Photo Paper

• กระดาษภาพถายที่มคีวามหนาชนิดนี้มคุีณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยทิ้ง
ไว โดยสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมอืนและให
ความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจากราน โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว,
10 x 15 ซม. (มหีรือไมมแีท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผวิมันหรือผิวมนั
เล็กนอย (ผิวมนั-ดาน) กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารที่คงทน
นานกวาเดิม

HP Everyday Photo Paper

• ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับการพิมพ
ภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มีคุณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใชกระดาษน้ีกับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบกึ่ง
มัน และมหีลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ) กระดาษ
ชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดภาพถายที่คงทนนานกวาเดิม

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบักระดาษ 21



HP Brochure Paper หรอื HP Superior Inkjet Paper

• กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษเคลือบมนัหรอืไมเคลือบมนัทั้งสองดานสําหรับการใชงานสองดาน
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทําสําเนาท่ีใกลเคียงกับภาพหรือภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การ
นําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณียภัณฑและปฏทิิน

HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper

• กระดาษเหลาน้ีคือกระดาษทีม่นี้ําหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสําหรับงานนําเสนอ โครง
รางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ําหนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper

• HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มีความคมชัดสูง มคีวามทึบเพียงพอสําหรับ
การพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบ
ปลิว ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําใหมหีมกึพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และใหสี
สันสดใส

HP Printing Paper

• HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึ่งจะสรางเอกสารที่มคีวามคมชัดมากกวาเอกสารที่
พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําให
มีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจาก
กรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ีคงทนนานกวาเดิม

HP Office Paper

• HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสารราง บนัทึกชวยจํา
และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ท่ีทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดํา
เขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารที่คงทน
นานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer

• HP Iron-on Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่เหมาะ
สําหรับการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

HP Premium Inkjet Transparency Film

• HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมสีีคมชัดและนาประทับใจ
กวาเดิม แผนใสน้ีงายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยังแหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack

• HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมึกของแทจาก HP และ HP Advanced Photo
Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมอือาชีพในราคาทีคุ่ณจายไดดวย HP All-
in-One ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบ
มาใหทํางานรวมกันเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมสีีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่ครั้ง เหมาะ
สําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพื่อแจกจาย
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การใสวัสดพุมิพ
▲ เลือกขนาดกระดาษเพื่อดําเนินการตอ

ใสกระดาษขนาดเต็มแผน

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหัน

ดานท่ีจะพิมพข้ึน
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� เลื่อนปกกระดาษลงจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

ใสกระดาษขนาดเลก็

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา
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c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ

หงายดานที่จะพิมพข้ึน
� เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบ
อยูดานบน

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

ใสซองจดหมาย

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
� ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา
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c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

� นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานท่ีจะ
พิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ําลง

� เลื่อนปกซองจดหมายลงจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย
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6 การทําสาํเนาและสแกน
• การทําสําเนา
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
• เคล็ดลับเพื่อความสําเรจ็ในการทําสําเนา
• เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการสแกน

การทาํสาํเนา
▲ เมนูทําสําเนาบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพชวยใหคุณสามารถเลือกจํานวนสําเนา และการทําสําเนา

ขาวดําหรือสีลงบนกระดาษธรรมดาไดงาย สําหรับการตั้งคาข้ันสูงอื่น เชน การเปลี่ยนประเภทและ
ขนาดกระดาษ การปรับความเขมของสําเนา และการปรับขนาดสําเนา ใหเลือก Settings (การตั้ง
คา) จาก Copy Menu (เมนูทําสําเนา)

ทาํสาํเนาดวน

a. ใสกระดาษ
� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกระดาษ

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
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� ปดฝา
c. เลือก ทาํสาํเนา จากเมนูท่ีปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือเขาถึงเมนูทําสําเนา

� หากคุณไมพบ ทาํสาํเนา บนจอแสดงผลเครื่องพิมพ ใหกดปุมยอนกลับจนกระทั่งพบ ทาํ
สาํเนา

� จากเมนู Copy (ทําสําเนา) ใหกดปุมท่ีอยูติดกับ Copy (ทําสําเนา)
� กดปุมที่อยูติดกับ Copy Number (จํานวนสําเนา) เพ่ือเพิ่มหรอืลดจํานวนสําเนา กดปุมที่

อยูติดกับ OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน
� กดปุมที่อยูติดกับ Copy Black (ทําสําเนาขาวดํา) หรือ Copy Color (ทําสําเนาส)ี เพ่ือทํา

สําเนาลงบนกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11”

คุณสมบตักิารทําสาํเนาเพิม่เติม

▲ ขณะอยูในเมนู Copy (ทําสําเนา) ใหกดปุมการเลือกที่อยูติดกับ Settings (การตั้งคา) เพ่ือเขา
ถึงเมนู Copy Settings (การตั้งคาทําสําเนา)
� Paper Size/Type (ขนาด/ประเภทกระดาษ): คุณจะพบเมนูตางๆ สําหรับเลือกขนาด

กระดาษและประเภทกระดาษ การตั้งคากระดาษธรรมดาจะใหงานพิมพคุณภาพปกติสําหรับ
กระดาษธรรมดา การต้ังคากระดาษภาพถายจะใหงานพิมพคุณภาพสูงสุดสําหรับกระดาษ
ภาพถาย

� Resize (ปรับขนาด): Actual size (ขนาดจริง) จะสรางสําเนาท่ีมขีนาดเทากับตนฉบับ
แตระยะขอบของภาพที่ทําสําเนาอาจถูกตัดออก Resize to fit (ปรับขนาดใหพอดี) สําเนา
จะอยูตรงกลางและมขีอบสีขาว ภาพที่ไดรับการปรับขนาดอาจถูกขยายหรือยอใหพอดีกับ
ขนาดของกระดาษที่เลือกสําหรับงานพิมพ Custom Size (ขนาดที่กําหนดเอง) คุณ
สามารถเพิ่มขนาดของภาพไดโดยเลือกคาท่ีมากกวา 100% หรือลดขนาดของภาพไดโดย
เลือกคาที่นอยกวา 100%

