
LASERJET PRO 400

คู่มือผู้ใช้

M401





เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401
Series

คูมอืผูใช



ลขิสทิธิแ์ละใบอนุญาต

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

หามทาํการผลิตซํา้ ดดัแปลงหรือแปลโดยไมไดรบั
อนุญาตอยางเป็นลายลกัษณอกัษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลขิสทิธิ ์

ขอมูลทีป่รากฏในทีน่ี่อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรบัประกนัเพยีงอยางเดยีวสาํหรบัผลิตภณัฑและ
บรกิารของ HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรบั
ประกนัทีแ่สดงไวอยางชดัแจงและมาพรอมกบั
ผลิตภณัฑและบรกิาร และไมมีขอความอืน่ใดทีจ่ะถกู
กลาวอางวาเป็นการรบัประกนัเพิม่เตมิ HP จะไมรบั
ผดิตอขอผดิพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเน้ือหาใด

Edition 1, 9/2014

หมายเลขชิน้สวน: CF270-91034

การรบัรองเครือ่งหมายการคา

Adobe®, Acrobat® และ PostScript® เป็น
เครือ่งหมายการคาของ Adobe Systems
Incorporated

Apple และโลโก Apple เป็นเครื่องหมายการคาของ
Apple Computer, Inc. ซึง่ลงทะเบียนในสหรฐัฯ
และประเทศ/พืนทอีืน่ๆ iPod เป็นเครื่องหมายการคา
ของ Apple Computer, Inc. คณุสามารถคดัลอก
เครือ่งหมาย iPod ไดก็ตอเมือ่ไดรบัอนุญาตจาก
เจาของสทิธิห์รือเมือ่เป็นการคดัลอกทีถ่กูตองตาม
กฎหมายเทาน ัน้ อยางขโมยเพลง

Bluetooth เป็นเครือ่งหมายการคาทีม่ีเจาของลขิสทิธิ ์
และใชโดย Hewlett-Packard Company ภายใต
ลขิสทิธิ ์

Java™ เป็นเคร่ืองหมายการคาในสหรฐัอเมรกิาของ
Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ
Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรฐัอเมริกาของ Microsoft
Corporation

UNIX® เป็นเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ The
Open Group



สารบญั

1  แนะนําผลิตภณัฑ ...................................................................................................................... 1

มุมมองผลิตภณัฑ ......................................................................................................................... 2
ดานหนาของผลิตภณัฑ ................................................................................................... 2
ดานหลงัของผลิตภณัฑ .................................................................................................... 3
ตาํแหนงของหมายเลขผลิตภณัฑและหมายเลขรุน ..................................................................... 3
ลกัษณะแผงควบคมุ ....................................................................................................... 4

แผงควบคมุของเครือ่ง LCD ............................................................................... 4
แผงควบคมุหนาจอสมัผสั .................................................................................. 5

หนาจอหลกัของหนาจอสมัผสั ............................................................................................ 6
พิมพรายงานเครือ่งพมิพ ................................................................................................................. 7

พมิพรายงานเครือ่งพิมพจากแผงควบคมุ LCD ........................................................................ 7
พมิพรายงานเครือ่งพิมพจากแผงควบคมุหนาจอสมัผสั ............................................................... 8

การปฏเิสธความรบัผดิชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั ........................................................................... 8

2  ถาดกระดาษ ........................................................................................................................... 9

ขนาดกระดาษทีใ่ชได .................................................................................................................. 10
ประเภทกระดาษทีส่นบัสนุน ........................................................................................................... 12
ใสกระดาษลงในถาดป อนกระดาษ ................................................................................................... 13

ใสกระดาษในถาด 1 .................................................................................................... 13
ใสกระดาษในถาด 2 .................................................................................................... 14
ใสกระดาษในถาดเสริม 3 .............................................................................................. 16

3  พิมพ ................................................................................................................................. 19

ไดรเวอรเครือ่งพิมพทีส่นบัสนุน (Windows) ...................................................................................... 20
เปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ (Windows) ...................................................................................... 22

ลาํดบัความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ .......................................................... 22
การเปลีย่นการต ัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพท ัง้หมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร ........................ 22
การเปลีย่นการต ัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพท ัง้หมด ................................................................ 22
การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง ................................................................................... 23

เปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ (Mac OS X) ...................................................................................... 24
ลาํดบัความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ .......................................................... 24

THWW iii



การเปลีย่นการต ัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพท ัง้หมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร ........................ 24
การเปลีย่นการต ัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพท ัง้หมด ................................................................ 24
การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง ................................................................................... 24

พิมพงานสาํหรบั Windows .......................................................................................................... 26
ใชช็อตคทัสาํหรบัการพมิพ (Windows) ............................................................................. 26
สรางช็อตคทัการพิมพ (Windows) .................................................................................. 27
พมิพท ัง้สองดานอตัโนมตัโิดยใช Windows ........................................................................ 29
พมิพท ัง้สองดาน (การพิมพสองดาน) ดวยตนเองโดยใช Windows .............................................. 30
พมิพหลายหนาในหนาเดยีวโดยใช Windows ..................................................................... 32
เลือกการวางแนวหนากระดาษ (Windows) ........................................................................ 34
เลือกประเภทกระดาษ (Windows) ................................................................................... 36
พมิพหนาแรกหรือหนาสดุทายบนกระดาษชนิดอืน่ (Windows) ................................................. 37
กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ (Windows) ................................................ 39
จดัทาํหนงัสอืเลมเล็ก (Windows) .................................................................................... 40

พิมพงานสาํหรบั Mac OS X ......................................................................................................... 42
ใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ (Mac OS X) ........................................................................ 42
สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพิมพ (Mac OS X) ..................................................................... 42
พมิพบนท ัง้สองดานโดยอตัโนมตั ิ(Mac OS X) ..................................................................... 42
พมิพบนท ัง้สองดานดวยตนเอง (Mac OS X) ....................................................................... 43
การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดียว (Mac OS X) ................................................................ 44
เลือกการวางแนวหนากระดาษ (Mac OS X) ........................................................................ 44
เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X) .................................................................................. 44
การพมิพหนาปก (Mac OS X) ....................................................................................... 45
กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ (Mac OS X) ............................................... 45
จดัทาํหนงัสอืเลมเล็ก (Mac OS X) ................................................................................... 45

งานพมิพเพิม่เตมิ (Windows) ....................................................................................................... 46
ยกเลกิงานพมิพ (Windows) .......................................................................................... 46
เลือกขนาดกระดาษ (Windows) ..................................................................................... 46
เลือกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง (Windows) ...................................................................... 46
พมิพลายน้ํา (Windows) .............................................................................................. 47

งานพมิพเพิม่เตมิ (Mac OS X) ...................................................................................................... 48
ยกเลกิงานพมิพ (Mac OS X) ......................................................................................... 48
เลือกขนาดกระดาษ (Mac OS X) .................................................................................... 48
เลือกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง (Mac OS X) ..................................................................... 48
พมิพลายน้ํา (Mac OS X) ............................................................................................. 48

สรางงานพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวร ............................................................................................... 50
การพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวร (แผงควบคมุ LCD) ............................................................... 50
การพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวร (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ...................................................... 50

ใช HP ePrint ........................................................................................................................... 51
ต ัง้คา HP ePrint (แผงควบคมุ LCD) ................................................................................. 51

iv THWW



ต ัง้คา HP ePrint (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ........................................................................ 52
ใช AirPrint .............................................................................................................................  53
การพิมพทีเ่ครือ่งดวย USB ............................................................................................................ 54

4  การจดัการและบาํรุงรกัษา ........................................................................................................... 55

ใช HP Reconfiguration Utility เพือ่เปลีย่นแปลงการเชือ่มตอเครือ่งพมิพ ...................................................  56
ต ัง้คา HP Wireless Direct Printing ............................................................................................... 57
ใชแอปพลิเคชนับริการบนเว็บของ HP ..............................................................................................  58

ใชแอปพลเิคชนั HP Web Services (แผงควบคมุ LCD) .........................................................  58
ใชแอปพลเิคชนั HP Web Services (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ................................................ 58

กาํหนดคาเครือขาย IP .................................................................................................................  59
ดูหรือเปลีย่นการต ัง้คาเครือขาย ........................................................................................ 59
กาํหนดคาพารามเิตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคมุ ................................................  59

กาํหนดคาพารามเิตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคมุ LCD) ............................. 59
กาํหนดคาพารามเิตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) .................... 59

การเปลีย่นชือ่เครือ่งพิมพในเครือขาย ................................................................................. 60
การต ัง้คาความเร็วในการเชือ่มตอและการพิมพสองดาน ...........................................................  61

การต ัง้คาความเร็วในการลงิคและการพมิพสองดาน (แผงควบคมุ LCD) .......................... 61
การต ัง้คาความเร็วในการลงิคและการพมิพสองดาน (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ................. 61

HP Device Toolbox (Windows) ................................................................................................. 63
HP Utility สาํหรบั Mac OS X ...................................................................................................... 65

เปิด HP Utility ..........................................................................................................  65
คณุสมบตัขิอง HP Utility ..............................................................................................  65

HP Web Jetadmin ..................................................................................................................  66
คณุสมบตัดิานความปลอดภยัของเครือ่งพมิพ .......................................................................................  67

ล็อคเครือ่งพมิพ ..........................................................................................................  67
ต ัง้หรือเปลีย่นรหสัผานเครือ่งพมิพ ....................................................................................  67

การต ัง้คาการประหยดั .................................................................................................................  69
พมิพดวย EconoMode ................................................................................................ 69
ต ัง้คาหนวงเวลาพกัเครือ่ง ............................................................................................... 69

ต ัง้คาหนวงเวลาพกัเครือ่ง (แผงควบคมุ LCD) ........................................................  69
ต ัง้คาหนวงเวลาพกัเครือ่ง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ...............................................  70

ต ัง้คาหนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ....................................................................................  70
ต ัง้คาหนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุ LCD) .............................................. 70
ต ัง้คาหนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ..................................... 71

พิมพเมือ่ตลบัผงหมกึหมดอายุการใชงานทีป่ระมาณไว ............................................................................  72
เปิดหรือปิดการต ัง้คาเมือ่นอยมาก (แผงควบคมุ LCD) .............................................................. 72
เปิดหรือปิดการต ัง้คาเมือ่นอยมาก (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ....................................................  73

จดัเก็บและนําอปุกรณสิน้เปลืองกลบัมาใชใหม ...................................................................................... 74
รีไซเคลิอุปกรณสิน้เปลือง ............................................................................................... 74

THWW v



การจดัเก็บตลบัหมกึพมิพ ............................................................................................... 74
คาํแนะนําในการเปลีย่น ............................................................................................................... 75

เปลีย่นตลบัผงหมกึ ...................................................................................................... 75
หนวยความจํา ........................................................................................................................... 77
อพัเดตเฟิรมแวร ........................................................................................................................ 78

อพัเดตเฟิรมแวรดวยตวัเอง (แผงควบคมุ LCD) ..................................................................... 78
อพัเดตเฟิรมแวรดวยตวัเอง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ............................................................ 78
ต ัง้คาผลติภณัฑใหอพัเดตเฟิรมแวรโดยอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุ LCD) ............................................ 78
ต ัง้คาผลติภณัฑใหอพัเดตเฟิรมแวรโดยอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ................................... 79

5  การแกไขปญัหา ..................................................................................................................... 81

รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกปญัหา .............................................................................................. 82
ข ัน้ตอนที ่1: โปรดตรวจสอบวาอปุกรณไดรบัการต ัง้คาอยางถกูตอง ............................................. 82
ข ัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการเชือ่มตอแบบใชสายหรือไรสาย ........................................................ 82
ข ัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ .................................................. 83
ข ัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบกระดาษ ....................................................................................... 83
ข ัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบซอฟตแวร .................................................................................... 83
ข ัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงักชนัการพิมพ ................................................................................ 83
ข ัน้ตอนที ่7: ตรวจสอบตลบัผงหมกึ ................................................................................... 83
ข ัน้ตอนที ่8: ลองสงงานพิมพจากคอมพวิเตอร ...................................................................... 83

นําคาทีร่ะบบต ัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช ............................................................................................ 84
นําคาทีร่ะบบต ัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช (แผงควบคมุ LCD) ...................................................... 84
นําคาทีร่ะบบต ัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ............................................. 84

ระบบวธิีใชทีแ่ผงควบคมุ .............................................................................................................. 85
ทาํความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ .............................................................................................. 86

ประเภทขอความบนแผงควบคมุ ....................................................................................... 86
ขอความทีแ่ผงควบคมุ .................................................................................................. 86

10.x000 อุปกรณสิน้เปลืองผดิพลาด ................................................................. 86
50.x ฟิวเซอรผดิพลาด ปิดแลวเปิด .................................................................... 86
51.XX Error (54.XX ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด ........................................................ 87
54.XX Error (54.XX ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด ........................................................ 87
55.X Error (59.X ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด ............................................................ 87
57 Fan error (57 พดัลมผดิพลาด) ปิดแลวเปิด .................................................... 87
59.X Error (59.X ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด ............................................................ 88
79 Service error (79 เกดิขอผดิพลาดทีบ่รกิาร) ปิดแลวเปิด ..................................... 88
79 ผดิพลาด ปิดแลวเปิด ................................................................................ 88
Invalid driver (ไดรเวอรไมถูกตอง) Press [OK] (กด [OK]) .................................... 89
Rear door open (ฝาดานหลงัเปิดอยู) ................................................................ 89
Supplies low (อุปกรณสิน้เปลืองเหลือนอย) ......................................................... 89
กระดาษตดิใน <location> ............................................................................. 89

vi THWW



กระดาษตดิในถาด <X> Clear jam and then (ดงึกระดาษทีต่ดิออกและ) Press [OK]
(กด [OK]) ................................................................................................ 89
การพมิพสองหนาดวยตวัเอง ใสถาด <X> Press [OK] (กด [OK]) ............................... 90
กาํลงัทาํความสะอาด ...................................................................................... 90
ขนาดกระดาษทีไ่มคาดคดิในถาด <X> ใส <ขนาด> Press [OK] (กด [OK]) .................. 90
ขอผดิพลาด 49 ปิดแลวเปิด ............................................................................ 90
ชองเปิดอยู ................................................................................................. 90
ตลบัหมกึพิมพสีดาํทีไ่มสนบัสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพือ่ดาํเนินการตอ) . . . 91
ตลบัหมกึสีดาํเหลือนอย .................................................................................. 91
ตลบัหมกึสีดาํเหลือนอยมาก ............................................................................. 91
ตดิต ัง้ตลบัหมกึพิมพสดีาํทีใ่ชแลว Press [OK] to continue (กด [OK] เพือ่ดาํเนินการตอ) . . . 91
ตดิต ัง้ตลบัหมกึสีดาํ ....................................................................................... 92
นําวสัดทุีต่ดิมากบัตลบัผงหมกึในระหวางการขนสงออก ............................................. 92
ป อนดวยมอื <SIZE>, <TYPE> กด [OK] เพือ่ใชสือ่ทีม่ี ............................................ 92
พมิพผดิ Press [OK] (กด [OK]) ...................................................................... 92
พมิพไมสาํเร็จ กด OK หากยงัผดิพลาดอยู ใหปิดเครือ่งกอนเปิดใหม ............................. 92
หนวยความจาํเหลือนอย Press [OK] (กด [OK]) .................................................... 93
อุปกรณสิน้เปลืองของแทของ HP แลว ................................................................. 93
เกดิขอผดิพลาดทีอุ่ปกรณ Press [OK] (กด [OK]) .................................................. 93
เปลีย่นตลบัหมกึสดีาํ ...................................................................................... 93
ใสกระดาษในถาด <X> <TYPE> <SIZE> ........................................................... 94
ใสถาด 1 <ประเภท>, <ขนาด> ....................................................................... 94
ใสถาด 1 ธรรมดา <SIZE> โหมดการทาํความสะอาด .............................................. 94
ใสถาด <X> กด [OK] เพือ่ใชสือ่ทีม่ ี................................................................... 94

ป อนกระดาษไมถกูตอง หรือกระดาษตดิ ............................................................................................ 95
เครือ่งพมิพไมดงึกระดาษ .............................................................................................. 95
เครือ่งพมิพดงึกระดาษหลายแผน ...................................................................................... 95
การป องกนักระดาษตดิ ................................................................................................. 95