� Lighter / Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน): ปรับการตั้งคาทําสําเนาเพื่อใหสําเนาสวางขึ้นหรือ
เขมข้ึน

หมายเหตุ หากไมมีการทํางานเปนเวลาสองนาที ตัวเลือกการทําสําเนาจะกลับไปใชคาเริ่มตนโดย
อัตโนมัติ คือกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11” (ข้ึนอยูกับภมูภิาค)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
คุณสามารถเริ่มการสแกนไดจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอรของคุณ โดยสามารถ
เลือกสแกนจากแผงควบคุมหากคุณตองการไฟลสแกนของเอกสารหนึ่งหนาอยางรวดเรว็ หรือเลือก
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สแกนจากคอมพิวเตอรหากคุณตองการสแกนเอกสารหลายหนาไวในไฟลเดียวกัน กําหนดรูปแบบของ
ไฟลสแกน หรือปรับภาพที่สแกน

เตรยีมสแกน

▲ วิธีเตรียมสแกน
a. วางตนฉบับ

� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

� ปดฝา

b. เริ่มสแกน

สแกนจากแผงควบคุมของเครือ่งพมิพ

1. เลือก Scan (สแกน) จากเมนูบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ หากคุณไมพบตัวเลือก Scan (สแกน)
บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งพบเมนูดังกลาว

2. เลือกคอมพิวเตอรท่ีคุณตองการใหบนัทึกไฟลสแกนจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
หากไมพบคอมพิวเตอรของคุณปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวา
คอมพิวเตอรของคุณไดเช่ือมตอกับเครือ่งพิมพผานเครือขายไรสายหรือสาย USB แลว หากคุณ
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เช่ือมตอแบบไรสาย และไดตรวจสอบจนแนใจแลววาการเชื่อมตอทํางานตามปกติ คุณจะตองเปด
การสแกนผานเครอืขายไรสายในซอฟตแวร
a. คลิกไอคอน HP All-in-One บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet
3050A J611 series

b. คลิกไอคอน Scanner Actions (การทํางานของสแกนเนอร)
c. คลิก Manage Scan to Computer (จัดการการสแกนไปยังคอมพิวเตอร)

หมายเหตุ คุณสามารถเลือกใหตัวเลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)
พรอมทํางานตลอดเวลาได หากคุณสมบติันี้พรอมทํางานตลอดเวลา คุณจะสามารถเลือกตัวเลือก
Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือสแกนไปยังคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอผานเครอื
ขายไรสายที่เปดทํางานอยู หากคุณสมบติันี้ไมไดเปดทํางานตลอดเวลา คุณตองเปดใชงานตัว
เลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ กอนที่จะเริ่ม
สแกน การดําเนินการนี้จะมผีลเฉพาะปุม สแกน บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเทานั้น ไมวาจะมี
การเปดทํางาน Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) หรือไม คุณสามารถสแกนจาก
คอมพิวเตอรของคุณไดตลอดเวลา

3. คนหาภาพถายที่สแกนไวในคอมพิวเตอรของคุณ หลังจากบนัทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง
Windows Explorer จะปรากฏขึ้น โดยแสดงไดเรกทอรีที่จัดเก็บไฟลสแกนไว

หมายเหตุ อยางไรก็ตาม มกีารจํากัดจํานวนคอมพิวเตอรที่สามารถเปดทํางานการสแกนไดพรอมกัน
กดปุม สแกน บนเครื่องพิมพ จากนั้นจะพบคอมพิวเตอรที่สามารถใชสําหรับการสแกนได

สแกนจากคอมพวิเตอร

1. เปดแอพพลิเคชัน HP Scan คลิก Start (เร่ิม) > Programs (โปรแกรม) >HP > HP Deskjet
3050A J611 series >HP Scan

2. เลือกประเภทการสแกนที่คุณตองการจากเมนูทางลัดที่ปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ หากมกีารเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอยางการสแกน) คุณจะสามารถ
ปรับภาพท่ีสแกนไดในหนาจอตัวอยาง

3. เลือก Save (บันทึก) หากคุณตองการเปดแอพพลิเคชันเพ่ือสแกนตอ หรือเลือก Done (สําเร็จ) เพ่ือ
ออกจากแอพพลิเคชัน

4. หลังจากบันทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง Windows Explorer จะปรากฏขึ้น โดยแสดง
ไดเรกทอรีที่จัดเก็บไฟลสแกนไว

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการทาํสาํเนา
• วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก
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• หากตองการเพิ่มหรือลดความเขมของงานที่สั่งพิมพ ใหเลือก Copy (ทําสําเนา) จากจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพ จากนั้นเลือก Settings (การตั้งคา) จากเมนู Copy Settings (การตั้งคาทําสําเนา)
ใหเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความเขม

• หากตองการเลือกขนาดกระดาษและประเภทกระดาษสําหรับงานที่สั่งพิมพ ใหเลือก Copy (ทํา
สําเนา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากน้ันเลือก Settings (การตั้งคา) จากเมนู Copy
Settings (การตั้งคาทําสําเนา) ใหเลือก Size to Fit (ปรับขนาดใหพอดี) เพ่ือเลือกกระดาษ
ธรรมดาหรือกระดาษภาพถาย และขนาดของกระดาษภาพถาย

• หากตองการปรับขนาดภาพ ใหเลือก Copy (ทําสําเนา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากนั้น
เลือก Settings (การตั้งคา) จากเมนู Copy Settings (การตั้งคาทําสําเนา) ใหเลือก Resize
(ปรับขนาด)