แกปญัหากระดาษตดิขดั ............................................................................................................... 96
ตาํแหนงทีก่ระดาษตดิ ................................................................................................... 96
แกปญัหากระดาษตดิในถาด 1 ........................................................................................ 96
แกปญัหากระดาษตดิในถาด 2 ........................................................................................ 98
แกปญัหากระดาษตดิในถาด 3 ...................................................................................... 100
การนํากระดาษทีต่ดิออกจากถาดกระดาษออก ..................................................................... 101
แกปญัหากระดาษตดิในบริเวณอุปกรณพิมพสองดาน ............................................................ 101
แกปญัหากระดาษตดิในบริเวณฟิวเซอร ............................................................................ 102

ปรบัปรุงคณุภาพงานพมิพ ........................................................................................................... 104
ตรวจสอบการต ัง้คาประเภทกระดาษ (Windows) ................................................................ 104
ตรวจสอบการต ัง้คาประเภทกระดาษ (Mac OS X) ............................................................... 104
ตรวจสอบสถานะตลบัผงหมกึ ........................................................................................ 105

THWW vii



พมิพหนาสถานะอุปกรณสิน้เปลือง (แผงควบคมุ LCD) ............................................ 105
พมิพหนาสถานะอุปกรณสิน้เปลือง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) ................................... 105
ตรวจสอบสถานะอปุกรณสิน้เปลือง ................................................................... 105

พมิพหนาทาํความสะอาด ............................................................................................. 106
พมิพหนาทาํความสะอาด (แผงควบคมุ LCD) ....................................................... 106
พมิพหนาทาํความสะอาด (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั) .............................................. 106

ตรวจสอบความเสียหายของตลบัผงหมกึ ............................................................................ 106
ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดลอมในการพมิพ ................................................................ 107

ใชกระดาษทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอกาํหนดของ HP ............................................... 107
ตรวจสอบสภาพแวดลอมของอุปกรณ ................................................................ 108

ตรวจสอบการต ัง้คางานพมิพ ......................................................................................... 108
ตรวจสอบการต ัง้คา EconoMode ................................................................... 108

ใชไดรเวอรการพิมพทีต่รงกบังานพิมพของคณุมากทีสุ่ด ......................................................... 108
เครือ่งพมิพไมพมิพงานหรือพมิพชา ............................................................................................... 110

เครือ่งพมิพไมพิมพงาน ............................................................................................... 110
เครือ่งพมิพพิมพงานชา ............................................................................................... 110

การแกปญัหาการพมิพทีเ่ครือ่งดวย USB .......................................................................................... 111
เมนูแฟลชไดรฟ  USB จะไมเปิดเมือ่คณุเสยีบอปุกรณ USB ..................................................... 111
ไฟลไมพมิพจากอุปกรณเสรมิทีจ่ดัเก็บแบบ USB ................................................................. 111
ไฟลทีค่ณุตองการพิมพไมไดแสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ  USB ........................................... 112

แกไขปญัหาการเชือ่มตอโดยตรง ................................................................................................... 113
แกปญัหาเครือขายแบบใชสาย ...................................................................................................... 114

การเชือ่มตอไมดี ....................................................................................................... 114
เครือ่งคอมพวิเตอรกาํลงัใช IP แอดเดรสทีไ่มถูกตองสาํหรบัเครือ่งพิมพ ....................................... 114
เครือ่งคอมพวิเตอรไมสามารถสือ่สารกบัเครือ่งพมิพ .............................................................. 115
เครือ่งพมิพใชการต ัง้คาลงิคและ Duplex สาํหรบัเครือขายไมถกูตอง .......................................... 115
โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทาํใหเกดิปญัหาการใชงานรวมกนั ................................................ 115
คอมพวิเตอรหรือเวริคสเตชั่นอาจต ัง้คาไมถูกตอง ................................................................. 115
เครือ่งพมิพถูกปิดใช หรือการต ัง้คาเครือขายอืน่ไมถูกตอง ....................................................... 115

การแกปญัหาเครือขายแบบไรสาย ................................................................................................. 116
รายการตรวจสอบการเชือ่มตอไรสาย ............................................................................... 116
เครือ่งพมิพไมพิมพงานหลงัจากสิน้สุดการกาํหนดคาไรสาย ..................................................... 116
เครือ่งพมิพไมพิมพ และมกีารตดิต ัง้ไฟรวอลลอืน่บนคอมพวิเตอร .............................................. 117
การเชือ่มตอไรสายไมทาํงานหลงัจากยายเราเตอรไรสายหรือเครือ่งพิมพ ...................................... 117
ไมสามารถเชือ่มตอคอมพวิเตอรอืน่เขากบัอุปกรณไรสาย ........................................................ 117
เครือ่งพมิพไรสายสูญเสียการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอกบั VPN ....................................................... 117
เครือขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย ....................................................................  117
เครือขายไรสายไมทาํงาน ............................................................................................ 117
ทาํการทดสอบการวินิจฉยัเครือขายไรสาย ......................................................................... 118
ลดคลืน่รบกวนบนเครือขายไรสาย .................................................................................. 118

viii THWW



แกปญัหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Windows .................................................................................. 119
ไมมีไดรเวอรการพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer ............................................................ 119
เกดิขอความแสดงขอผดิพลาดขึน้ระหวางการตดิต ัง้ซอฟตแวร .................................................. 119
เครือ่งพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพมิพออกมา ........................................................... 119

แกปญัหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Mac OS X ................................................................................. 121
ไดรเวอรการพิมพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพและ
สแกน) .................................................................................................................. 121
ชือ่เครือ่งพิมพไมปรากฏในรายการเครือ่งพมิพในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print &
Scan (พมิพและสแกน) ............................................................................................... 121
ไดรเวอรการพมิพไมไดต ัง้คาเครือ่งพิมพทีค่ณุเลือกไวในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ
Print & Scan (พมิพและสแกน) โดยอตัโนมตั ิ.................................................................... 121
งานพมิพไมไดถูกสงไปยงัเครือ่งพมิพทีต่องการ ................................................................... 122
เมือ่เชือ่มตอดวยสายเคเบลิ USB เครือ่งพมิพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)
หรือ Print & Scan (พมิพและสแกน) หลงัจากเลือกไดรเวอร ................................................... 122
คณุใชไดรเวอรการพมิพท ั่วไปเมือ่ใชการเชือ่มตอ USB .......................................................... 122

ลบซอฟตแวร (Windows) ......................................................................................................... 123
ลบซอฟตแวร (Mac OS X) ........................................................................................................ 124

6  วสัดุสิน้เปลืองและอุปกรณเสรมิ .................................................................................................... 125

ส ั่งซ้ือชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอปุกรณสิน้เปลือง ............................................................................... 126
นโยบายของ HP เกีย่วกบัอุปกรณสิน้เปลืองทีไ่มใชของ HP ..................................................................... 126
เว็บไซตตอตานสนิคาปลอมของ HP ............................................................................................... 126

ดชันี ................................................................................................................................... 127

THWW ix



x THWW



1 แนะนําผลติภณัฑ

● มมุมองผลิตภณัฑ

● พมิพรายงานเครือ่งพิมพ

● การปฏเิสธความรบัผดิชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั
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มุมมองผลติภณัฑ

ดานหนาของผลติภณัฑ

1 ถาดกระดาษออก

2 ถาด 1

3 ปุ มเปิด/ปิดเครือ่ง

4 ถาด 2

5 พอรต USB สาํหรบัการพมิพทีเ่ครือ่ง (เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครื่องพมิพ HP LaserJet Pro 400
M401dw เทาน ัน้)

6 สลกัชองใสตลบัผงหมกึ

7 แผงควบคุม LCD หรือแผงควบคมุหนาจอสมัผสัสี (เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครื่องพมิพ HP LaserJet Pro
400 M401dw เทาน ัน้)
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ดานหลงัของผลติภณัฑ

1 พอรต Hi-Speed USB 2.0

2 พอรตเครือขาย (ทกุรุนยกเวน เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401a และ เครื่องพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401d)

3 จุดเชื่อมตอสายไฟ

4 ชองเสียบสาํหรบัเสียบสายเคเบลิล็อคเพือ่ความปลอดภยั

5 สลกัชองนํากระดาษทีต่ดิออกดานหลงั

ตาํแหนงของหมายเลขผลติภณัฑและหมายเลขรุน

ป ายหมายเลขผลติภณัฑและหมายเลขรุนของผลิตภณัฑอยูทีด่านหลงัของเครือ่ง
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ลกัษณะแผงควบคมุ

แผงควบคมุของเครือ่ง LCD

1 หนาจอแผงควบคุม: หนาจอจะใหขอมูลเกีย่วกบัเครือ่งพมิพ ใชเมนูบนหนาจอเพือ่กาํหนดการต ัง้คาเครือ่งพมิพ

2 ไฟสญัญาณ โปรดพจิารณา (สีอาํพนั): ไฟสญัญาณ โปรดพจิารณา จะกะพรบิเมือ่เครือ่งพมิพตองการใหผูใชตรวจสอบ

3 ไฟสญัญาณ พรอม (สีเขียว): ไฟสญัญาณ พรอม จะสวางเมือ่เครือ่งพมิพพรอมทีจ่ะพมิพงาน กะพรบิเมือ่เครือ่งพมิพกําลงัรบัขอมูลการพมิพ หรือ
เมือ่เคร่ืองพมิพอยูในโหมดพกัเครื่อง

4 ปุ มลูกศรยอนกลบั : ใชปุ มน้ีเพือ่ดาํเนินการตอไปน้ี

● ออกจากเมนูของแผงควบคุม

● เลือ่นยอนกลบัไปทีเ่มนูกอนหนาในรายการเมนูยอย

● เลือ่นยอนกลบัไปทีร่ายการเมนูกอนหนาในรายการเมนูยอย (โดยไมบนัทกึการเปลี่ยนแปลงในรายการเมนู)

5 ปุ ม ยกเลิก : กดปุมน้ีเพือ่ยกเลกิงานพมิพเมือ่ไฟสญัญาณโปรดพจิารณากะพรบิ หรือเพือ่ออกจากเมนูของแผงควบคุม

6 ปุ มลูกศรซาย : ใชปุ มน้ีเพือ่เลื่อนดเูมนูหรือลดคาทีป่รากฏขึน้บนหนาจอ

7 ปุ ม OK: กดปุ ม OK เพือ่ดาํเนินการตอไปน้ี:

● เปิดเมนูของแผงควบคมุ

● เปิดเมนูยอยทีแ่สดงในหนาจอแผงควบคุม

● เลือกรายการเมนู

● แกไขขอผดิพลาดบางอยาง

● เริม่งานพมิพโดยตอบสนองพรอมตของแผงควบคมุ (ตวัอยางเชน เมือ่ขอความ Press [OK] to continue (กด [OK] เพือ่ดําเนินการ
ตอ) ปรากฏในหนาจอแผงควบคมุ)

8 ปุ มลูกศรขวา : ใชปุ มน้ีเพือ่เลื่อนดเูมนูหรือเพิม่คาทีป่รากฏขึน้บนหนาจอ

9 ปุ ม การต ัง้คา : ปุ มน้ีชวยใหสามารถเขาถงึเมนู การต ัง้คา ไดอยางรวดเร็ว

10 ไฟ LED: ไฟสญัญาณน้ีไมทาํงานบนเครือ่งน้ี
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แผงควบคมุหนาจอสมัผสั

หมายเหต:ุ แผงควบคมุหนาจอสมัผสัมีอยูในรุน เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครือ่งพมิพ
HP LaserJet Pro 400 M401dw

1 ไฟสญัญาณไรสาย: แสดงการเปิดใชงานเครือขายไรสาย ไฟสญัญาณกะพรบิขณะเครือ่งพมิพทาํการเชื่อมตอกบัเครือขายไรสาย (มีอยูในรุน เครือ่งพมิพ
HP LaserJet Pro 400 M401dw เทาน ัน้)

2 หนาจอสมัผสั

3 ไฟสญัญาณโปรดพจิารณา: แสดงวาเครือ่งพมิพเกดิปญัหา

4 ไฟสญัญาณพรอม: แสดงวาเครือ่งพมิพพรอม

5 ปุ มและไฟสญัญาณวธิีใช: เขาสูระบบวธิีใชทีแ่ผงควบคุม

6 ปุ มลูกศรขวาและไฟสญัญาณ: เลือ่นเคอเซอรไปดานขวา หรือยายภาพทีแ่สดงไปยงัหนาจอถดัไป

หมายเหตุ: ปุ มน้ีจะสวางขึน้เมือ่หนาจอปจัจุบนัสามารถใชคุณสมบตัน้ีิไดเทาน ัน้

7 ปุ มและไฟสญัญาณยกเลกิ: ลบการต ัง้คา ยกเลิกงานปจัจุบนั หรือออกจากหนาจอปจัจุบนั

หมายเหตุ: ปุ มน้ีจะสวางขึน้เมือ่หนาจอปจัจุบนัสามารถใชคุณสมบตัน้ีิไดเทาน ัน้

8 ปุ มและไฟสญัญาณยอนกลบั: กลบัไปยงัหนาจอกอนหนาน้ี

หมายเหตุ: ปุ มน้ีจะสวางขึน้เมือ่หนาจอปจัจุบนัสามารถใชคุณสมบตัน้ีิไดเทาน ัน้

9 ปุ มลูกศรซายและไฟสญัญาณ: เลื่อนเคอเซอรไปดานซาย

หมายเหตุ: ปุ มน้ีจะสวางขึน้เมือ่หนาจอปจัจุบนัสามารถใชคุณสมบตัน้ีิไดเทาน ัน้

10 ปุ มและไฟสญัญาณหนาแรก: เขาสูหนาจอหลกั
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หนาจอหลกัของหนาจอสมัผสั

หมายเหต:ุ แผงควบคมุหนาจอสมัผสัมีอยูในรุน เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครือ่งพมิพ
HP LaserJet Pro 400 M401dw

หนาจอหลกัจะใชในการเขาใชงานคณุสมบตัติางๆ ของเครือ่งพมิพ และแสดงสถานะของเครือ่งพมิพ

หมายเหต:ุ คณุสมบตัใินหนาจอหลกัอาจตางกนัไปตามการกาํหนดคาเครือ่งพิมพ และการออกแบบน้ีรองรบัเฉพาะบาง
ภาษาเทานัน้

1 ปุ ม บริการบนเว็บ : ชวยใหสามารถเขาถงึคุณสมบตั ิHP Web Services รวมถงึ HP ePrint ไดอยางรวดเร็ว

HP ePrint คือเครือ่งมอืพมิพเอกสารโดยการใชอุปกรณทีเ่ปิดใชงานอีเมลเพือ่สงเอกสารมาทีอ่ีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพมิพ

2 ปุ ม การต ัง้คา : เขาสูเมนูหลกั

3 ปุ ม ไรสาย : เขาสู เมนูไรสาย และขอมูลสถานะไรสาย (เฉพาะรุน เครื่องพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dw)

หมายเหต:ุ เมือ่เชื่อมตอกบัเครือขายไรสาย ไอคอนน้ีจะเปลีย่นเป็นชุดแถบความแรงสญัญาณ

4
ปุ มเครือขาย : เขาสูการต ัง้คาเครือขายและขอมูล (เฉพาะรุน เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401n, เครือ่งพมิพ

HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครื่องพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dw) จากหนาจอการต ัง้คาเครือขาย คณุสามารถพมิพ
หนา สรุปเครือขาย ได

5 ปุ ม ขอมูล : แสดงขอมูลสถานะเครือ่งพมิพ จากหนาจอสรุปสถานะ คุณสามารถพมิพหนา รายงานคาคอนฟิเกอเรชนั ได

6 ปุ ม อุปกรณสิน้เปลือง : แสดงขอมูลเกีย่วกบัสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง จากหนาจอสรุปอุปกรณสิน้เปลือง คณุสามารถพมิพหนา สถานะ
อุปกรณสิน้เปลือง ได

7 ปุ ม โปรฯ: ชวยใหสามารถเขาถงึเมนู โปรฯ เพือ่พมิพโดยตรงจากเว็บแอปพลเิคชนัทีค่ณุดาวนโหลดจากเว็บไซต HP ePrintCenter ที่
www.hpeprintcenter.com ได