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เคลด็ลับเพือ่ความสาํเรจ็ในการสแกน
• วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก

• ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมสีิ่งแปลกปลอมติดอยู
• หลังจากเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการ

บันทึกไฟลสแกนจากรายการของเครื่องพิมพที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่อง
• หากคุณเช่ือมตอเครือ่งพิมพกับคอมพิวเตอรผานระบบไรสาย และตองการใหสามารถสแกนไปยัง

คอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมตอไวไดอยางรวดเร็ว ใหเลือกเปดทํางาน Scan to Computer (สแกนไปยัง
คอมพิวเตอร) ไวเสมอ โปรดอานขอมลูเพิ่มเติมท่ี การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

• หากคุณตองการสแกนเอกสารที่มหีลายหนาไวในไฟลเดียวกันแทนการแยกเปนหลายๆ ไฟล ใหเร่ิม
การสแกนโดยใชตัวเลือก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ แทนการเลือก สแกน จากแผงควบคุม

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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7 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การใชโหมดตลับหมกึเด่ียว
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเมือ่ใด ระดับ
การจายหมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ

วธิีตรวจปรมิาณหมกึพมิพจากแผงควบคุม

1. จากหนาหลักของแผงควบคุมซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick
Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ใหกดปุม การตั้งคา

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งพบหนาจอหลัก

2. เลือก Ink Status (สถานะหมึกพิมพ)

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP All-in-One บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet
3050A J611 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ 1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

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

คนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพบนเครือ่งพมิพ

▲ หมายเลขตลับหมึกพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมกึพิมพ

คนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพใน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP All-in-One บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet
3050A J611 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop For Supplies Online (ซือ้วัสดุใชสิ้นเปลืองทาง
ออนไลน) หมายเลขตลับหมกึพิมพที่ถูกตองจะปรากฏโดยอัตโนมติัเมื่อคุณคลิกที่ลิงกนี้

หากตองการสั่งซือ้วัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP All-in-One ใหไปที่ www.hp.com/buy/
supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของคุณ แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก
ผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภมูภิาค ถา
บริการดังกลาวไมมใีหบริการในประเทศ/ภมูิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชส้ินเปลืองและ
พิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมือ่ซื้อจากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง

การเลือกตลับหมกึพมิพทีถู่กตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมกึพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและ
ทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

บท 7
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การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
วธิีเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบระบบไฟ
2. ใสกระดาษ
3. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพื่อปลดตลับหมกึพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

4. ใสตลับหมกึพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. แกะเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู
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c. เลื่อนตลับหมกึพิมพเขาไปในชองจนเขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

5. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

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

บท 7
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หมายเหตุ เมื่อ HP All-in-One ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมขีอความปรากฏบนหนาจอ
หากมขีอความปรากฏขึ้น และมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่อง ใหตรวจสอบวาไดดึงเทป
พลาสติกสําหรับปองกันออกจากตลับหมกึพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมเีทปพลาสติกปดบงัแถบ
หนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามีการติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว

ออกจากโหมดตลบัหมึกพมิพเดยีว
ติดต้ังตลับหมกึพิมพสองตลับใน HP All-in-One เพ่ือออกจากโหมดตลับหมกึพิมพเดียว

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมึกถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตก
แตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด และ
ยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว
บนตลับบรรจุหมกึตามที่ระบไุว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก 37
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8 ความสามารถในการเชือ่มตอ
• Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตองใชเราเตอร WPS)
• การเชื่อมตอระบบไรสายแบบเดิม (ตองใชเราเตอร)
• การเชื่อมตอ USB (ไมใชการเชื่อมตอกับเครือขาย)
• การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบไรสาย
• การเชื่อมตอเครื่องพิมพใหม
• การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายแบบไรสาย
• คําแนะนําในการติดต้ังและการใชงานเครื่องพิมพบนเครือขาย
• เคร่ืองมือจัดการเครื่องพิมพข้ันสูง (สําหรับเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับเครือขาย)

Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตองใชเราเตอร WPS)
คําแนะนําตอไปน้ีเปนคําแนะนําสําหรับลูกคาทีไ่ดติดต้ังและตั้งคาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพเรียบรอยแลว
สําหรับการติดต้ังครั้งแรก โปรดศึกษาเอกสารคําแนะนําในการติดต้ังท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขายไรสายโดยใช Wi-Fi Protected Setup (WPS)
คุณตองมสีิ่งดังตอไปนี้

� เครือขาย 802.11b/g/n ไรสายซึง่มีเราเตอรไรสายท่ีเปดใชงาน WPS หรือสถานีแมขายแบบไรสาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถี่ 2.4Ghz เทานั้น

� เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายทีคุ่ณต้ังใจจะติดต้ัง
HP All-in-One

หมายเหตุ หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ที่มีโหมดกดปุม WPS ใหปฏบิติั
ตามวธิีการกดปุม หากคุณไมแนใจวาเราเตอรของคุณมปีุมกดหรือไม ใหปฏิบติัตามวธิีการของเมนู
การตั้งคาระบบไรสาย

วธิกีารกดปุม (PBC)

1. กดปุม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอรของคุณ
2. กดปุม ไรสาย บนเครื่องพิมพคางไวจนกระทั่งไฟสถานะไรสายเริ่มกะพริบ ใหกดปุมนี้คางไว 3 วินาที