8 สถานะเครือ่งพมิพ

9 ปุ ม USB: เขาสูเมนู แฟลชไดรฟ  USB
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พมิพรายงานเครือ่งพมิพ
รายงานเครือ่งพิมพจะอยูในหนวยความจาํของเครือ่งพิมพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวนิิจฉยัและแกไขปญัหาของเครือ่งพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดต ัง้คาภาษาเครือ่งพมิพไวใหถูกตองในระหวางการตดิต ัง้ คณุสามารถกาํหนดภาษาไดดวยตนเอง เพือ่
ใหหนานัน้พมิพในภาษาใดภาษาหน่ึงทีใ่ชไดกบัเครือ่ง เปลีย่นภาษาไดดวยการใชเมนู การต ัง้คาระบบ บนแผงควบคมุ หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตวั

จากเมนู รายงาน คณุสามารถพิมพหนาขอมูลตางๆ เกีย่วกบัเครือ่งพิมพได

รายการในเมนู คําอธบิาย

หนาตวัอยาง พมิพหนาทีแ่สดงคณุภาพการพมิพ

โครงสรางเมนู พมิพแผนผงัเคาโครงเมนูของแผงควบคมุ ซึง่จะแสดงการต ัง้คาทีใ่ชอยูสาํหรบัแตละเมนู

รายงานคาคอนฟิเกอเรชนั พมิพรายการการต ัง้คาท ัง้หมดของเครือ่ง รวมท ัง้ขอมูลเครือขายเมือ่เครือ่งเชือ่มตอกบัเครือขาย

สถานะอปุกรณสิน้เปลือง พมิพสถานะของตลบัผงหมกึแตละตลบั รวมท ัง้ขอมูลตอไปน้ี:

● เปอรเซ็นตโดยประมาณของอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูของตลบัหมกึ

● จาํนวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวนสาํหรบัตลบัผงหมกึของ HP

● จาํนวนหนาทีพ่มิพไปแลว

● ขอมูลเกีย่วกบัการส ั่งซ้ือตลบัผงหมกึของ HP ใหมและการรีไซเคลิตลบัผงหมกึของ HP ทีใ่ช
แลว

สรุปเครือขาย พมิพรายการการต ัง้คาเครือขายท ัง้หมดของเคร่ือง (ทกุรุนยกเวน เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro
400 M401a และ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401d)

หนาแสดงการใช พมิพหนาทีแ่สดงหนา PCL, หนา PCL 6, หนา PS, หนาทีก่ระดาษตดิหรือดงึกระดาษผดิใน
เครื่องพมิพ, หนาสีเดยีว (ขาวดาํ) หรือสี และรายงานจาํนวนหนา

รายการแบบอกัษร PCL พมิพรายการแบบอกัษร PCL ท ัง้หมดทีต่ดิต ัง้ไวแลว

รายการแบบอกัษร PS พมิพรายการแบบอกัษร PostScript (PS) ท ัง้หมดทีต่ดิต ัง้ไวแลว

รายการแบบอกัษร PCL6 พมิพรายการแบบอกัษร PCL6 ทัง้หมดทีต่ดิต ัง้ไวแลว

หนาบรกิาร พมิพรายงานบริการ

พมิพรายงานเครือ่งพมิพจากแผงควบคมุ LCD

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนู รายงาน

3. เลือกรายงานทีค่ณุตองการพมิพ แลวกดปุ ม OK เพือ่พมิพรายงาน
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พมิพรายงานเครือ่งพมิพจากแผงควบคมุหนาจอสมัผสั

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. แตะปุ ม รายงาน

3. แตะทีชื่อ่รายงานทีค่ณุตองการพิมพ

การปฏเิสธความรบัผดิชอบการใชงานเครือ่งพมิพรวมกนั
HP ไมสนบัสนุนการเชือ่มตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองคณุลกัษณะน้ีเป็นฟงักชนัของระบบปฏบิตักิาร
Microsoft ไมใชไดรเวอรของเครือ่งพมิพ HP โปรดเขาสู Microsoft ที ่www.microsoft.com
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2 ถาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษทีใ่ชได

● ประเภทกระดาษทีส่นบัสนุน

● ใสกระดาษลงในถาดป อนกระดาษ
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ขนาดกระดาษทีใ่ชได
ผลิตภณัฑน้ีสนบัสนุนกระดาษหลายขนาด และยงัปรบัใชกบัวสัดุพมิพหลายชนิด

หมายเหต:ุ เพือ่ประสทิธภิาพสงูสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษทีถู่กตองในไดรเวอรการพิมพกอนทีจ่ะส ั่งพมิพงาน

ตาราง 2-1  ขนาดกระดาษและวสัดุพมิพที่สนบัสนุน

ขนาดและมติิ ถาด 1 ถาด 2 ถาดป อนกระดาษเสรมิ 3
500 แผน

อุปกรณพมิพสองดาน (รุน
ทีพ่มิพสองดานไดเทาน ัน้)

Letter

216 x 279 มม.

Legal

216 x 356 มม.

A4

210 x 297 มม.

A5

148 x 210 มม.

 

A6

105 x 148 มม.

 

B5 (JIS)

182 x 257 มม.

 

Executive

184 x 267 มม.

 

Postcard (JIS)

100 x 148 มม.

   

Double Postcard (JIS)

148 x 200 มม.

   

16K

184 x 260 มม.

   

16K

195 x 270 มม.

   

16K

197 x 273 มม.

   

8.5 x 13

216 x 330 มม.
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ตาราง 2-1  ขนาดกระดาษและวสัดุพมิพที่สนบัสนุน (ตอ)

ขนาดและมติิ ถาด 1 ถาด 2 ถาดป อนกระดาษเสรมิ 3
500 แผน

อุปกรณพมิพสองดาน (รุน
ทีพ่มิพสองดานไดเทาน ัน้)

ซองจดหมาย Commercial #10

105 x 241 มม.

   

ซองจดหมาย B5 ISO

176 x 250 มม.

   

ซองจดหมาย C5 ISO

162 x 229 มม.

   

ซองจดหมาย DL ISO

110 x 220 มม.

   

ซองจดหมาย Monarch

98 x 191 มม.

   

กาํหนดเอง

76 x 127 มม. ถงึ 216 x 356 มม.
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ประเภทกระดาษทีส่นบัสนุน
สาํหรบัรายการกระดาษยีห่อ HP ทัง้หมดทีเ่ครือ่งพิมพน้ีสนบัสนุน โปรดไปที ่www.hp.com/support/ljm401series

ชนิดกระดาษ (แผงควบคุม) ประเภทกระดาษ (ไดรเวอรการพมิพ) ถาด 1 ถาด 2 ถาดป อนกระดาษ
เสรมิ 3 500
แผน

อุปกรณพมิพสอง
ดาน (รุนทีพ่มิพ
สองดานได
เทาน ัน้)

PLAIN 75–95 G ธรรมดา

HP EcoSMART Lite HP EcoSMART Lite

LIGHT 60-74 G กระดาษบาง 60-74g

กระดาษหนกัปานกลาง 96-110 G กระดาษหนกัปานกลาง

HEAVY 111–130 G กระดาษหนา 111–130g  

EXTRA HEAVY 131–175 G กระดาษหนาพเิศษ 131–175g    

TRANSPARENCY แผนใสเลเซอรขาวดํา  

LABELS ฉลาก    

LETTERHEAD กระดาษหวัจดหมาย

PREPRINTED กระดาษแบบฟอรม

PREPUNCHED กระดาษสําหรบัแฟ มเจาะ

COLOR กระดาษสี

ROUGH กระดาษหยาบ  

BOND กระดาษบอนด

RECYCLED กระดาษรีไซเคลิ

ENVELOPE ซองจดหมาย    
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ใสกระดาษลงในถาดป อนกระดาษ

ใสกระดาษในถาด 1

1. เปิดถาด 1 แลวดงึสวนทีย่ืน่ออกมาจากถาดออกจาก
เครือ่งพมิพ

 

2. สาํหรบักระดาษทีม่ขีนาดยาว ใหพลกิเปิดทีร่องถาด
กระดาษเพือ่ชวยในการรองรบักระดาษในถาด
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3. ใสกระดาษหน่ึงแผนลงในถาด 1 และเลือ่นตวัก ัน้
กระดาษใหชิดกบักระดาษ

 

4. ป อนกระดาษลงในถาดจนสุด  

ใสกระดาษในถาด 2

1. ดงึถาดออกมาจากเครือ่ง  

14 บท 2   ถาดกระดาษ THWW



2. ปรบัตวัก ัน้กระดาษดานกวางและยาวโดยดนัแถบสีฟ า
ออกดานนอก

 

3. ในการใสกระดาษขนาด Legal ใหขยายถาดโดยกดปุ ม
คลายล็อคดานในของหลงัถาด แลวดงึถาดออก

หมายเหตุ: เมือ่ใสกระดาษขนาด Legal ถาดจะขยาย
จากทางดานหนาของเครือ่งประมาณ 70 มม.

 

4. ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบวากระดาษเรียบเสมอ
กนัท ัง้สีม่มุ เลือ่นตวัก ัน้ความยาวและความกวางของ
กระดาษใหชิดกบัปึกกระดาษ
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5. กดกระดาษลงเพือ่ใหปึกกระดาษอยูตํ่ากวาแท็บขดีจาํกดั
กระดาษทีด่านขางของถาด

 

6. เลือ่นถาดกลบัเขาไปในเครือ่ง  

ใสกระดาษในถาดเสรมิ 3

1. ดงึถาดออกมาจากเครือ่ง  
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2. ปรบัตวัก ัน้กระดาษดานกวางและยาวโดยดนัแถบสีฟ า
ออกดานนอก

 

3. ในการใสกระดาษขนาด Legal ใหขยายถาดโดยกดปุ ม
คลายล็อคดานในของหลงัถาด แลวดงึถาดออก

หมายเหตุ: เมือ่ใสกระดาษขนาด Legal ถาดจะขยาย
จากทางดานหนาของเครือ่งประมาณ 70 มม.

 

4. ใสกระดาษลงในถาดและตรวจสอบวากระดาษเรียบเสมอ
กนัท ัง้สีม่มุ เลือ่นตวัก ัน้ความยาวและความกวางของ
กระดาษใหชิดกบัปึกกระดาษ
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5. กดกระดาษลงเพือ่ใหปึกกระดาษอยูตํ่ากวาแถบขีดจาํกดั
กระดาษทีด่านหลงัถาด

 

6. เลือ่นถาดกลบัเขาไปในเครือ่ง  
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3 พมิพ

● ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนุน (Windows)

● เปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ (Windows)

● เปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ (Mac OS X)

● พมิพงานสาํหรบั Windows

● พมิพงานสาํหรบั Mac OS X

● งานพมิพเพิม่เตมิ (Windows)

● งานพมิพเพิม่เตมิ (Mac OS X)

● สรางงานพิมพคณุภาพระดบัเก็บถาวร

● ใช HP ePrint

● ใช AirPrint

● การพมิพทีเ่ครือ่งดวย USB

THWW 19



ไดรเวอรเครือ่งพมิพทีส่นบัสนุน (Windows)
ไดรเวอรเครือ่งพิมพทาํใหสามารถเขาใชคณุสมบตัติางๆ ของเครือ่งพมิพ และทาํใหคอมพวิเตอรสามารถสือ่สารกบั
เครือ่งพมิพได (โดยใชภาษาเครือ่งพมิพ) ดูขอมูลซอฟตแวรและภาษาเพิม่เตมิไดในหมายเหตุการตดิต ัง้หรือไฟล Readme
ทีม่ีอยูในแผนซีดขีองเครือ่งพิมพ

คาํอธบิายไดรเวอร HP PCL 6

● ตดิต ัง้โดยอตัโนมตัเิมือ่ตดิต ัง้ซอฟตแวรผลติภณัฑ

● โดยใหมาเป็นไดรเวอรทีเ่ป็นคาเริม่ตน

● เหมาะสาํหรบัใชในการพมิพงานในระบบ Windows ทีส่นบัสนุนท ัง้หมด

● ความเร็ว คณุภาพการพิมพ และการสนบัสนุนคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพสาํหรบัผูใชสวนใหญโดยรวมทีด่ีทีส่ดุ

● พฒันาขึน้ใหใชงานควบคูกบั Windows Graphic Device Interface (GDI) เพือ่ใหมีความเร็วดีทีสุ่ดในระบบ
Windows

● อาจใชงานไมไดเต็มทีก่บัโปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอืน่และทีก่าํหนดเองทีใ่ชงานบน PCL 5

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PS

● พรอมสาํหรบัการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/ljm401series

● เหมาะสาํหรบัใชในการพมิพงานกบัโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือกบัโปรแกรมซอฟตแวรทีเ่นนกราฟิก

● สนบัสนุนการพมิพงานจากระบบทีต่องใช postscript emulation หรือสาํหรบัการสนบัสนุนแบบอกัษร postscript
flash

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PCL 5

● พรอมสาํหรบัการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/ljm401series

● ใชงานรวมกนัไดกบั PCL เวอรชนักอนหนาและเครือ่งพมิพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกทีด่ีทีส่ดุสาํหรบัการพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลิตรายอืน่หรือทีก่าํหนดเอง

● ออกแบบมาเพือ่ใชงานในหนวยงานทีใ่ชระบบ Windows เพือ่ใหมีไดรเวอรเดยีวสาํหรบัใชงานกบัเครือ่งพมิพหลาย
รุน

● ใชงานไดดเีมือ่ส ั่งพมิพไปยงัเครือ่งพิมพหลายรุนจากคอมพิวเตอรพกพาทีใ่ช Windows

คาํอธบิายไดรเวอร HP UPD PCL 6

● พรอมสาํหรบัการดาวนโหลดจากเว็บ www.hp.com/support/ljm401series

● เหมาะสาํหรบัใชในการพมิพงานในระบบ Windows ทีส่นบัสนุนท ัง้หมด

● ความเร็ว คณุภาพการพิมพ และการสนบัสนุนคณุสมบตัขิองเครือ่งพมิพสาํหรบัผูใชสวนใหญโดยรวมทีด่ีทีส่ดุ
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● พฒันาขึน้ใหใชงานควบคูกบั Windows Graphic Device Interface (GDI) เพือ่ใหมีความเร็วดีทีสุ่ดในระบบ
Windows

● อาจใชงานไมไดเต็มทีก่บัโปรแกรมซอฟตแวรบางอยางของผูผลิตรายอืน่และทีก่าํหนดเองทีใ่ชงานบน PCL 5
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เปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ (Windows)

ลาํดบัความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงการตัง้คางานพมิพ

การเปลีย่นแปลงการต ัง้คาการพิมพจะมลีาํดบัความสาํคญัตางกนัขึน้อยูกบัจุดทีค่ณุทาํการเปลีย่นคา

หมายเหต:ุ ชือ่คาํส ั่งและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกนัไปขึน้อยูกบัโปรแกรมซอฟตแวรทีค่ณุใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ คลิก การต ัง้คาหนากระดาษ หรือคาํส ั่งทีเ่หมือนกนัในเมนู File ของโปรแกรมที่
คณุใชงานเพือ่เปิดกลองโตตอบ การเปลีย่นการต ัง้คาทีนี่่จะแทนทีก่ารต ัง้คาทีเ่ปลีย่นแปลงจากทีอ่ืน่ๆ

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคาํส ั่งทีเ่หมือนกนัในเมนู File ของโปรแกรมทีค่ณุใชงาน
เพือ่เปิดกลองโตตอบน้ี การต ัง้คาทีเ่ปลีย่นไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสาํคญันอยกวา และโดยท ั่วไปจะไม
แทนทีก่ารเปลีย่นแปลงทีท่าํไวในกลองโตตอบ Page Setup

● กลองโตตอบคณุสมบตัเิครือ่งพมิพ (ไดรเวอรเครือ่งพมิพ): คลิก Properties ในกลองโตตอบ Print เพือ่เปิด
ไดรเวอรเครือ่งพมิพ คาทีเ่ปลีย่นในกลองโตตอบ Printer Properties โดยท ั่วไปจะไมไปแทนทีค่าทีก่าํหนดไวที่
อืน่ในซอฟตแวรทีใ่ชพิมพ คณุสามารถเปลีย่นการต ัง้คาการพิมพสวนใหญไดทีนี่่

● คาเริ่มตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพ: คาเร่ิมตนของไดรเวอรเครือ่งพมิพเป็นคาทีจ่ะใชในงานพมิพท ัง้หมด เวนแต คา
นัน้จะถูกเปลีย่นในกลองโตตอบ การต ัง้คาหนากระดาษ, การพิมพหรือ คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ

● การตัง้คาทีแ่ผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: การต ัง้คาทีเ่ปลีย่นแปลงไวในแผงควบคมุเครือ่งพมิพจะมีความสาํคญันอยกวา
การเปลีย่นแปลงในทีอ่ืน่ๆ