เพ่ือเร่ิมโหมดกดปุม WPS

หมายเหตุ เครื่องจะเร่ิมตัวจับเวลาประมาณสองนาทีในขณะที่กําลังเช่ือมตอสัญญาณไรสาย

วธิีการของเมนกูารตั้งคาระบบไรสาย

1. กดปุม ไรสาย บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือเปดเมนู Wireless (ไรสาย) หากเครื่องพิมพกําลัง
พิมพงาน เกิดขอผิดพลาด หรือกําลังทํางานสําคัญ ใหรอจนกระท่ังเสร็จสิ้นงานนั้น หรือมีการแกไขขอ
ผิดพลาดเรียบรอยแลว กอนท่ีจะกดปุม ไรสาย

2. เลือก Wireless Settings (การตั้งคาระบบไรสาย) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
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3. เลือก Wi-Fi Protected Setup จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
4. หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ที่มปีุมกด WPS ใหเลือก Push Button

(ปุมกด) จากนั้นปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ หากเราเตอรของคุณไมมีปุมกด หรือคุณ
ไมแนใจวาเราเตอรของคุณมปีุมดังกลาวหรือไม ใหเลือก PIN (รหัส PN) จากนั้นปฏบิัติตามคําแนะ
นําท่ีปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ เครื่องจะเริม่ตัวจับเวลาเปนเวลาประมาณสองนาที ซึง่จะตองกดปุมสําหรับดําเนินการนี้บน
อุปกรณเครือขายของคุณ หรือตองปอนรหัส PIN ของเราเตอรลงในหนาการกําหนดคาของเราเตอร
ภายในเวลาดังกลาว

การเชือ่มตอระบบไรสายแบบเดมิ (ตองใชเราเตอร)
หากตองการเชื่อมตอ HP All-in-One เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร คุณตอง
มีสิ่งตอไปนี้:

� เครือขายไรสาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถี่ 2.4Ghz เทานั้น

� เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวริคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อมตอกับเครือขายไรสายท่ีคุณต้ังใจจะติดต้ัง
HP All-in-One

� ช่ือเครือขาย (SSID)
� คีย WEP หรือ วลีรหัสผาน WPA (หากจําเปน)

การเชือ่มตอผลติภณัฑ

1. ใสแผนซดีีซอฟตแวรของผลิตภณัฑในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร
2. ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อมีการแจงเตือน ใหเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB สําหรับติดต้ังที่ใหมา
ในกลอง ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อปอนการตั้งคาเครือขายไรสาย ผลิตภณัฑจะทําการเชื่อม
ตอกับเครือขาย หากการเชื่อมตอลมเหลว ใหปฏบิติัตามคําแนะนําที่ปรากฏเพื่อแกปญหา จากนั้นลอง
ใหมอีกครั้ง

3. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น จะมีการแจงเตือนใหคุณถอดสาย USB ออก และทดสอบการเช่ือมตอเครือ
ขายไรสาย เมื่อผลิตภัณฑเช่ือมตอกับเครือขายสําเร็จ ใหติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรแตละ
เครื่องที่ตองการใชผลิตภณัฑผานเครือขาย

การเชือ่มตอ USB (ไมใชการเชือ่มตอกบัเครือขาย)
เครื่อง HP All-in-One มพีอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยูที่ดานหลงั
เครื่อง

หมายเหตุ บริการบนเว็บไมสามารถใชงานไดกับการเชื่อมตอ USB โดยตรง
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วธิีการเชือ่มตอผลติภณัฑดวยสาย USB

▲ ดูคําแนะนําการต้ังคาที่มาพรอมกับผลิตภณัฑของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB

หมายเหตุ หามตอสาย USB กับผลิตภัณฑจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทําเชนน้ัน

หากติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพไวเรียบรอยแลว เคร่ืองพิมพจะทํางานในรูปแบบอุปกรณ Plug and
Play หากยังไมไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหใสแผนซีดีที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ จากนั้นปฏิบติั
ตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

การเปลี่ยนจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนการเชือ่มตอแบบไร
สาย

หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพนี้เปนครั้งแรก และติดต้ังซอฟตแวรผานสาย USB และเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรของคุณโดยตรง คุณสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครอืขายแบบไรสายไดโดยงาย คุณ
ตองใชเครือขายไรสาย 802.11b/g/n ทีม่ีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถี่ 2.4Ghz เทานั้น

การเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบไรสาย

1. จากเมนู Start (เริ่ม) ของคอมพิวเตอร ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) หรือ
Programs (โปรแกรม) จากนั้นเลือก HP

2. เลือก HP Deskjet 3050A J611 series
3. เลือก Printer Setup and Software Selection (การตั้งคาเครื่องพิมพและการเลือก

ซอฟตแวร)
4. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพ

แบบ USB เปนแบบไรสาย) ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม
หมายเหตุ วิธีนี้จะสามารถใชงานไดหากคุณไดติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพไวแลว

การเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม

1. จากเมนู Start (เริ่ม) ของคอมพิวเตอร ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) หรือ
Programs (โปรแกรม) จากนั้นเลือก HP

2. เลือก HP Deskjet 3050A J611 series
3. เลือก Printer Setup and Software Selection (การตั้งคาเครื่องพิมพและการเลือก

ซอฟตแวร)
4. เลือก Connect a new printer (เช่ือมตอเคร่ืองพิมพใหม) ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา

จอ
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การเปลี่ยนการตัง้คาเครอืขายแบบไรสาย
หมายเหตุ 1 วิธีน้ีจะสามารถใชงานไดหากคุณไดติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพไวแลว

หมายเหตุ 2 จําเปนตองใชสาย USB สําหรับวิธีน้ี หามตอสาย USB จนกวาซอฟตแวรจะแจงให
ดําเนินการเชนน้ัน

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย

1. จากเมนู Start (เร่ิม) ของคอมพิวเตอร ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) หรือ
Programs (โปรแกรม) จากนั้นเลือก HP

2. เลือก HP Deskjet 3050A J611 series
3. เลือก Printer Setup and Software Selection (การตั้งคาเครื่องพิมพและการเลือก