การเปลีย่นการต ัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพท ัง้หมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกไดรเวอรและคลิก Properties (คณุสมบตั)ิ หรือ Preferences (กาํหนดลกัษณะ)

การเปลีย่นการต ัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพท ัง้หมด

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

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Classic
Start): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การต ัง้คา) แลวคลิก Printers (เครือ่งพิมพ)

Windows Vista: คลกิ Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคมุ) จากนัน้ในประเภทของ
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลกิ Printer (เครือ่งพมิพ)

Windows 7: คลิก Start (เริม่) จากนัน้คลกิ Devices and Printers (อุปกรณและเครือ่งพมิพ)

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก Printing Preferences (กาํหนดลกัษณะการพมิพ)
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การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

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

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใชมุมมองเมนู Classic
Start): คลิก Start (เริ่ม) คลิก Settings (การต ัง้คา) แลวคลิก Printers (เครือ่งพิมพ)

Windows Vista: คลกิ Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคมุ) จากนัน้ในประเภทของ
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลกิ Printer (เครือ่งพมิพ)

Windows 7: คลิก Start (เริม่) จากนัน้คลกิ Devices and Printers (อุปกรณและเครือ่งพมิพ)

2. คลิกขวาทีไ่อคอนไดรเวอร และเลือก Properties (คณุสมบตั)ิ หรือ Printer properties (คณุสมบตัิ
เครือ่งพมิพ)

3. คลิกทีแ่ถบ Device Settings (การต ัง้คาอุปกรณ)
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เปลีย่นแปลงการต ัง้คางานพมิพ (Mac OS X)

ลาํดบัความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงการตัง้คางานพมิพ

การเปลีย่นแปลงการต ัง้คาการพิมพจะมลีาํดบัความสาํคญัตางกนัขึน้อยูกบัจุดทีค่ณุทาํการเปลีย่นคา

หมายเหต:ุ ชือ่คาํส ั่งและชือ่กลองโตตอบอาจแตกตางกนัไปขึน้อยูกบัโปรแกรมซอฟตแวรทีค่ณุใช

● กลองโตตอบการตัง้คาหนากระดาษ: คลกิ Page Setup (การต ัง้คาหนากระดาษ) หรือคาํส ั่งทีค่ลายกนัในเมนู File
(ไฟล) ของโปรแกรมทีค่ณุใชงานอยูเพือ่เปิดกลองโตตอบน้ี การต ัง้คาทีถ่กูเปลีย่นแปลงทีนี่อ่าจลบลางการต ัง้คาที่
เปลีย่นแปลงทีอ่ืน่

● กลองโตตอบการพมิพ: คลิก Print, Print Setup หรือคาํส ั่งทีเ่หมือนกนัในเมนู File ของโปรแกรมทีค่ณุใชงาน
เพือ่เปิดกลองโตตอบน้ี การต ัง้คาทีเ่ปลีย่นไวในกลองโตตอบ Print จะมีความสาํคญันอยกวา และจะ ไม แทนทีก่าร
เปลีย่นแปลงทีท่าํไวในกลองโตตอบ Page Setup

● การตัง้คาทีร่ะบบต ัง้ไวสาํหรบัไดรเวอรการพมิพ: การต ัง้คาทีร่ะบบต ัง้ไวสาํหรบัไดรเวอรการพิมพจะกาํหนดการต ัง้
คาทีใ่ชในงานพมิพท ัง้หมด นอกจากวาจะมกีารเปลีย่นแปลงการต ัง้คาในกลองโตตอบ Page Setup (ต ัง้คาหนา
กระดาษ) หรือ Print (พมิพ)

● การตัง้คาทีแ่ผงควบคมุของเครือ่งพมิพ: การต ัง้คาทีเ่ปลีย่นแปลงไวในแผงควบคมุเครือ่งพมิพจะมีความสาํคญันอยกวา
การเปลีย่นแปลงในทีอ่ืน่ๆ

การเปลีย่นการต ัง้คางานพมิพทีต่องการพมิพท ัง้หมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

1. บนเมนู File (ไฟล) ใหคลกิรายการ Print (พมิพ)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. จากรายการดรอปดาวนการต ัง้คา ใหเปลีย่นการต ัง้คาทีค่ณุตองการ

การเปลีย่นการต ัง้คาเริม่ตนสาํหรบังานพมิพท ัง้หมด

1. บนเมนู File (ไฟล) ใหคลกิรายการ Print (พมิพ)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. จากรายการดรอปดาวนการต ัง้คา ใหเปลีย่นการต ัง้คาทีค่ณุตองการ

4. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกปุ ม Save As... (บนัทกึเป็น...) และพิมพชือ่ของคาลวงหนา

การต ัง้คาเหลาน้ีจะถกูบนัทกึไวในเมนู Presets (คาลวงหนา) เมือ่ตองการใชคาใหมน้ี คณุตองเลือกตวัเลือกคาลวงหนาที่
บนัทกึไวทุกคร ัง้ทีค่ณุเปิดโปรแกรมและพิมพงาน

การเปลีย่นการกาํหนดคาของเครือ่ง

1. จากเมนู Apple  เลือกเมนู System Preferences (การต ัง้คาระบบ) จากนัน้คลกิไอคอน Print & Fax
(พมิพและโทรสาร)

2. เลือกเครือ่งพิมพทีอ่ยูดานซายของหนาตาง
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3. คลิกปุ ม Options & Supplies (ตวัเลือกและอุปกรณสิน้เปลือง)

4. คลิกแถบ Driver (ไดรเวอร)

5. กาํหนดคาตวัเลือกทีต่ดิต ัง้
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พมิพงานสาํหรบั Windows

ใชช็อตคทัสาํหรบัการพมิพ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ ช็อตคทัสาํหรบัการพมิพ  

4. เลือกช็อตคทัใดช็อตคทัหน่ึง แลวคลิกปุ ม ตกลง

หมายเหตุ: เมือ่คณุเลือกช็อตคทั การต ัง้คาทีเ่กีย่วของ
จะเปลีย่นในแถบอืน่ในไดรเวอรเครือ่งพมิพ
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สรางช็อตคทัการพมิพ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ ช็อตคทัสาํหรบัการพมิพ  

4. เลือกช็อตคทัทีม่อียูเป็นตนแบบ

หมายเหตุ: เลือกช็อตคทักอนปรบัการต ัง้คาทางดาน
ขวาของหนาจอเสมอ หากปรบัการต ัง้คาแลวเลือก
ช็อตคทั หรือหากเลือกช็อตคทัอืน่ การปรบัเปลีย่น
ท ัง้หมดของคณุจะหายไป
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5. เลือกตวัเลือกการพมิพของช็อตคทัใหม

หมายเหตุ: คณุสามารถเลือกตวัเลือกการพมิพบนแถบ
น้ีหรือแถบอืน่ในไดรเวอรเครือ่งพิมพ หลงัจากเลือกตวั
เลือกบนแถบอืน่ ใหยอนกลบัไปทีแ่ถบ ช็อตคทัสาํหรบั
การพิมพ กอนดาํเนินการข ัน้ตอนถดัไป

 

6. คลิกปุ ม บนัทกึเป็น  

7. พิมพชือ่สาํหรบัช็อตคทั แลวคลกิปุ ม ตกลง  
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พมิพท ัง้สองดานอตัโนมตัโิดยใช Windows

หมายเหต:ุ เน้ือหาสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401d, เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400
M401dn และ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dw เทานัน้

1. ในเมนู แฟ ม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลกิ พมิพ  

2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  
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3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. เลือกชองทาํเครือ่งหมาย พิมพบนกระดาษท ัง้สองดาน
(ดวยตนเอง) คลกิปุ ม ตกลง เพือ่พิมพงาน

 

พมิพท ัง้สองดาน (การพมิพสองดาน) ดวยตนเองโดยใช Windows

หมายเหต:ุ เน้ือหาสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401a และ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro
400 M401n เป็นหลกั อยางไรก็ตาม ในรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401d, เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro
400 M401dn และ เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dw ยงัสามารถใชในการพมิพสองดานดวยตนเองไดใน
กรณีทีก่ระดาษไมรองรบัการพมิพสองดานโดยอตัโนมตั ิหรือสวนการพมิพสองดานถกูปิดใชงาน
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1. ในเมนู แฟ ม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลกิ พมิพ  

2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  
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4. เลือกชองทาํเครือ่งหมาย พิมพบนกระดาษท ัง้สองดาน
(ดวยตนเอง) คลกิปุ ม ตกลง เพือ่พิมพดานแรกของงาน

 

5. นําปึกกระดาษทีพ่มิพแลวออกจากถาดกระดาษออก แลว
ใสกระดาษลงในถาด 1 ตามแนวเดมิโดยควํ่าดานทีพ่มิพ
เสร็จแลวลงและใหขอบดานบนหนัเขาหาเครือ่งพิมพ

 

6. บนแผงควบคมุ ใหกดปุ ม OK เพือ่พมิพดานทีส่องของ
งาน

 

พมิพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช Windows

1. ในเมนู แฟ ม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลกิ พมิพ  
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2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  
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4. เลือกจาํนวนหนาตอแผนจากรายการดรอปดาวน จํานวน
หนาตอแผน

 

5. เลือกตวัเลือก พมิพขอบหนา ลําดบัหนา และ การวาง
แนวกระดาษ ทีถ่กูตอง

 

เลือกการวางแนวหนากระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พิมพ)  
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2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  

4. ในสวน การวางแนวกระดาษ ใหเลือกตวัเลือก แนวต ัง้
หรือ แนวนอน

เมือ่ตองการพิมพภาพในลกัษณะกลบัหวั ใหเลือกตวั
เลือก หมุน 180 องศา
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เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลิกตวั
เลือก อืน่ๆ...
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5. เลือกหมวดหมูของประเภทกระดาษทีร่ะบกุระดาษของ
คณุไดดีทีส่ดุ

 

6. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษทีค่ณุกาํลงัใช แลว
คลิกปุ ม ตกลง

 

พมิพหนาแรกหรอืหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอืน่ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พิมพ)  
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2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ  

4. คลิกรายการ พมิพหนาบนกระดาษอืน่ แลวคลิกปุ ม การ
ต ัง้คา เพือ่เลือกการต ัง้คาทีจ่าํเป็นสาํหรบัหนาปก หนา
อืน่ๆ และปกหลงั
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กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ ลกัษณะ  

4. เลือกตวัเลือก พมิพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากราย
การดรอปดาวน
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จดัทาํหนงัสือเลมเล็ก (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พิมพ)  

2. เลือกเครือ่งพมิพ แลวคลกิปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การต ัง้คา  

3. คลิกแถบ ตกแตง  
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4. คลิกกลองกาเครือ่งหมาย พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน
(ดวยตนเอง) หรือ พมิพบนกระดาษทัง้สองดาน (ดวย
ตนเอง)

 

5. ในรายการดรอปดาวน รูปแบบหนงัสือเลมเล็ก เลือกตวั
เลือกการเย็บเลม ตวัเลือก จํานวนหนาตอแผน จะเปลีย่น
เป็น 2 หนาตอแผน โดยอตัโนมตัิ
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พมิพงานสาํหรบั Mac OS X

ใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) เลือกคาลวงหนาการพมิพ

4. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

หมายเหต:ุ ในการใชการต ัง้คาเริม่ตนของไดรเวอรการพิมพ ใหเลือกตวัเลือก standard (มาตรฐาน)

สรางคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพ (Mac OS X)

ใชคาลวงหนาสาํหรบัการพมิพเพือ่บนัทกึการต ัง้คาไดรเวอรเครือ่งพิมพปจัจุบนัสาํหรบักลบัมาเรียกใชการต ัง้คานัน้ใหมได

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. เลือกการต ัง้คาการพมิพทีค่ณุตองการบนัทกึเพือ่กลบัมาใชใหม

4. ในเมนู Presets (คาลวงหนา) คลิกตวัเลือก Save As... (บนัทกึเป็น...) แลวพิมพชือ่สาํหรบัคาลวงหนา

5. คลิกปุ ม OK

พมิพบนท ัง้สองดานโดยอตัโนมตั ิ(Mac OS X)

หมายเหต:ุ เน้ือหาสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401d, เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400
M401dn และ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401dw เทานัน้

1. ใสกระดาษจาํนวนมากพอลงในถาดใดถาดหน่ึงเพือ่ใหเพียงพอกบังานพิมพ

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

3. ในรายการดรอปดาวน Printer (เครือ่งพมิพ) ใหเลือกเครือ่งพมิพน้ี

4. เลือกรายการดรอปดาวน Layout (รูปแบบ)

5. จากรายการดรอปดาวน Two-Sided (สองดาน) ใหเลือกตวัเลือกการเขาเลม

6. คลิกปุ ม Print (พิมพ)
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พมิพบนท ัง้สองดานดวยตนเอง (Mac OS X)

หมายเหต:ุ เน้ือหาสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401a และ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro
400 M401n เป็นหลกั อยางไรก็ตาม ในรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401d, เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro
400 M401dn และ เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dw ยงัสามารถใชในการพมิพสองดานดวยตนเองไดใน
กรณีทีก่ระดาษไมรองรบัการพมิพสองดานโดยอตัโนมตั ิหรือสวนการพมิพสองดานถกูปิดใชงาน

1. ใสกระดาษจํานวนมากพอลงในถาด 1 เพือ่ใหเพียงพอกบังานพิมพ

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

3. ในรายการดรอปดาวน Printer (เครือ่งพมิพ) ใหเลือกเครือ่งพมิพน้ี

4. เลือกรายการดรอปดาวน Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

5. คลิกชอง Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง) แลวเลือกตวัเลือกการเขาเลม

6. คลิกปุ ม Print (พิมพ) ทาํตามคาํแนะนําในหนาตางป อปอปัทีป่รากฏขึน้บนหนาจอคอมพวิเตอร กอนทีจ่ะใสปึก
กระดาษกลบัเขาไปในถาด 1 เพือ่พิมพดานทีส่อง

7. ไปทีเ่ครือ่งพมิพ แลวหยบิกระดาษเปลาทีอ่ยูในถาด 1 ออก

8. ใสปึกกระดาษทีพ่มิพแลวลงไปในถาด 1 โดยใหดานทีพ่ิมพเสร็จแลวควํ่าลง และขอบดานบนหนัเขาหาเครือ่งพมิพ

9. หากขอความปรากฏขึน้ ใหแตะปุ มทีเ่หมาะสมบนแผงควบคมุเพือ่ดาํเนินการตอ
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การพมิพแบบหลายหนาในหนาเดียว (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. เปิดเมนู Layout (รูปแบบ)

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

5. ในสวน Layout Direction (การจดัรูปแบบ) ใหเลือกลาํดบัและการจดัวางหนาตางๆ ลงในหนากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ใหเลือกประเภทของขอบทีจ่ะพิมพใหกบัแตละหนา

7. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

เลือกการวางแนวหนากระดาษ (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

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

4. คลิกไอคอนทีแ่สดงการวางแนวหนากระดาษทีค่ณุตองการใช แลวคลกิปุ ม OK

5. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. เปิดเมนู Finishing (การตกแตง)

4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวสัดุพิมพ)

5. คลิกปุ ม Print (พิมพ)
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การพมิพหนาปก (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. เปิดเมนู Cover Page (ใบปะหนา) แลวเลือกหนาทีจ่ะพมิพหนาปก คลิกปุ ม Before Document (กอน
เอกสาร) หรือปุ ม After Document (หลงัเอกสาร)

4. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทใบปะหนา) เลือกขอความทีค่ณุตองการพิมพบนหนาปก

หมายเหตุ: ในการพมิพหนาปกแบบไมมีขอความใดๆ ใหเลือกตวัเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover
Page Type (ประเภทใบปะหนา)

5. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

กาํหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกบัขนาดกระดาษ (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. เปิดเมนู Paper Handling (การจดัการกระดาษ)

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

5. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

จดัทาํหนงัสือเลมเล็ก (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. เปิดเมนู Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

4. คลิกชอง Manual Duplex (การพิมพสองดานดวยตนเอง)

5. เปิดเมนู Booklet Printing (การพมิพหนงัสอืเลมเล็ก)

6. คลิกชอง Format Output As Booklet (จดัรูปแบบงานทีอ่อกมาเป็นหนงัสอืเลมเล็ก) แลวเลือกตวัเลือกการเขา
เลม

7. เลือกขนาดกระดาษ

8. คลิกปุ ม Print (พิมพ)
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งานพมิพเพิม่เตมิ (Windows)

ยกเลกิงานพมิพ (Windows)

1. หากงานพมิพกาํลงัพมิพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุ ม ยกเลิก  บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ: การกดปุ ม ยกเลกิ  จะลบงานทีเ่ครือ่งพมิพกาํลงัพิมพ ในกรณีทีม่ีงานกาํลงัดาํเนินการอยูหลายงาน การ
กดปุ ม ยกเลิก  จะลบงานทีป่รากฏอยูบนแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ

2. และคณุสามารถยกเลิกงานพมิพจากโปรแกรมหรือควิการพมิพได

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยท ั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึน้ช ั่วครูบนหนาจอคอมพวิเตอร เพือ่ใหคณุสามารถ
ยกเลกิงานพมิพได

● ควิการพมิพของ Windows: หากมีงานพมิพกาํลงัรออยูในควิการพมิพ (หนวยความจาํของคอมพวิเตอร)
หรือทีเ่ก็บพกัการพิมพ ใหลบงานพมิพในทีด่งักลาว

◦ Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลกิ เริม่ คลิก การต ัง้คา แลวคลกิ
เครือ่งพิมพและโทรสาร ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพเพือ่เปิดหนาตาง คลิกขวาทีง่านพิมพทีค่ณุ
ตองการยกเลิก และคลิก ยกเลกิ

◦ Windows Vista: คลิก Start (เริ่ม) คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) และภายใต
Hardware and Sound (ฮารดแวรและเสียง) ใหคลิก Printer (เครือ่งพิมพ) ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอน
ของเครือ่งพิมพเพือ่เปิดหนาตาง คลิกขวาทีง่านพมิพทีค่ณุตองการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows 7: คลิก Start (เริ่ม) จากนัน้คลิก Devices and Printers (อุปกรณและเครือ่งพมิพ)
ดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งพมิพเพือ่เปิดหนาตาง คลกิขวาทีง่านพมิพทีค่ณุตองการยกเลิก และคลกิ
Cancel (ยกเลิก)

เลือกขนาดกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกเครือ่งพิมพ แลวคลิกปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน ขนาดกระดาษ

เลือกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกเครือ่งพิมพ แลวคลิกปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกปุ ม กาํหนดเอง
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5. พมิพชือ่สาํหรบัขนาดทีก่าํหนดเองและระบุขนาด

● ดานกวางคอืขอบดานส ัน้ของกระดาษ

● ดานยาวคอืขอบดานยาวของกระดาษ

หมายเหตุ: ใสกระดาษโดยใหขอบดานส ัน้เขาไปในถาดกอนเสมอ

6. คลิกปุ ม บนัทกึ แลวคลกิปุ ม ปิด

พมิพลายน้ํา (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกเครือ่งพิมพ แลวคลิกปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ ลกัษณะ

4. เลือกลายน้ําจากรายการแบบดรอปดาวน ลายน้ํา

หรือหากตองการเพิม่ลายน้ําใหมในรายการ ใหคลิกปุ ม แกไข ระบุการต ัง้คาสาํหรบัลายน้ํา แลวคลิกปุ ม ตกลง

5. ในการพิมพลายน้ําในหนาแรกเทานัน้ ใหเลือกชองทาํเครือ่งหมาย หนาแรกเทานัน้ มฉิะนัน้ เครือ่งจะพมิพลายน้ําบน
หนาแตละหนา
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งานพมิพเพิม่เตมิ (Mac OS X)

ยกเลกิงานพมิพ (Mac OS X)

1. หากงานพมิพกาํลงัพมิพอยู ใหยกเลิกโดยการกดปุ ม ยกเลิก  บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

หมายเหตุ: การกดปุ ม ยกเลกิ  จะลบงานทีเ่ครือ่งพมิพกาํลงัพิมพ ในกรณีทีม่ีงานพมิพกาํลงัรออยูหน่ึงงานหรือ
มากกวา การกดปุ ม ยกเลิก  จะลบงานพมิพทีป่รากฏอยูบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ

2. และคณุสามารถยกเลิกงานพมิพจากโปรแกรมหรือควิการพมิพได

● โปรแกรมซอฟตแวร: โดยท ั่วไป กลองโตตอบจะปรากฏขึน้ช ั่วครูบนหนาจอคอมพวิเตอร เพือ่ใหคณุสามารถ
ยกเลกิงานพมิพได

● ควิการพมิพของ Mac: เปิดควิการพิมพโดยดบัเบลิคลกิทีไ่อคอนของเครือ่งพิมพในด็อค ไฮไลตงานพมิพ และ
คลกิ Delete (ลบ)

เลือกขนาดกระดาษ (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

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

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลกิปุ ม OK

5. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

เลือกขนาดกระดาษทีก่าํหนดเอง (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

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

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

5. ระบขุนาดสาํหรบัขนาดกระดาษ แลวคลิกปุ ม OK

6. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

พมิพลายน้ํา (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

3. เปิดเมนู Watermarks (ลายน้ํา)

4. คลิกกลองกาเครือ่งหมาย Watermark (ลายน้ํา)
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5. ใตกลองกาเครือ่งหมาย ใหใชรายการดรอปดาวนเพือ่ต ัง้คาองคประกอบตางๆ ของลายน้ํา

6. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

THWW งานพมิพเพิม่เตมิ (Mac OS X) 49



สรางงานพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวร
ตวัเลือก พมิพเก็บถาวร จะทาํใหไ้ดงานพิมพทีเ่กดิการเป้ือนของผงหมกึและฝุ นเพียงเล็กนอย ใหใช พมิพเก็บถาวร เพือ่สราง
เอกสารทีค่ณุตองการเก็บรกัษาไวหรือเก็บถาวร

หมายเหต:ุ การพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวรสามารถทาํไดโดยการเพิม่อุณหภมูขิองฟิวเซอร เมือ่มกีารเพิม่อุณหภูม ิเครือ่ง
จะพมิพงานดวยความเร็วเพียงครึ่งหน่ึงเพือ่ป องกนัความเสียหาย

การพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวร (แผงควบคมุ LCD)

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● บรกิาร

● พมิพเก็บถาวร

3. เลือกตวัเลือก เปิด และกดปุ ม OK

การพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวร (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. แตะเมนู บริการ

3. แตะปุ ม พมิพเก็บถาวร และแตะปุ ม เปิด
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ใช HP ePrint
ใช HP ePrint เพือ่พมิพเอกสารโดยสงเอกสารเป็นไฟลแนบในอีเมลไปยงัอเีมลแอดเดรสของเครือ่งพิมพจากอุปกรณใดก็ได
ทีใ่ชงานอีเมลได

หมายเหต:ุ เครือ่งพมิพตองเชือ่มตอกบัเครือขายแบบใชสายหรือไรสายและเชือ่มตออนิเทอรเน็ตเพือ่ใช HP ePrint HP
ePrint ไมมีอยูใน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401d

ต ัง้คา HP ePrint (แผงควบคมุ LCD)

1. ในการใช HP ePrint คณุตองเปิดใชงาน HP Web Services กอน

a. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพมิพเพือ่เปิดเมนู

b. เลือกเมนู HP Web Services และกดปุ ม OK

c. เลือกตวัเลือก เปิดใชงานบรกิารบนเว็บ และกดปุ ม OK

เมือ่เปิดใชงานตวัเลือกบรกิารบนเว็บ เครือ่งพมิพจะพมิพเอกสารขอมลูทีม่ีรหสัเครือ่งพิมพและคาํแนะนําในการ
ลงทะเบียนที ่www.eprintcenter.com

2. เมือ่คณุลงทะเบียนผลิตภณัฑแลว ใหใชเว็บไซต HP ePrintCenter เพือ่กาํหนดคาการรกัษาความปลอดภยั และเพือ่
กาํหนดคาการพมิพเริ่มตนสาํหรบังาน HP ePrint ท ัง้หมดทีส่งไปยงัเครือ่งพมิพน้ี:

a. ไปที ่www.hpeprintcenter.com

b. คลกิ ลงชือ่เขาใช และป อนขอมูลเฉพาะของ HP ePrintCenter หรือลงชือ่สมคัรใชบญัชีใหม

c. เลือกเครือ่งพิมพจากรายการ หรือคลิก + เพิม่เครือ่งพมิพ เพือ่เพ่ิมเครือ่งพมิพ ในการเพิ่มเครือ่งพิมพ คณุจาํเป็น
ตองมีรหสัเครือ่งพิมพ ซึ่งก็คอืสวนอีเมลแอดเดรสของเครือ่งพมิพทีอ่ยูกอนหนาเครือ่งหมาย @ คณุสามารถรบั
รหสัน้ีไดโดยการพมิพหนาบรกิารบนเว็บจากแผงควบคมุเครือ่งพมิพ

หลงัจากทีค่ณุเพ่ิมเครือ่งพมิพแลว คณุจะสามารถเลือกกาํหนดคาอเีมลแอดเดรสของเครือ่งพมิพได

หมายเหต:ุ รหสัน้ีมีอายุเพียง 24 ชั่วโมงเทานัน้นบัจากทีค่ณุเปิดใชงาน HP Web Services หากหมดอาย ุให
ปฏบิตัติามคาํแนะนําเพือ่เปิดใชงาน HP Web Services อีกคร ัง้ และรบัรหสัใหม

d. ในการป องกนัเครือ่งพิมพจากการพิมพเอกสารทีไ่มไดคาดไว ใหคลิก การต ัง้คา ePrint และคลิกแถบ ผูสงที่
อนุญาต คลิก ผูสงทีอ่นุญาตเทานัน้ แลวเพิม่อีเมลแอดเดรสทีค่ณุตองการใหใชงาน ePrint ได

e. ในการกาํหนดการต ัง้คาเริม่ตนสาํหรบังาน ePrint ทัง้หมดทีถ่กูสงมาทีเ่ครือ่งพมิพน้ี ใหคลกิ การต ัง้คา ePrint
คลกิ ตวัเลือกการพิมพ และเลือกการต ัง้คาทีค่ณุตองการใช

3. ในการพิมพเอกสาร ใหแนบเอกสารไวในขอความอีเมลซึง่สงไปทีอ่เีมลแอดเดรสของเครือ่งพมิพ เครือ่งจะพมิพท ัง้
อเีมลแอดเดรสและเอกสารทีแ่นบมา
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ต ัง้คา HP ePrint (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. ในการใช HP ePrint คณุตองเปิดใชงาน HP Web Services กอน

a. แตะปุ ม บรกิารบนเว็บ  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

b. แตะปุ ม เปิดใชงานบริการบนเว็บ

2. จากเมนู HP Web Services แตะปุ ม แสดงอีเมลแอดเดรส เพือ่แสดงอีเมลแอดเดรสของเครือ่งพมิพบนแผง
ควบคมุ

3. ใชเว็บไซต HP ePrintCenter Web เพือ่กาํหนดการต ัง้คาความปลอดภยัและเพือ่กาํหนดคาการต ัง้คาการพมิพเริม่ตน
สาํหรบังาน HP ePrint ทัง้หมดทีถ่กูสงมาทีเ่ครือ่งพมิพน้ี

a. ไปที ่www.hpeprintcenter.com

b. คลกิ ลงชือ่เขาใช และป อนขอมูลเฉพาะของ HP ePrintCenter หรือลงชือ่สมคัรใชบญัชีใหม

c. เลือกเครือ่งพิมพจากรายการ หรือคลิก + เพิม่เครือ่งพมิพ เพือ่เพ่ิมเครือ่งพมิพ ในการเพิ่มเครือ่งพิมพ คณุจาํเป็น
ตองมีรหสัเครือ่งพิมพ ซึ่งก็คอืสวนอีเมลแอดเดรสของเครือ่งพมิพทีอ่ยูกอนหนาเครือ่งหมาย @ คณุสามารถรบั
รหสัน้ีไดโดยการพมิพหนาบรกิารบนเว็บจากแผงควบคมุเครือ่งพมิพ

หลงัจากทีค่ณุเพ่ิมเครือ่งพมิพแลว คณุจะสามารถเลือกกาํหนดคาอเีมลแอดเดรสของเครือ่งพมิพได

หมายเหต:ุ รหสัน้ีมีอายุเพียง 24 ชั่วโมงเทานัน้นบัจากทีค่ณุเปิดใชงาน HP Web Services หากหมดอาย ุให
ปฏบิตัติามคาํแนะนําเพือ่เปิดใชงาน HP Web Services อีกคร ัง้ และรบัรหสัใหม

d. ในการป องกนัเครือ่งพิมพจากการพิมพเอกสารทีไ่มไดคาดไว ใหคลิก การต ัง้คา ePrint และคลิกแถบ ผูสงที่
อนุญาต คลิก ผูสงทีอ่นุญาตเทานัน้ แลวเพิม่อีเมลแอดเดรสทีค่ณุตองการใหใชงาน ePrint ได

e. ในการกาํหนดการต ัง้คาเริม่ตนสาํหรบังาน ePrint ทัง้หมดทีถ่กูสงมาทีเ่ครือ่งพมิพน้ี ใหคลกิ การต ัง้คา ePrint
คลกิ ตวัเลือกการพิมพ และเลือกการต ัง้คาทีค่ณุตองการใช

4. ในการพิมพเอกสาร ใหแนบเอกสารไวในขอความอีเมลซึง่สงไปทีอ่เีมลแอดเดรสของเครือ่งพมิพ เครือ่งจะพมิพท ัง้
อเีมลแอดเดรสและเอกสารทีแ่นบมา
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ใช AirPrint
รองรบัการส ั่งพมิพโดยตรงโดยใช AirPrint ของ Apple สาํหรบั iOS 4.2 หรือรุนทีส่งูกวา ใช AirPrint เพือ่พมิพจาก
เครือ่งพมิพโดยตรง โดยใช iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ขึน้ไป), หรือ iPod touch (รุนทีส่ามขึน้ไป) ในแอปพลเิคชนั
ตอไปน้ี:

● Mail

● Photos

● Safari

● แอปพลเิคชนัของผูผลติอืน่บางแอปพลเิคชนั

ในการใช AirPrint เครือ่งพมิพตองมีการเชือ่มตอเครือขาย หรือมีการเชือ่มตอแบบไรสายโดยตรง หากตองการขอมลูเพ่ิม
เตมิเกีย่วกบัการใช AirPrint และหากตองการทราบวาเครือ่งพิมพ HP ใดบางทีส่ามารถใชงานรวมกบั AirPrint ได ใหไปที่
www.hp.com/go/airprint

หมายเหต:ุ คณุอาจจาํเป็นตองอปัเกรดเฟิรมแวรเครือ่งพิมพเพือ่ใช AirPrint ไปที ่www.hp.com/support/
ljm401series
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การพมิพทีเ่ครือ่งดวย USB
ในรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dw มีคณุสมบตักิาร
พิมพจากแฟลชไดรฟ  USB คณุจงึสามารถพิมพไฟลไดอยางรวดเร็วโดยไมจาํเป็นตองสงจากคอมพิวเตอร เครือ่งพมิพ
ยอมรบัอุปกรณเสรมิทีจ่ดัเก็บแบบ USB มาตรฐานในพอรต USB ทีด่านหนาของเครือ่งพิมพ คณุสามารถพิมพไฟลประเภท
ตอไปน้ีได:

● .PDF

● .JPEG

1. เสียบไดรฟ  USB เขากบัพอรต USB ทีด่านหนาของ
เครือ่งพมิพ

 

2. เมนู แฟลชไดรฟ  USB จะเปิดขึน้ แตะปุ มลูกศรเพือ่
เลือ่นดูตวัเลือกตางๆ

● พิมพเอกสาร

● ดูและพมิพภาพถาย

● สแกนไปยงัไดรฟ  USB

 

3. ในการพมิพเอกสาร ใหแตะหนาจอ พมิพเอกสาร และ
แตะชือ่ของโฟลเดอรในไดรฟ  USB ทีจ่ดัเก็บเอกสาร
เมือ่หนาจอสรุปเปิดขึน้ คณุสามารถแตะเพือ่ปรบัการต ัง้
คาได แตะปุ ม พมิพ เพือ่พิมพเอกสาร

 

4. ในการพมิพภาพถาย ใหแตะหนาจอ ดูและพิมพภาพถาย
และแตะภาพตวัอยางของภาพถายแตละภาพทีค่ณุ
ตองการพิมพ แตะปุ ม เสร็จสิน้ เมือ่หนาจอสรุปเปิดขึน้
คณุสามารถแตะเพือ่ปรบัการต ัง้คาได แตะปุ ม พมิพ เพือ่
พิมพภาพถาย