ซอฟตแวร)
4. เลือก Connect a new printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพใหม) ปฏบิติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา

จอ

คาํแนะนําในการตดิตัง้และการใชงานเครื่องพมิพบนเครอืขาย
ปฏบิัติตามคําแนะนําเหลานี้ในการติดต้ังและใชงานเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

• เมื่อติดต้ังเครื่องพิมพที่เช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรหรือสถานีแม
ขายแบบไรสายเปดทํางานอยู เครื่องพิมพจะคนหาเราเตอรแบบไรสาย จากนั้นจะแสดงรายการชื่อ
เครือขายที่พบบนคอมพิวเตอร

• หากคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ Virtual Private Network (VPN) คุณตองยกเลิกการเชื่อม
ตอกับ VPN กอนจึงจะสามารถเขาถึงอุปกรณอื่นบนเครือขาย ซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ

• เรียนรูวิธีคนหาการตั้งคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเครือขาย) และคําแนะนําการแก

ไขปญหาอื่นๆ คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเครื่องพิมพ คลิกท่ีนี่เพ่ือดู

ขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

เครื่องมอืจดัการเครื่องพมิพขัน้สูง (สําหรับเครื่องพมิพทีเ่ชือ่มตอ
กับเครือขาย)

เมือ่เคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลสถานะ เปลี่ยนการตั้งคา และจัดการกับ
เครื่องพิมพของคุณจาก Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) โดยใชคอมพิวเตอรของ
คุณได
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หมายเหตุ หากตองการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาบางอยาง คุณอาจตองใชรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) โดยไมตองเชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบติับางอยางจะไมสามารถใชงานได

• วิธีเปด Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
• เกี่ยวกับคุกกี้

วธิเีปด Embedded Web Server (เวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตวั)
หมายเหตุ เครื่องพิมพตองอยูในเครือขายและตองมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสําหรับ
เคร่ืองพิมพไดโดยการกดปุม ไรสาย หรือพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

ในเว็บเบราวเซอรที่คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุน ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตที่กําหนดใหกับ
เคร่ืองพิมพน้ัน

ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรส คือ 192.168.0.12 ใหพิมพแอดเดรสตอไปนี้ในเว็บเบราวเซอร เชน
Internet Explorer http://192.168.0.12

เกี่ยวกับคุกก้ี
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว - EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ
(คุกกี้) ไวในฮารดไดรฟของคุณเมือ่คุณเรียกดูหนาเว็บ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS รูจักคอมพิวเตอรของ
คุณในครั้งตอไปที่คุณเขาเยี่ยมชม เชน หากคุณกําหนดคาภาษาของ EWS คุกกี้จะชวยจดจําวาคุณได
เลือกภาษาใดไว ดังนั้น ในคร้ังตอไปที่คุณเขาถึง EWS หนาเว็บเหลานั้นก็จะแสดงผลในภาษานั้น แมวา
คุกกี้บางตัวจะถูกลบเมือ่สิ้นสุดการใชงานแตละครั้ง (เชน คุกกี้ที่จัดเก็บภาษาที่เลือก) แตคุกกี้อื่นๆ (เชน
คุกกี้ที่จัดเก็บลักษณะท่ีตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกกี้
เหลานั้นออกดวยตนเอง

คุณสามารถกําหนดคาใหเบราวเซอรยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือกําหนดคาใหแจงเตือนทุกครั้งเมื่อมีการ
เสนอคุกกี้ ซึง่ชวยใหคุณตัดสินใจไดวาควรตอบรับหรือปฏเิสธคุกกี้ใด นอกจากนี ้คุณยังสามารถใชเบ
ราวเซอรเพ่ือลบคุกกี้ที่ไมตองการออกได

หมายเหตุ หากคุณปดใชงานคุกกี้ คุณจะปดใชงานคุณสมบัติใดคุณสมบัติหน่ึงหรือหลายคุณสมบัติ
ตอไปนี้ดวย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอุปกรณของคุณ

• การเริ่มตน ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชัน (มปีระโยชนอยางยิ่งเมื่อใชตัวชวยการติดต้ัง)
• การจดจําการตั้งคาภาษาเบราวเซอรของ EWS
• การปรับเปลี่ยนหนาแรกของ EWS ใหเปนลักษณะเฉพาะตัว

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเปนสวนตัวหรือการตั้งคาคุกกี้ และวิธีดูหรือลบคุกกี้
โปรดขอมลูเกี่ยวกับเว็บเบราวเซอรของคุณ

เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพิมพทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขาย) 43
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9 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• การดึงกระดาษที่ติดอยูออก
• ไมสามารถพิมพงานได
• การเชื่อมตอเครือขาย
• ฝายสนับสนุนของ HP

การปรบัปรุงคุณภาพงานพมิพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบคุณสมบัติการพิมพเพ่ือใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพที่

เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Printer
Actions (การทํางานของเครื่องพิมพ) แลวคลิก Set Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือ
เขาถึงคุณสมบติัการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพื่อดูวามหีมกึพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สําหรับขอมลูเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ถาตลับหมกึพิมพมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย
ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

4. การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วธิีปรบัตําแหนงตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

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

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

Maintenance Tasks (งานการดูแลรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เคร่ืองพิมพ)

c. Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเครื่องพิมพ) จะปรากฎขึ้น
d. คลิก Align Ink Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ) บนแท็บ Device Services

(บริการของอุปกรณ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับตําแหนงออกมา
e. ใสหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมมุขวาของกระจก
f. ปฏบิัติตามคําแนะนําบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ รีไซ

เคิลหรือท้ิงกระดาษที่ใชปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ
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5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมกึพิมพยังเหลือหมกึพิมพอยูมาก

วธิีพมิพหนาการวเิคราะห

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. คลิกไอคอน HP All-in-One บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 3050A J611 series > HP Deskjet
3050A J611 series

c. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Printer Actions (การทํางานของเครื่องพิมพ) และคลิก
Maintenance Tasks (งานการดูแลรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เครื่องพิมพ)

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมลูวิเคราะห) บนแท็บ Device Reports
(รายงานเกี่ยวกับอุปกรณ) เพ่ือพิมพหนาการวิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวง สีเหลือง และสีดํา
บนหนาการวิเคราะห หากคุณเห็นเสนริ้วในชองสีและสีดํา หรือไมมสีวนของหมกึพิมพอยูใน
ชอง ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
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6. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสแีละชองสีดําใน
หนาการวิเคราะห

วธิีทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ

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

Maintenance Tasks (งานการดูแลรักษา) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เคร่ืองพิมพ)

c. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ) บนแท็บ Device Services
(บริการของอุปกรณ) ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การดงึกระดาษทีต่ดิอยูออก
ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

วธิดีึงกระดาษที่ตดิออก

1. กดปุมยกเลิกเพื่อลองนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยอัตโนมัติ หากไมเปนผล คุณตองนํากระดาษที่ติดอยู
ออกจากเครื่องพิมพเอง

2. คนหากระดาษที่ติดอยู

ถาดปอนกระดาษ

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดปอนกระดาษดานหลงั ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

การดึงกระดาษทีต่ิดอยูออก 47

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-win-3050A-J611&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-win-3050A-J611&h_lang=en&h_cc=th


ถาดรบักระดาษออก

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดรับ
กระดาษออก

• คุณอาจตองเปดฝาแครตลับหมกึพิมพและเลื่อนแครตลับหมกึพิมพไปทางขวาเพื่อดึงกระดาษที่
ติดอยูออก

ดานในเครือ่งพมิพ

• หากกระดาษติดอยูดานในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาปดที่ดานลางของเครื่องพิมพ กดปุมที่ดานขาง
ทั้งสองดานของฝาปด

• ดึงกระดาษที่ติดออก
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• ปดฝาปด คอยๆ ดันฝาปดกลับเขาท่ีเดิมบนเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองขางเขาที่

3. กดปุมการเลือก ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทํางานปจจุบันตอ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

ปองกนักระดาษตดิ

• อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควรใสกระดาษที่เปนประเภท

และขนาดเดียวกนัลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

ไมสามารถพมิพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Printing Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการ
วิเคราะหการพิมพของ HP) ซึง่สามารถแกปญหานี้ใหคุณไดโดยอัตโนมัติ เมื่อตองการดาวนโหลดยูทิลิ
ต้ีดังกลาว ใหคลิกลิงกที่เหมาะสม

หมายเหตุ ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP อาจไมสามารถใชงานไดในทุกภาษา

นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP (Windows แบบ 32 บติ)

ไมสามารถพิมพงานได 49

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-3050A-J611&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-926&h_lang=en&h_client=s-h-e009-01&h_keyword=dg-PDU&jumpid=ex_r4155/en/hho/ipg/PDU/2050J510-SASH-C


นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP (Windows แบบ 64 บิต)

แกไขปญหาการพมิพ

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไม
สามารถพิมพได ใหลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดและแกไข
2. หากคุณใชสาย USB เช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ ใหถอดสาย USB ออกและเชื่อมตอ

ใหม หากคุณเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพดวยการเชื่อมตอระบบไรสาย ใหตรวจสอบวา
การเชื่อมตอยังทํางานอยู

3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทํางานชั่วคราวหรือออฟไลน

วธิตีรวจสอบวาเครือ่งพมิพไมไดหยดุการทาํงานชั่วคราวหรอืออฟไลน

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers

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

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

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ดับเบลิคลิกหรือคลิกขวาที่ไอคอนสําหรับเครื่องพิมพของคุณ จากน้ันเลือก See what’s

printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) เพ่ือเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทําเครื่องหมายถูกหนา

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

d. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง
4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาผลิตภัณฑที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน

วธิตีรวจสอบวาไดตั้งคาผลติภณัฑทีถ่กูตองไวเปนเครือ่งพมิพคาเริม่ตน

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers

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

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

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมเีครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเคร่ืองพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเคร่ืองพิมพของคุณอีกคร้ัง
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5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

วธิรีสีตารททีเ่กบ็พกังานพมิพ

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ

Windows 7

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel แผงควบคุม) จาก
นั้นคลิก System and Security (ระบบและความปลอดภยั) แลวคลิก Administrative
Tools (เครื่องมอืในการดูแล)

• ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริ่มตน) ใหตรวจดูวาได

เลือก Automatic (อัตโนมติั) ไวแลว
• หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั้นคลิก System and Maintenance (ระบบและการบํารุงรักษา) และคลิก
Administrative Tools (เครื่องมือในการดูแล)

• ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาท่ี Print Spooler service (บริการที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties

(คุณสมบติั)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริ่มตน) ใหตรวจดูวาได

เลือก Automatic (อัตโนมติั) ไวแลว
• หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows XP

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

ประยุกต)
• ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ) แลวเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักการพิมพ)
• คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Restart (รีสตารท) เพ่ือรีสตารท

บริการ
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมเีครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเคร่ืองพิมพคาเร่ิมตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง
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6. รีสตารทคอมพิวเตอร
7. ลบคิวการพิมพ

วธิีลบคิวการพมิพ

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏบิติัการของคุณ
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers

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

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

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

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

รีสตารทเรียบรอยแลว
e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพ่ือดูใหแนใจวาไมมีขอมูลคางอยู จากน้ันจึงลองพิมพอีกครั้ง