 

5. นํางานทีพ่มิพแลวจากถาดกระดาษออก และถอดไดรฟ
USB
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4 การจดัการและบาํรุงรกัษา

● ใช HP Reconfiguration Utility เพือ่เปลีย่นแปลงการเชือ่มตอเครือ่งพิมพ

● ต ัง้คา HP Wireless Direct Printing

● ใชแอปพลิเคชนับรกิารบนเว็บของ HP

● กาํหนดคาเครือขาย IP

● HP Device Toolbox (Windows)

● HP Utility สาํหรบั Mac OS X

● HP Web Jetadmin

● คณุสมบตัดิานความปลอดภยัของเครือ่งพมิพ

● การต ัง้คาการประหยดั

● พมิพเมือ่ตลบัผงหมกึหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไว

● จดัเก็บและนําอุปกรณสิน้เปลืองกลบัมาใชใหม

● คาํแนะนําในการเปลีย่น

● หนวยความจาํ

● อพัเดตเฟิรมแวร
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ใช HP Reconfiguration Utility เพือ่เปลีย่นแปลงการเชือ่มตอ
เครือ่งพมิพ

หากคณุกาํลงัใชเครือ่งพิมพอยู และตองการเปลีย่นวิธกีารเชือ่มตอ ใหใช HP Reconfiguration Utility เพือ่ต ัง้คาการเชือ่ม
ตอ ตวัอยางเชน คณุสามารถกาํหนดคาผลิตภณัฑอีกคร ัง้เพือ่ใชแอดเดรสไรสายอืน่ เพือ่เชือ่มตอกบัเครือขายแบบใชสายหรือ
ไรสาย หรือเปลีย่นจากการเชือ่มตอเครือขายเป็นการเชือ่มตอ USB คณุสามารถเปลีย่นแปลงการกาํหนดคาไดโดยไมตองใส
แผนซีดีของเครือ่งพมิพ หลงัจากคณุเลือกประเภทการเชือ่มตอทีค่ณุตองการสรางแลว โปรแกรมจะไปยงัสวนของข ัน้ตอน
การต ัง้คาเครือ่งพิมพทีจ่าํเป็นตองเปลีย่นแปลงโดยตรง

HP Reconfiguration Utility จะอยูในกลุมโปรแกรม HP ในคอมพวิเตอรของคณุ
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ต ัง้คา HP Wireless Direct Printing
หมายเหต:ุ คณุสมบตัน้ีิมีอยูในรุนทีร่องรบัการใชงานแบบไรสายเทานัน้

คณุสมบตั ิHP Wireless Direct Printing จะชวยใหคณุสามารถส ั่งพมิพจากอปุกรณมอืถอืแบบไรสายไปทีเ่ครือ่งพมิพทีเ่ปิด
ใชงาน HP Wireless Direct โดยไมตองเชือ่มตอเครือขายหรืออนิเตอรเน็ต ใหใช HP Wireless Direct ในการพิมพแบบ
ไรสายจากอุปกรณตอไปน้ี:

● iPhone, iPad หรือ iTouch โดยใช Apple AirPrint

● อปุกรณมอืถือทีใ่ชระบบ Android, iOS หรือ Symbian โดยใชแอปพลิเคชนั HP ePrint Home & Biz

ในการต ัง้คา HP Wireless Direct จากแผงควบคมุ ใหทาํตามข ัน้ตอนตอไปน้ี

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาเครือขาย

● เมนูไรสาย

● การต ัง้คาพมิพตรงไรสาย

● เปิด/ปิดไรสายโดยตรง

หมายเหตุ: หากรายการ การต ัง้คาพมิพตรงไรสาย ไมปรากฏขึน้ในแผงควบคมุ คณุจาํเป็นตองอพัโหลดเฟิรมแวร
เวอรช ั่นปจัจุบนัของเครือ่งพมิพ หากตองการขอรบัเวอรช ั่นปจัจุบนั ใหไปที ่www.hp.com แลวป อนหมายเลข
ผลิตภณัฑของ HP ลงในกลองคนหา เลือกรุนของเครือ่งพิมพ แลวคลกิลงิค Software & Driver Downloads

3. แตะรายการเมนู เปิด เครือ่งพมิพจะบนัทกึการต ัง้คาแลวกลบัไปทีเ่มนู การต ัง้คาพิมพตรงไรสาย บนแผงควบคมุ
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ใชแอปพลเิคชนับรกิารบนเว็บของ HP
แอปพลิเคชนัใหมหลายแอปพลเิคชนัสามารถใชกบัเครือ่งพมิพน้ีได โดยคณุสามารถดาวนโหลดไดโดยตรงจากอนิเตอรเน็ต
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิและดาวนโหลดแอปพลเิคชนัเหลาน้ี โปรดไปทีเ่ว็บไซต HP ePrintCenter ที่
www.hpeprintcenter.com

ในการใชคณุสมบตัน้ีิ เครือ่งพมิพตองเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอรหรือเครือขายทีม่ีการเชือ่มตออนิเตอรเน็ต บริการบนเว็บ
ของ HP ตองเปิดใชงานในเครือ่งพิมพ ทาํตามข ัน้ตอนน้ีเพือ่เปิดใชงานบรกิารบนเว็บของ HP:

ใชแอปพลเิคชนั HP Web Services (แผงควบคมุ LCD)

1. บนแผงควบคมุ กดปุ ม OK

2. เลือกเมนู HP Web Services และกดปุ ม OK

หลงัจากคณุดาวนโหลดแอปพลเิคชนัจากเว็บไซต HP ePrintCenter แอปพลเิคชนัจะอยูในเมนู โปรฯ บนแผงควบคมุของ
เครือ่งพมิพ

ใชแอปพลเิคชนั HP Web Services (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. แตะปุ ม บรกิารบนเว็บ  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพมิพ

2. แตะปุ ม เปิดใชงานบรกิารบนเว็บ

หลงัจากคณุดาวนโหลดแอปพลเิคชนัจากเว็บไซต HP ePrintCenter แอปพลเิคชนัจะอยูในเมนู โปรฯ บนแผงควบคมุของ
เครือ่งพมิพ
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กาํหนดคาเครอืขาย IP

ดูหรอืเปลีย่นการต ัง้คาเครือขาย

ใช HP Device Toolbox เพือ่ดูหรือเปลีย่นการกาํหนดคา IP

1. พมิพหนาการกาํหนดคา และคนหา IP แอดเดรส

● ถาคณุใช IPv4 IP แอดเดรสจะมีแตตวัเลขเทานัน้ ซึ่งมรูีปแบบดงัน้ี:

xxx.xxx.xxx.xxx

● ถาคณุใช IPv6 IP แอดเดรสจะประกอบดวยท ัง้อกัขระและตวัเลขแบบเลขฐานสบิหก ซึ่งมีรูปแบบคลายดงัน้ี:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2. เปิด HP Device Toolbox โดยการคลกิปุ ม Start (เริ่ม), คลิก Programs (โปรแกรม) หรือกลุม All
Programs (โปรแกรมท ัง้หมด), คลิก HP, คลิกกลุมผลติภณัฑ แลวคลกิ HP Product Settings

3. คลิกแท็บ Networking (เครือขาย) เพือ่ดูขอมูลเครือขาย คณุสามารถเปลีย่นการต ัง้คาไดตามตองการ

กาํหนดคาพารามเิตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคมุ

กําหนดคาพารามเิตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคมุ LCD)

1. บนแผงควบคมุ กดปุ ม OK

2. ใชปุ มลูกศรเพือ่เลือกตวัเลือก การต ัง้คาเครือขาย และกดปุ ม OK

3. ใชปุ มลูกศรเพือ่เลือกตวัเลือก TCP/IP configuration (การต ัง้คาคอนฟิก TCP/IP) และกดปุ ม OK

4. ใชปุ มลูกศรเพือ่เลือกตวัเลือก ดวยตนเอง และกดปุ ม OK

5. ใชปุ มตวัเลขและตวัอกัษรเพือ่พมิพ IP แอดเดรส และกดปุ ม OK

6. หาก IP แอดเดรสไมถกูตอง ใหใชปุ มลูกศรเพือ่เลือกตวัเลือก ไม แลวกดปุ ม OK ทาํซํา้ตามข ัน้ตอนที ่5 โดยใช IP
แอดเดรส ทีถู่กตอง และทาํตามข ัน้ตอนที ่5 อีกคร ัง้สาํหรบัการต ัง้คาซบัเน็ตมาสก และการต ัง้คาเร่ิมตนของเกตเวย

กําหนดคาพารามเิตอร IPv4 TCP/IP ดวยตนเอง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

ใชเมนูแผงควบคมุเพือ่ต ัง้คาแอดเดรส IPv4, ซบัเน็ตมาสก และเกตเวยเริม่ตนดวยตนเอง

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เลือ่นและแตะเมนู การตัง้คาเครือขาย

3. แตะเมนู คาคอนฟิเกอเรชนั TCP/IP และแตะปุ ม ดวยตนเอง

4. ใชแผงปุ มกดตวัเลขเพือ่ป อน IP แอดเดรส แลวแตะปุ ม OK แตะปุ ม ใช เพือ่ยนืยนั

5. ใชแผงปุ มกดตวัเลขเพือ่ป อนซบัเน็ตมาสก แลวแตะปุ ม OK แตะปุ ม ใช เพือ่ยนืยนั

6. ใชแผงปุ มกดตวัเลขเพือ่ป อนเกตเวยเริม่ตน แลวแตะปุ ม OK แตะปุ ม ใช เพือ่ยืนยนั
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การเปลีย่นชือ่เครือ่งพมิพในเครอืขาย

หากคณุตองการเปลีย่นชือ่เครือ่งพมิพในเครือขายเพือ่ใหสามารถระบุไดโดยไมซ้ํากนั ใหใช HP Embedded Web Server

1. ในการเปิด HP Embedded Web Server ใหป อน IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพลงในบรรทดัแอดเดรสของเว็บเบรา
เซอร

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถเขาใช HP Embedded Web Server ไดจาก HP Device Toolbox สาํหรบั Windows
หรือ HP Utility สาํหรบั Mac OS X

2. เปิดแถบ ระบบ

3. ในหนา ขอมูลเครือ่งพมิพ์ ชือ่เครือ่งพิมพเริ่มตนจะอยูในฟิลด สถานะเครือ่งพิมพ์ คณุสามารถเปลีย่นแปลงชือ่น้ีเพือ่
ระบเุครือ่งพิมพน้ีโดยไมซํา้กนัได

หมายเหตุ: การป อนขอมลูในฟิลดอืน่ในหนาสามารถทาํหรือไมก็ได

4. คลิกปุ ม Apply (ใช) เพือ่บนัทกึการเปลีย่นแปลง
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การต ัง้คาความเร็วในการเชือ่มตอและการพมิพสองดาน

หมายเหต:ุ ขอมูลน้ีใชกบัเครือขาย Ethernet เทานัน้ ไมสามารถใชไดกบัเครือขายแบบไรสาย

ความเร็วลิงคและโหมดการตดิตอสือ่สารของเซิรฟเวอรการพิมพจะตองตรงกบัฮบัเครือขาย ในกรณีสวนใหญ ใหปลอย
เครือ่งพมิพไวในโหมดอตัโนมตั ิการเปลีย่นแปลงการต ัง้คาความเร็วในการเชือ่มตอและ Duplex ทีไ่มถูกตอง อาจทาํให
เครือ่งพมิพไมสามารถสือ่สารกบัอุปกรณเครือขายอืน่ได หากคณุจาํเป็นตองทาํการเปลีย่นแปลง ใหใชแผงควบคมุของ
เครือ่งพมิพ

หมายเหต:ุ การต ัง้คาตองตรงกบัอุปกรณบนระบบเครือขายทีค่ณุตองการเชือ่มตอ (ฮบัของเครือขาย สวติช เกตเวย รูตเตอร
หรือคอมพิวเตอร)

หมายเหต:ุ การเปลีย่นการต ัง้คาเหลาน้ีจะทาํใหเครือ่งพมิพปิด แลวเปิดใหม ทาํการเปลีย่นแปลงเฉพาะเมือ่เครือ่งพิมพไม
ไดทํางานอะไรเทานัน้

การต ัง้คาความเร็วในการลงิคและการพมิพสองดาน (แผงควบคมุ LCD)

1. บนแผงควบคมุ กดปุ ม OK

2. ใชปุ มลูกศรเพือ่เลือกตวัเลือก การต ัง้คาเครือขาย และกดปุ ม OK

3. ใชปุ มลูกศรเพือ่เลือกตวัเลือก ความเร็วลงิค และกดปุ ม OK

4. ใชปุ มลูกศรเพือ่เลือกหน่ึงในการต ัง้คาตอไปน้ี

การต ัง้คา คําอธบิาย

อตัโนมตัิ เซริฟเวอรการพมิพจะกาํหนดคาโดยอตัโนมตัสิาํหรบัความเร็วลงิคและโหมดการตดิตอสูงสุดที่
อนุญาตใหใชบนเครือขาย

10T Full 10 Mbps, full-duplex operation

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

100TX Full 100 Mbps, full-duplex operation

100TX Half 100 Mbps, half-duplex operation

5. กดปุ ม OK เครือ่งพมิพจะปิดแลวเปิดใหม

การต ัง้คาความเร็วในการลงิคและการพมิพสองดาน (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. บนหนาจอหลกั ใหแตะปุ ม การต ัง้คา 

2. เลือ่นและแตะเมนู การตัง้คาเครือขาย

3. แตะเมนู ความเร็วลิงค

4. เลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงตอไปน้ีตอไปน้ี:

การต ัง้คา คําอธบิาย

อตัโนมตัิ เซริฟเวอรการพมิพจะกาํหนดคาโดยอตัโนมตัสิาํหรบัความเร็วลงิคและโหมดการตดิตอสูงสุดที่
อนุญาตใหใชบนเครือขาย
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การต ัง้คา คําอธบิาย

10T Full 10 Mbps, full-duplex operation

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

100TX Full 100 Mbps, full-duplex operation

100TX Half 100 Mbps, half-duplex operation

5. แตะปุ ม OK เครือ่งพมิพจะปิดแลวเปิดใหม
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HP Device Toolbox (Windows)
ใช HP Device Toolbox สาํหรบั Windows เพือ่ดูหรือเปลีย่นแปลงการต ัง้คาเครือ่งพิมพจากคอมพวิเตอรของคณุ เครือ่ง
มือน้ีจะเปิด HP Embedded Web Server ของเครือ่งพิมพ

หมายเหต:ุ เครือ่งมือจะใชไดเฉพาะเมือ่คณุทาํการตดิต ัง้แบบเต็มเมือ่ตดิต ัง้เครือ่งพมิพ

1. คลิกปุ ม Start (เริม่) แลวคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุมผลติภณัฑ HP แลวคลิกรายการ HP Device Toolbox

แถบหรือสวน คําอธบิาย

แถบ Home

แสดงขอมูลเครือ่งพมิพ สถานะ และการ
กาํหนดคา

● สถานะอปุกรณ: แสดงสถานะเครื่องพมิพและแสดงเปอรเซ็นตอายุการใชงานทีเ่หลือโดยประมาณของ
อุปกรณสิน้เปลือง HP

● สถานะอปุกรณสิน้เปลือง: แสดงเปอรเซ็นตอายกุารใชงานทีเ่หลืออยูโดยประมาณอุปกรณสิน้เปลือง
HP อายกุารใชงานทีเ่หลืออยูจริงอาจแตกตางกนั โปรดพจิารณาการเตรียมอุปกรณสาํหรบัเปลีย่นเพือ่
ตดิต ัง้เมือ่คณุภาพการพมิพไมสามารถยอมรบัได อปุกรณสิน้เปลืองไมจาํเป็นตองไดรบัการเปลี่ยน
เวนแตคุณภาพการพมิพไมสามารถยอมรบัไดอีกตอไป

● การต ัง้คาคอนฟิกอุปกรณ: แสดงขอมลูทีพ่บในหนาแสดงคาคอนฟิกของเครือ่งพมิพ

● สรุปเครือขาย: แสดงขอมลูทีพ่บในหนาคาคอนฟิเกอเรชนัเครือขายของเครือ่งพมิพ

● รายงาน: ชวยใหคุณพมิพหนาการกาํหนดคาและสถานะอุปกรณสิน้เปลืองทีเ่ครือ่งพมิพสรางขึน้

● ล็อกแสดงบนัทกึการทํางาน: แสดงรายการท ัง้หมดเกีย่วกบัการทาํงานและขอผดิพลาดของเครือ่งพมิพ

แถบ ระบบ

ใหคณุสามารถกาํหนดคาเครือ่งพมิพจาก
คอมพวิเตอรของคณุได

● ขอมูลอุปกรณ: แสดงขอมูลพืน้ฐานของผลติภณัฑและบรษิทั

● การต ัง้คากระดาษ: ชวยใหคุณเปลี่ยนแปลงคาเริม่ตนในการจดัการกระดาษของเครื่องพมิพได

● คณุภาพการพมิพ: ชวยใหคุณเปลีย่นคาเริม่ตนคณุภาพการพมิพของเครือ่งพมิพได รวมถงึการต ัง้คา
การปรบัเทยีบดวย

● ประเภทกระดาษ: ชวยใหคุณกาํหนดคาโหมดการพมิพทีส่อดคลองกบัประเภทกระดาษทีเ่คร่ืองพมิพ
ยอมรบัได

● การต ัง้คาระบบ: ชวยใหคุณเปลีย่นแปลงคาเริม่ตนระบบของเครื่องพมิพได

● บรกิาร: ชวยใหคณุเริม่ตนกระบวนการทาํความสะอาดในเครือ่งพมิพได

● ความปลอดภยัผลิตภณัฑ: ชวยใหคณุต ัง้หรือเปลี่ยนรหสัผานเครือ่งพมิพได

● บนัทกึและคนืคา: บนัทกึการต ัง้คาปจัจุบนัของเครือ่งพมิพลงในไฟลบนคอมพวิเตอร คุณอาจใชไฟลน้ี
เพือ่โหลดการต ัง้คาน้ีใหกบัเครื่องพมิพเครือ่งอืน่ หรืออาจเก็บไวเพือ่ใหเครือ่งพมิพกลบัมาใชการต ัง้
คาน้ีในภายหลงั

หมายเหต:ุ แถบ ระบบ สามารถป องกนัโดยการกาํหนดรหสัผานได หากเครือ่งพมิพอยูในเครือขาย ให
ปรึกษาผูดแูลระบบกอนเปลีย่นการต ัง้คาทีแ่ถบน้ี

แถบ พมิพ

ใหคณุสามารถเปล่ียนการต ัง้คาการพมิพ
เริม่ตนจากคอมพวิเตอรได

● การพมิพ: เปลีย่นการต ัง้คาพมิพของเครือ่งพมิพทีเ่ป็นคาเริม่ตน เชน จํานวนสาํเนา และการวางแนว
กระดาษ ตวัเลือกเหลาน้ีเป็นตวัเลือกเดียวกนักบัทีม่ีอยูบนแผงควบคุม

● PCL5c: ดแูละเปลีย่นแปลงการต ัง้คา PCL5c

● PostScript: ปิดหรือเปิดคุณสมบตั ิขอผดิพลาด PS การพมิพ

THWW HP Device Toolbox (Windows) 63



แถบหรือสวน คําอธบิาย

แถบ เครือขาย

ใหคณุสามารถเปล่ียนการต ัง้คาเครือขาย
จากคอมพวิเตอรของคณุได

ผูดแูลระบบเครือขายสามารถใชแถบน้ีเพือ่ควบคุมการต ัง้คาเกีย่วกบัเครือขายสาํหรบัเครือ่งพมิพ เมือ่ได
เชื่อมตอกบัเครือขายทีใ่ช IP นอกจากน้ี ผูดแูลระบบยงัสามารถต ัง้คาฟงักชนัการพมิพแบบไรสายโดยตรงได
อีกดวย แถบน้ีจะไมปรากฏ เมือ่เชือ่มตอเคร่ืองพมิพกบัคอมพวิเตอรของคณุโดยตรง

แถบ HP Web Services ใชเมนูน้ีเพือ่ต ัง้คาและใชเครือ่งมือทางเว็บตางๆ กบัเครื่องพมิพ
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HP Utility สาํหรบั Mac OS X
ใช HP Utility สาํหรบั Mac OS X เพือ่ดูหรือเปลีย่นแปลงการต ัง้คาเครือ่งพมิพจากคอมพวิเตอรของคณุ เครือ่งมือน้ีจะเปิด
HP Embedded Web Server ของเครือ่งพมิพ

คณุสามารถใช HP Utility เมือ่เครือ่งพมิพเชือ่มตอดวยสาย USB หรือเชือ่มตอกบัเครือขาย TCP/IP

เปิด HP Utility

▲ คลิก HP Utility จากด็อค

-หรือ-

จาก Applications (แอปพลิเคชนั) คลิก Hewlett Packard แลวคลิก HP Utility

คณุสมบตัขิอง HP Utility

ใชซอฟตแวร HP Utility สาํหรบัการดาํเนินการตอไปน้ี:

● รบัขอมลูเกีย่วกบัสถานะอปุกรณสิน้เปลือง

● รบัขอมูลเกีย่วกบัเครือ่งพมิพ เชน เวอรชนัของเฟิรมแวร และหมายเลขผลติภณัฑ

● พมิพหนาแสดงคาคอนฟิก

● กาํหนดคาประเภทและขนาดกระดาษสาํหรบัถาด

● สงไฟลและแบบอกัษรจากคอมพวิเตอรไปยงัเครือ่งพมิพ

● อปัเดตเฟิรมแวรเครือ่งพมิพ

● เปลีย่นชือ่ Bonjour สาํหรบัเครือ่งพิมพในเครือขาย Bonjour
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เป็นเครือ่งมอืช ัน้นําทีไ่ดรบัรางวลั ใชสาํหรบัจดัการอุปกรณ HP ทีอ่ยูในเครือขายหลากหลายอยางมี
ประสทิธภิาพ ไดแก เครือ่งพมิพ เครือ่งพิมพมลัตฟิงักชนั และเครือ่งสงระบบดจิิตอล โซลูชนัเดยีวน้ีชวยคณุตดิต ัง้ ตรวจ
ตดิตาม บาํรุงรกัษา แกปญัหา และรกัษาความปลอดภยัใหการทาํงานดานการพมิพและภาพจากระยะไกล ซึ่งจะเพิม่พูน
ผลผลิตทางธุรกจิไดในทีสุ่ด โดยชวยประหยดัเวลา ควบคมุคาใชจาย และปกป องการลงทุนของคณุ

การอปัเดต HP Web Jetadmin จะมีขึน้อยูเป็นระยะๆ เพือ่ใหการสนบัสนุนคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโดยเฉพาะ เยีย่มชมที่
www.hp.com/go/webjetadmin และคลิกลิงค Self Help and Documentation เพือ่ศกึษาเพิ่มเตมิเกีย่วกบั
การอปัเดต

หมายเหต:ุ ปลัก๊อนิอุปกรณสามารถตดิต ัง้ใน HP Web Jetadmin เพือ่สนบัสนุนคณุสมบตัเิครือ่งพมิพเฉพาะ

หมายเหต:ุ เบราเซอรตองใช Java ได HP Web Jetadmin ไมไดรบัการสนบัสนุนสาํหรบั Mac OS X
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คณุสมบตัดิานความปลอดภยัของเครือ่งพมิพ
เครือ่งพมิพน้ีสนบัสนุนมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัตางๆ และโปรโตคอลทีช่วยใหเครือ่งพมิพปลอดภยั ปกป องขอมูลที่
สาํคญัในเครือขายของคณุ และทาํใหการดูแลและบาํรุงรกัษาเครือ่งพมิพเป็นเรือ่งงาย

หากตองการทราบขอมูลโดยละเอียดเกีย่วกบัโซลูชนัการรกัษาความปลอดภยัของระบบภาพและการพมิพของ HP โปรดเขา
ชมที ่www.hp.com/go/secureprinting ในเว็บไซตจะมีเอกสารรายงานทีเ่กีย่วของและ FAQ (คาํถามทีพ่บบอย) เกีย่ว
กบัคณุสมบตักิารรกัษาความปลอดภยั

ล็อคเครือ่งพมิพ

1. คณุสามารถตอสายรกัษาความปลอดภยัทีช่องดานหลงั
ของเครือ่งพิมพได

 

ต ัง้หรอืเปลีย่นรหสัผานเครือ่งพมิพ

ใช HP Embedded Web Server ในการต ัง้คารหสัผานหรือเปลีย่นรหสัผานทีม่อียูของเครือ่งพิมพบนเครือขาย

1. แผงควบคมุบนหนาจอ LED: พมิพหนาการกาํหนดคาจากเมนู รายงาน บนแผงควบคมุ

แผงควบคมุหนาจอสมัผสั: จากหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพมิพ แตะปุ ม เครือขาย  เพือ่คนหา IP

แอดเดรสของเครือ่งพิมพ

2. ในการเปิด HP Embedded Web Server ใหป อน IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพลงในบรรทดัแอดเดรสของเว็บเบรา
เซอร

หมายเหตุ: คณุยงัสามารถเขาใช HP Embedded Web Server ไดจาก HP Device Toolbox สาํหรบั Windows
หรือ HP Utility สาํหรบั Mac OS X

3. คลิกแถบ การต ัง้คา แลวคลกิลงิค Security (การรกัษาความปลอดภยั)

หมายเหตุ: ถาไดต ัง้รหสัผานไวแลวกอนหนาน้ี ระบบจะแจงใหคณุพิมพรหสัผาน พมิพรหสัผาน แลวคลิกปุ ม
Apply (ใช)
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4. ใหพิมพรหสัผานใหมในชอง New Password (รหสัผานใหม) และในชอง Verify password (ตรวจสอบ
รหสัผาน)

5. ทีด่านลางของหนาตาง ใหคลิกปุ ม Apply (ใช) เพือ่บนัทกึรหสัผาน
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การต ัง้คาการประหยดั

พมิพดวย EconoMode

เครือ่งพมิพน้ีมตีวัเลือก EconoMode สาํหรบัการพมิพเอกสารฉบบัราง การใช EconoMode จะชวยใหใชผงหมกึได
ยาวนานขึน้และชวยลดตนทุนตอหนา แตก็จะทาํใหคณุภาพการพมิพลดลงเชนกนั

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมกึอาจเหลืออยูนานเกนิกวาอายุ
ของชิ้นสวนในตลบัผงหมกึ หากคณุภาพการพิมพเร่ิมลดลง และไมสามารถยอมรบัได โปรดพจิารณาการเปลีย่นตลบัผงหมกึ

หมายเหต:ุ หากไมมีตวัเลือกน้ีอยูในไดรเวอรการพมิพของคณุ คณุสามารถต ัง้คาไดโดยใช HP Embedded Web
Server

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกเครือ่งพิมพ แลวคลิกปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกกลองกาเครือ่งหมาย EconoMode

ต ัง้คาหนวงเวลาพกัเครือ่ง

คณุสมบตั ิหนวงเวลาพกัเครือ่ง จะกาํหนดระยะเวลาทีเ่ครือ่งพมิพไมทาํงานกอนทีจ่ะเปลีย่นเขาสูโหมดพกัเครือ่ง เพือ่ลดการ
ใชพลงังาน

ต ัง้คาหนวงเวลาพกัเครือ่ง (แผงควบคมุ LCD)

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาพลงังาน

● หนวงเวลาพกัเครือ่ง

3. เลือกเวลาสาํหรบัหนวง แลวกดปุ ม OK

หมายเหตุ: คาเริม่ตนคอื 15 นาที
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ต ัง้คาหนวงเวลาพกัเครือ่ง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาพลงังาน

● หนวงเวลาพกัเครือ่ง

3. เลือกเวลาสาํหรบัหนวงเวลาพกัเครือ่ง

หมายเหตุ: คาเริม่ตนคอื 15 นาที

ต ัง้คาหนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

ต ัง้คาหนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุ LCD)

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาพลงังาน

● ลดพลงังานอตัโนมตัิ

● หนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

3. เลือกเวลาสาํหรบัหนวงเวลาปิดเครือ่ง

หมายเหตุ: คาเริม่ตนคอื 30 นาที

4. เครือ่งพมิพจะเริม่ทาํงานโดยอตัโนมตัจิากโหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัเิมือ่ไดรบังานหรือเมือ่คณุกดปุ มบนแผงควบคมุ คณุ
สามารถเปลีย่นแปลงเหตุการณทีจ่ะทาํใหเครือ่งพมิพเริม่ทาํงานได เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาพลงังาน

● ลดพลงังานอตัโนมตัิ

● เหตุการณเริม่ทํางาน

ในการปิดเหตุการณเริ่มทาํงาน ใหเลือกเหตุการณแลวเลือกตวัเลือก ไม
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ต ัง้คาหนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาพลงังาน

● ลดพลงังานอตัโนมตัิ

● หนวงเวลาปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

3. เลือกเวลาสาํหรบัหนวงเวลาปิดเครือ่ง

หมายเหตุ: คาเริม่ตนคอื 30 นาที

4. เครือ่งพมิพจะเริม่ทาํงานโดยอตัโนมตัจิากโหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัเิมือ่ไดรบังานหรือเมือ่คณุกดปุ มบนแผงควบคมุ คณุ
สามารถเปลีย่นแปลงเหตุการณทีจ่ะทาํใหเครือ่งพมิพเริม่ทาํงานได เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาพลงังาน

● ลดพลงังานอตัโนมตัิ

● เหตุการณเริม่ทํางาน

ในการปิดเหตุการณเริ่มทาํงาน ใหเลือกเหตุการณแลวเลือกตวัเลือก ไม
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พมิพเมือ่ตลบัผงหมกึหมดอายกุารใชงานทีป่ระมาณไว
สีดําเหลือนอย: เครือ่งพิมพจะแสดงเมือ่ตลบัผงหมกึเหลือนอย อายุการใชงานแทจริงทีเ่หลืออยูของตลบัผงหมกึอาจแตกตาง
กนั โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสาํหรบัเปลีย่นเพือ่ตดิต ัง้เมือ่คณุภาพการพิมพไมสามารถยอมรบัได ไมจาํเป็นตอง
เปลีย่นตลบัผงหมกึในขณะน้ี

สีดําตํ่ามาก: เครือ่งพมิพจะแสดงเมือ่ปริมาณผงหมกึมีระดบัตํ่ามาก อายุการใชงานแทจริงทีเ่หลืออยูของตลบัผงหมกึอาจแตก
ตางกนั โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณสาํหรบัเปลีย่นเพือ่ตดิต ัง้เมือ่คณุภาพการพมิพไมสามารถยอมรบัได ไมจาํเป็นตอง
เปลีย่นตลบัผงหมกึในขณะน้ี เวนแตคณุภาพการพิมพไมเป็นทีพ่อใจอีกตอไป

เมือ่ตลบัผงหมกึของ HP มีระดบั “ตํ่ามาก” การรบัประกนัการคุมครองของ HP ในตลบัผงหมกึนัน้จะสิน้สุดลง

คณุสามารถเปลีย่นแปลงวิธีการทํางานของเครือ่งพมิพเมือ่อุปกรณสิน้เปลืองถงึสถานะตํ่ามากได คณุไมจาํเป็นตองต ัง้คาเหลา
น้ีใหมเมือ่ตดิต ัง้ตลบัผงหมกึใหม

เปิดหรอืปิดการต ัง้คาเมือ่นอยมาก (แผงควบคมุ LCD)

คณุสามารถเปิดหรือปิดการต ัง้คาเริ่มตนไดตลอดเวลา และคณุไมจาํเป็นตองเปิดการต ัง้คาดงักลาวอีกคร ัง้เมือ่ตดิต ัง้ตลบัผง
หมกึใหม

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาอุปกรณสิน้เปลือง

● ตลบัหมกึสดีํา

● การต ัง้คาตํ่ามาก

3. เลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงตอไปน้ีตอไปน้ี:

● เลือกตวัเลือก ทําตอ เพือ่กาํหนดใหเครือ่งพมิพแจงเตือนเมือ่ตลบัผงหมกึเหลือนอยมาก แตสามารถพมิพตอได

● เลือกตวัเลือก หยุด/เปลีย่น เพือ่กาํหนดใหเครือ่งพิมพหยุดพมิพจนกวาคณุจะเปลีย่นตลบัผงหมกึ

● เลือกตวัเลือก พรอมต เพือ่กาํหนดใหเครือ่งพมิพหยดุพิมพ และแจงใหคณุเปลีย่นตลบัผงหมกึ คณุสามารถรบั
ขอความแจงนัน้และดาํเนินการพิมพตอได ตวัเลือกทีต่ ัง้คาไดของลูกคาของเครือ่งพิมพน้ีคอื "พรอมตเตือนฉนั
เมือ่ถงึ 100 หนา, 200 หนา, 300 หนา, 400 หนา หรือไมเตือน" ตวัเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายใหแก
ลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลาน้ีจะมีคณุภาพการพิมพทีย่อมรบัได