ถาคิวการพิมพไมไดถูกลางออกไป หรือถูกลางออกแลวแตยังไมสามารถพิมพออกได ใหดําเนิน
การแกไขข้ันตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

นําสิ่งกีดขวางออกจากแครตลบัหมึกพมิพ
นําส่ิงกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมกึพิมพ

โปรดอานขอมลูเพิ่มเติมท่ี การดึงกระดาษที่ติดอยูออก

หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษที่ติดออก ใชความระมัดระวังทุก
ครั้งเมือ่นํากระดาษท่ีติดออกจากภายในเครื่อง

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

การเตรียมถาดกระดาษ
เปดถาดรบักระดาษออก

▲ ถาดรับกระดาษออกตองเปดอยูเมือ่เริ่มพิมพ
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ปดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ

▲ ฝาครอบตลับหมกึพิมพตองปดอยูเมือ่เริ่มพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เครื่องพมิพไมทาํงาน
วธิีแกไขปญหาเครือ่งพมิพไมทํางาน

▲ หากคุณไดปดเครื่องพิมพและเปดอีกคร้ัง แตไมสามารถแกปญหาได โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ
HP

  โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

ปญหาเกี่ยวกบัตลบัหมกึพมิพ
อันดับแรก ใหลองนําตลับหมกึพิมพออก และใสกลับเขาท่ีเดิม หากยังไมไดผล ใหทําความสะอาดหนา
สัมผัสของตลับหมึกพิมพ หากวิธีดังกลาวยังไมสามารถแกไขปญหาได ให การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ

ขอควรระวงั ข้ันตอนการทําความสะอาดควรใชเวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแนใจวาไดติด
ต้ังตลับหมกึพิมพกลับเขาไปในเครื่องพิมพทันทีหลังจากทําความสะอาด เราไมแนะนําใหนําตลับหมกึ
พิมพออกมาอยูนอกเครื่องพิมพนานกวา 30 นาที เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอหัวพิมพและ
ตลับหมกึพิมพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
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รอใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
3. นําตลับหมึกพิมพที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาดออก

4. จับดานขางของตลับหมึกพิมพโดยใหหงายดานลางขึ้น แลวหาตําแหนงของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบน
ตลับหมกึพิมพ แถบหนาสัมผัสไฟฟาคือสวนที่เปนสีเ่หลี่ยมเล็กๆ สี่อันทําดวยทองแดงหรือโลหะสีทอง
ที่ดานลางของตลับหมึกพิมพ

5. เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมขีน

ขอควรระวงั ระวังไมใหสัมผัสกับสวนอ่ืนนอกจากแถบหนาสัมผัส และอยาใหมีรอยเปอนหรือ
เศษวัสดุอ่ืนๆ ติดอยูบนสวนอื่นของตลับหมึกพิมพ

6. คนหาตําแหนงแถบหนาสัมผัสในหัวพิมพที่ดานในของเครื่องพิมพ แถบหนาสัมผัสมลีักษณะเปนชุด
สลักสีทองแดงหรือสีทองสี่ตัวซึง่จะอยูตรงกับแถบหนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพ
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7. ใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส
8. ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
9. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือไม
10. หากยังคงมขีอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดเครื่องแลวเปดใหม

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การเชือ่มตอเครอืขาย
• เรียนรูวิธีคนหาการตั้งคาความปลอดภยัเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเครือขาย) และคําแนะนําการแก

ไขปญหาอ่ืนๆ คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเคร่ืองพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือดู

ขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

ฝายสนบัสนนุของ HP
• การลงทะเบยีนผลิตภณัฑ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การลงทะเบียนผลติภัณฑ
ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการลงทะเบยีน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การสนับสนุนและการแจง
เตือนการสนับสนุนของผลิตภณัฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภัณฑขณะติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบยีนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขัน้ตอนการสนบัสนุน

หากคณุประสบปญหา ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support ศูนยบริการ

ลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขา
ถึงไดรวดเร็วที่สุดเมือ่ตองการทราบขอมลูปจจุบนัของผลิตภัณฑและเมือ่ตองการความชวยเหลือจาก
ผูเช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้:
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภณัฑ
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• ผลิตภัณฑท่ีมปีระโยชนและขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับปญหาท่ัวๆไป
• การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP พรอมใหบริการเมื่อคุณลง

ทะเบียนผลิตภัณฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง

กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภมูภิาค และภาษา

การสนับสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ ประเทศ/
ภูมิภาคและภาษา

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

การโทรศพัทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (HP Deskjet 3050A J611 series)
• หมายเลขรุน (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภณัฑ)
• ขอความท่ีปรากฏเมื่อมปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนน้ีมากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มกีารเคลื่อนยายผลิตภณัฑ ฯลฯ)
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หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุ

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และขอมลูคาโทรศัพท โปรดดู
ที่ www.hp.com/support

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท

หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใช
จายเพิ่มเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP
www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพทของฝาย
สนับสนุนในประเทศ/พ้ืนที่ของทานเพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกันอื่นๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรบั HP All-in-One จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบรกิารและการ
รบัประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพิ่มเติม

ฝายสนับสนุนของ HP 57

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e010-1&h_product=4311835&h_lang=en&h_cc=th
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10 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP All-in-One มีอยูใน สวนน้ี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP All-in-One

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ประกาศ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ

ประกาศ

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

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขาไปที่เว็บไซตบริการ
ลูกคาออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support
ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ชวงอุณหภูมกิารใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ระดับอุณหภมูิขณะปฏิบัติการที่สามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความชื้น : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดน้ําคางสูงสุด 28 ºC
• ระดับอุณหภมูิขณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
• ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP All-in-One อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มคีวามยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด

ข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

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

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง

ขอมูลทางเทคนิค 59

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e010-1&h_product=4311835&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e010-1&h_product=4311835&h_lang=en&h_cc=th


บัตรดัชนี: สูงสุด 20 แผน

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

ความจขุองถาดรบักระดาษออก

กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 30 แผน

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง

บัตรดัชนี: สูงสุด 10 แผน

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 10 แผน

ขนาดกระดาษ

หากตองการทราบรายการขนาดสื่อท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้าํหนกักระดาษ

กระดาษธรรมดา: 64 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด)

ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)

บัตร: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดสําหรับบตัรดัชนี)

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซบัซอนของเอกสาร
• วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสาํเนา

• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน

ขอมลูจําเพาะของการสแกน

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

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

ความละเอยีดในการพมิพ

โหมดเอกสารราง

• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 300x300dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมติั

โหมดปกติ

• ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x300dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมติั
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ธรรมดา-โหมดดทีี่สดุ

• ตนฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi
• สําเนา: 600x1200dpi (ขาวดํา), อัตโนมัติ (สี)

ธรรมดา-โหมดดทีี่สดุ

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

โหมด dpi สงูสดุ

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

ขอมลูจาํเพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา

0957-2286

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

0957-2290

• แรงดันไฟฟาเขา: 200-240Vac (+/- 10%)
• ความถี่ไฟฟาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

หมายเหตุ ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที ่HP ใหมาเทานั้น

จาํนวนการพมิพของตลบัหมกึพมิพ

โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวนการพิมพ
ของตลับหมกึพิมพโดยประมาณ

ขอมลูเกีย่วกบัเสยีง

ในกรณีที่คุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมลูเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP ไปที่
www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลิตภณัฑเพือ่อนุรกัษส่ิงแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มกีารออกแบบเพื่อการรี
ไซเคิลกับผลิตภณัฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอยท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํา
งานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยก
ออกจากกันไดงาย สายรัดและการเชื่อมตออ่ืนๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่อง
มือพื้นฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อการแยกชิ้นสวน
และการซอมแซมไดอยางมปีระสิทธิภาพ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดที่

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
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• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชไฟฟา
• โหมดสลีป
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• สารเคมี

เคลด็ลบัในการรกัษาสิง่แวดลอม

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

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

คณุสมบตัิการรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคุณ

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR® ของ
ผลิตภัณฑน้ี โปรดดูที่ www.hp.com/go/energystar

• วสัดรุไีซเคลิ: สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชกระดาษ

เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ

ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึง่มนี้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมเีครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิ้นสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ

คุณสามารถรับขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds

โครงการรไีซเคลิ

HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภมูิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภณัฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

โครงการรไีซเคลิวสัดุสาํหรบั HP inkjet

HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมภิาค
ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้

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

อุปกรณพิมพและอุปกรณทําสําเนาภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® มี
คุณสมบัติตรงตามขอมลูจําเพาะสําหรับอุปกรณทําสําเนาภาพ ENERGY STAR ขององคการพิทักษสิ่ง
แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เครื่องหมายดังตอไปนี้จะ
ปรากฏบนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มีคุณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR

ขอมลูเพิ่มเติมสําหรับรุนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มคุีณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR จะปรากฏอยู
ในรายการที่: www.hp.com/go/energystar

โหมดสลปี

• การใชพลังงานจะลดลงเมื่อเคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป
• หลังจากตั้งคาเครื่องพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมกีารทํางานเปนเวลา 5

นาที
• ทัง้นี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลากอนเขาสูโหมดสลีปได
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

สารเคมี

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

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP All-in-One มีคุณสมบติัตรงตามขอกําหนดเก่ียวกับผลิตภณัฑจากหนวยงานที่ออกขอบงัคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภูมภิาคของทาน
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• ประกาศขอบงัคับของสหภาพยุโรป
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบงัคับ ผลิตภณัฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
VCVRA-1002 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet
3050A J611 series อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ (CB730A และอื่นๆ)

FCC statement
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Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภัณฑที่มเีครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปนี้:

• กฎบัญญัติ Low Voltage Directive 2006/95/EC
• กฎบัญญัติ EMC Directive 2004/108/EC
• Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม

ผลิตภัณฑนี้จะมีคุณสมบติัตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มีเครื่องหมาย CE เทานั้น

หากผลิตภณัฑนี้มคุีณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑน้ีจะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบัญญัติ EU Directive ตอไปนี้:

• กฎบัญญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

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

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สําหรับผลิตภัณฑทีไ่มมีคุณสมบตัิดานการโทรคมนาคม และ
สําหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมทีส่อดคลองกนัของ
สหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW
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สําหรับผลิตภณัฑดานโทรคมนาคมทีไ่มสอดคลองกันของ
สหภาพยุโรป (จะมีเลขประจําเคร่ือง 4 หลักแทรกอยูระหวาง
CE และ ! (เคร่ืองหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับใช)

โปรดดูท่ีปายฉลากที่เปนขอบงัคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑน้ี

คุณสมบติัการทํางานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในกลุมประเทศ EU และ EFTA ออส
เตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ
ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาล ีลัตเวีย ลิกเตนสไตน ลิทัวเนีย ลักเซมเบริก มอลตา เนเธอรแลนด
นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และ
สหราชอาณาจักร

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภัณฑ) มไีวเพ่ือการเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก
ผลติภณัฑทีม่อีปุกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชองสัญญาณที่มีใหใชงาน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส

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

หากมขีอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบงัคับ โปรดติดตอ:

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

คาํประกาศขอบงัคบัระบบไรสาย
สวนนี้จะกลาวถึงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขอบงัคับของผลิตภณัฑไรสาย:

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• Notice to users in Taiwan
Exposure to radio frequency radiation

(ทําตอ)
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Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada

Notice to users in Taiwan
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