เมือ่ตลบัผงหมกึของ HP มีระดบั ตํ่ามาก การรบัประกนัการคุมครองของ HP ในตลบัผงหมกึนัน้จะสิน้สดุลง
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เปิดหรอืปิดการต ัง้คาเมือ่นอยมาก (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

คณุสามารถเปิดหรือปิดการต ัง้คาเริ่มตนไดตลอดเวลา และคณุไมจาํเป็นตองเปิดการต ัง้คาดงักลาวอีกคร ัง้เมือ่ตดิต ัง้ตลบัหมกึ
ผงหมกึใหม

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● การต ัง้คาระบบ

● การต ัง้คาอุปกรณสิน้เปลือง

● ตลบัหมกึสดีํา

● การต ัง้คาตํ่ามาก

3. เลือกหน่ึงในตวัเลือกตอไปน้ี:

● เลือกตวัเลือก ทําตอ เพือ่กาํหนดใหเครือ่งพมิพแจงเตือนเมือ่ตลบัผงหมกึเหลือนอยมาก แตสามารถพมิพตอได

● เลือกตวัเลือก หยุด/เปลีย่น เพือ่กาํหนดใหเครือ่งพิมพหยุดพมิพจนกวาคณุจะเปลีย่นตลบัผงหมกึ

● เลือกตวัเลือก พรอมต เพือ่กาํหนดใหเครือ่งพมิพหยดุพิมพ และแจงใหคณุเปลีย่นตลบัผงหมกึ คณุสามารถรบั
ขอความแจงนัน้และดาํเนินการพิมพตอได ตวัเลือกทีต่ ัง้คาไดของลูกคาของเครือ่งพิมพน้ีคอื "พรอมตเตือนฉนั
เมือ่ถงึ 100 หนา, 200 หนา, 300 หนา, 400 หนา หรือไมเตือน" ตวัเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายใหแก
ลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลาน้ีจะมีคณุภาพการพิมพทีย่อมรบัได

เมือ่ตลบัผงหมกึของ HP มีระดบั ตํ่ามาก การรบัประกนัการคุมครองของ HP ในตลบัผงหมกึนัน้จะสิน้สดุลง ขอบกพรองใน
การพิมพ หรือความผดิพลาดของตลบัหมกึท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้เมือ่ใชตลบัผงหมกึของ HP ทําตอ ในโหมดหมกึเหลือนอยมากจะ
ไมถือวาเป็นขอบกพรองดานวสัดุหรือการผลติของอุปกรณสิน้เปลืองตามการรบัประกนัอยางจาํกดัสาํหรบัตลบัหมกึพมิพของ
HP
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จดัเก็บและนําอุปกรณสิน้เปลืองกลบัมาใชใหม

รไีซเคลิอุปกรณสิน้เปลือง

ในการรีไซเคลิตลบัผงหมกึของแทของ HP ใหเก็บตลบัผงหมกึทีใ่ชแลวใสกลองทีบ่รรจุตลบัผงหมกึใหมมา ใชฉลากสงคนืที่
แนบมาเพือ่สงวสัดสุิน้เปลืองทีใ่ชแลวกลบัไปยงั HP เพือ่รีไซเคลิ โปรดดูขอมลูทีค่รบถวนไดจากคูมือการรีไซเคลิ ซึ่งใหมา
พรอมกบัวสัดุสิน้เปลือง HP ใหมทุกรายการ

การจดัเก็บตลบัหมกึพมิพ

อยานําตลบัผงหมกึออกจากหีบหอจนกวาทานพรอมทีจ่ะใช

ขอควรระวงั: เพือ่ป องกนัความเสียหายตอตลบัหมกึพิมพ อยาใหตลบัหมกึพมิพถูกแสงเกนิ 2-3 นาที
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คาํแนะนําในการเปลีย่น

เปลีย่นตลบัผงหมกึ

เมือ่ตลบัผงหมกึใกลหมดอายุใชงาน คณุจะไดรบัพรอมตใหส ั่งซ้ือมาสาํรอง คณุสามารถดาํเนินการพมิพตอไดโดยใชตลบั
หมกึปจัจุบนัจนกวาการเกลีย่ผงหมกึจะไมสามารถใหคณุภาพการพมิพทีย่อมรบัไดอีกตอไป

1. เปิดฝาปิดชองใสตลบัผงหมกึ แลวนําตลบัผงหมกึเกาออก
มา

 

2. นําตลบัผงหมกึใหมออกจากถุง นําตลบัผงหมกึทีใ่ชแลว
ใสในถงุดงักลาวเพือ่นําไปรีไซเคลิ
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3. จบัตลบัผงหมกึท ัง้สองดาน และเขยาตลบัผงหมกึเบาๆ
เพือ่ใหผงหมกึกระจายท ั่วท ัง้ตลบั

ขอควรระวงั: อยาสมัผสัตวัปิดหรือพ้ืนผวิของลูกกลิ้ง

 

4. งอแถบดานซายของตลบัหมกึจนกระท ั่งแถบหลุดออกมา
ดงึแถบจนกวาเทปท ัง้หมดหลุดออกจากตลบัหมกึพมิพ
ใสแถบและเทปลงในกลองใสตลบัผงหมกึเพือ่สงกลบัไป
รีไซเคลิ

 

5. จดัแนวตลบัผงหมกึใหตรงรองในเครือ่งพมิพ ใสตลบัผง
หมกึจนเขาที ่แลวปิดฝาปิดตลบัผงหมกึ

 

6. การตดิต ัง้เสร็จสมบรูณแลว นําตลบัผงหมกึทีใ่ชแลวใส
ในกลองทีบ่รรจุตลบัผงหมกึใหมมา สาํหรบัคาํแนะนํา
เกีย่วกบัการรีไซเคลิ โปรดดูจากคูมือการรีไซเคลิ
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หนวยความจาํ
เครือ่งพมิพน้ีมแีผงหนวยความจาํทีส่ามารถใชแบบอกัษรและแผงหนวยความจาํแบบบารโคดของผูผลติอืน่ตอไปน้ี Hewlett-
Packard ไมไดจาํหนายผลติภณัฑเหลาน้ี

● BarDIMM Pro, Jetmobile

● MicrDIMM Pro, Jetmobile

● TypeHaus Fonts and Barcodes Solutions, TypeHaus, Inc.

● Asian Fonts, JITCO, Ltd.

● BarDIMM® Box, Jetmobile

● BarSIMM 1.9, Jetmobile

● EIO Hard-Disk for LaserJet Series, Oberon Service SRL

● Ethernet to Token Ring Router (ETRR), Ringdale

● EuroForm Barcode 100, EuroForm A/S
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อพัเดตเฟิรมแวร
HP จะมีการอพัเกรดเฟิรมแวรผลติภณัฑเป็นระยะๆ คณุสามารถโหลดโปรแกรมอพัเดตเฟิรมแวรไดดวยตวัเอง หรือสามารถ
ต ัง้คาผลติภณัฑใหโหลดโปรแกรมอพัโหลดเฟิรมแวรโดยอตัโนมตัิ

อพัเดตเฟิรมแวรดวยตวัเอง (แผงควบคมุ LCD)

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● ตรวจสอบโปรแกรมอพัเดตเดีย๋วน้ี

3. เลือกตวัเลือก ใช แลวกดปุ ม OK เพือ่กาํหนดใหผลติภณัฑคนหาโปรแกรมอพัเดตเฟิรมแวร หากผลติภณัฑพบ
โปรแกรมอพัเดต ผลติภณัฑจะเริม่ข ัน้ตอนการอพัเดต

อพัเดตเฟิรมแวรดวยตวัเอง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● ตรวจสอบโปรแกรมอพัเดตเดีย๋วน้ี

3. แตะปุ ม ใช เพือ่กาํหนดใหผลติภณัฑคนหาโปรแกรมอพัเดตเฟิรมแวร หากผลติภณัฑพบโปรแกรมอพัเดต ผลติภณัฑ
จะเริ่มข ัน้ตอนการอพัเดต

ต ัง้คาผลติภณัฑใหอพัเดตเฟิรมแวรโดยอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุ LCD)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401a เทานัน้

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● จดัการโปรแกรมอพัเดต

● แจงกอนตดิต ัง้

3. เลือกตวัเลือก ตดิต ัง้โดยอตัโนมตั ิและกดปุ ม OK
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ต ัง้คาผลติภณัฑใหอพัเดตเฟิรมแวรโดยอตัโนมตั ิ(แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401d เทานัน้

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● บรกิาร

● LaserJet Update

● จดัการโปรแกรมอพัเดต

● แจงกอนตดิต ัง้

3. แตะตวัเลือก ตดิต ัง้โดยอตัโนมตัิ
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5 การแกไขปญัหา

● รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกปญัหา

● นําคาทีร่ะบบต ัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช

● ระบบวธิีใชทีแ่ผงควบคมุ

● ทาํความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ

● ป อนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษตดิ

● แกปญัหากระดาษตดิขดั

● ปรบัปรุงคณุภาพงานพิมพ

● เครือ่งพมิพไมพิมพงานหรือพิมพชา

● การแกปญัหาการพมิพทีเ่ครือ่งดวย USB

● แกไขปญัหาการเชือ่มตอโดยตรง

● แกปญัหาเครือขายแบบใชสาย

● การแกปญัหาเครือขายแบบไรสาย

● แกปญัหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Windows

● แกปญัหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Mac OS X

● ลบซอฟตแวร (Windows)

● ลบซอฟตแวร (Mac OS X)
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รายการตรวจสอบสาํหรบัการแกปญัหา
ทาํตามข ัน้ตอนเหลาน้ีเพือ่พยายามแกไขปญัหาของเครือ่งพิมพ

● ข ัน้ตอนที ่1: โปรดตรวจสอบวาอปุกรณไดรบัการต ัง้คาอยางถกูตอง

● ข ัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการเชือ่มตอแบบใชสายหรือไรสาย

● ข ัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ

● ข ัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบกระดาษ

● ข ัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบซอฟตแวร

● ข ัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงักชนัการพมิพ

● ข ัน้ตอนที ่7: ตรวจสอบตลบัผงหมกึ

● ข ัน้ตอนที ่8: ลองสงงานพิมพจากคอมพวิเตอร

ข ัน้ตอนที ่1: โปรดตรวจสอบวาอปุกรณไดรบัการต ัง้คาอยางถูกตอง

1. กดปุ มเปิด/ปิดเครือ่งเพือ่เปิดเครือ่งหรือยกเลกิการใชงานโหมดปิดเครือ่งอตัโนมตัิ

2. ตรวจสอบการเชือ่มตอสายไฟ

3. ตรวจใหแนใจวาแรงดนัไฟฟ าของสายไฟถกูตองสาํหรบัการกาํหนดคากาํลงัไฟของเครือ่งพมิพ (โปรดดูขอกาํหนด
กาํลงัไฟฟ าทีฉ่ลากทีอ่ยูดานหลงัของเครือ่งพิมพ) หากคณุใชรางปล ัก๊ และแรงดนัไฟฟ าไมเป็นไปตามขอกาํหนด ให
เสียบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง หากปล ัก๊เสยีบอยูกบัเตาเสยีบทีผ่นงัแลว ใหลองใชแหลงจายไฟอืน่

4. หากยงัไมมปีริมาณไฟฟ าอีก ใหตดิตอที ่HP Customer Care.

ข ัน้ตอนที ่2: ตรวจสอบการเชือ่มตอแบบใชสายหรอืไรสาย

1. ตรวจสอบการเชือ่มตอสายเคเบลิระหวางอุปกรณและคอมพิวเตอร ตรวจสอบวาการเชือ่มตอแนนหนา

2. ตรวจใหแนใจวาสายเบลิไมมีการชํารุดโดยการใชสายเคเบลิอืน่ๆ หากเป็นไปได

3. หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขาย ใหตรวจสอบรายการตอไปน้ี:

● ตรวจสอบไฟทีอ่ยูถดัจากจุดการเชือ่มตอเครือขายทีเ่ครือ่งพมิพ หากเครือ่งพมิพทาํงาน ไฟจะเป็นสีเขียว

● ตรวจสอบวาใชสายเคเบลิเครือขายและไมใชสายโทรศพัทในการเชือ่มตอกบัเครือขาย

● ตรวจสอบวาเปิดเราเตอรเครือขาย ฮบั หรือสวติชแลว และทาํงานอยางถูกตอง

● หากคอมพิวเตอรหรือเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย คณุภาพสญัญาณคณุภาพตํ่า หรือมีคลืน่รบกวน
อาจทาํใหเกดิความลาชาในการพิมพงาน

4. หากใชระบบไฟรวอลลสวนตวับนเครือ่งคอมพิวเตอร อาจมีการปิดก ัน้การสือ่สารกบัเครือ่งพิมพ ใหลองปิดระบบ
ไฟรวอลลช ั่วคราวเพือ่ตรวจสอบวาเป็นสาเหตุของปญัหาหรือไม
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ข ัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดทีแ่ผงควบคมุ

แผงควบคมุของเครือ่งพิมพควรแสดงสถานะพรอม หากขอความแสดงขอผดิพลาดปรากฏขึน้ ใหแกไขขอผดิพลาด

ข ัน้ตอนที ่4: ตรวจสอบกระดาษ

1. ตรวจสอบวากระดาษทีใ่ชเป็นไปตามขอกาํหนด

2. ตรวจสอบวาป อนกระดาษเขาในถาดป อนอยางถกูตอง

ข ัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบซอฟตแวร

1. โปรดตรวจสอบวาซอฟตแวรสาํหรบัผลิตภณัฑไดรบัการตดิต ัง้อยางถกูตอง

2. ตรวจสอบวาคณุไดตดิต ัง้ไดรเวอรการพิมพสาํหรบัเครือ่งพมิพน้ีแลว ตรวจสอบโปรแกรมเพือ่ใหแนใจวาคณุกาํลงัใช
ไดรเวอรการพิมพสาํหรบัเครือ่งพิมพน้ี

ข ัน้ตอนที ่6: ทดสอบฟงักชนัการพมิพ

1. พมิพหนาแสดงคาคอนฟิก

2. หากหนากระดาษไมพิมพออกมา ใหตรวจสอบวามีกระดาษอยูในถาดป อน

3. หากกระดาษตดิในเครือ่งพิมพ ใหนํากระดาษทีต่ดิออก

ข ัน้ตอนที ่7: ตรวจสอบตลบัผงหมกึ

พิมพหนาสถานะอุปกรณสิน้เปลือง และตรวจสอบอายุการใชทีเ่หลืออยูของตลบัผงหมกึ

ข ัน้ตอนที ่8: ลองสงงานพมิพจากคอมพวิเตอร

1. ลองพมิพงานจากคอมพิวเตอรเครือ่งอืน่ทีต่ดิต ัง้ซอฟตแวรของเครือ่งพมิพน้ีไว

2. ตรวจสอบการเชือ่มตอสายเคบลิ USB และเครือขาย เชือ่มโยงอุปกรณเขากบัพอรตทีถู่กตอง หรือตดิต ัง้ซอฟตแวรอีก
คร ัง้ โดยเลือกชนิดการเชือ่มตอทีค่ณุกาํลงัใช

3. หากคณุภาพการพมิพลดลง ใหตรวจสอบวาการต ัง้คาการพมิพถูกตองสาํหรบัวสัดุพิมพทีค่ณุใช
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นําคาทีร่ะบบต ัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช
การเรียกคนืคาเริ่มตนจากโรงงานจะทาํใหการต ัง้คาเครือ่งพมิพและเครือขายท ัง้หมดเปลีย่นกลบัไปเป็นคาเริม่ตนจากโรงงาน
โดยจะไมรีเซ็ตจํานวนหนา ขนาดถาด หรือภาษา ในการเรียกคนืการต ัง้คาเริม่ตนจากโรงงาน ใหทาํตามข ัน้ตอนตอไปน้ี

ขอควรระวงั: การเรียกคนืคาเริ่มตนจากโรงงานจะทาํใหการต ัง้คาท ัง้หมดเปลีย่นกลบัไปเป็นคาเริม่ตนจากโรงงาน และลบ
หนาทีจ่ดัเก็บในหนวยความจํา จากนัน้เครือ่งพิมพจะรีสตารตเองโดยอตัโนมตัิ

นําคาทีร่ะบบต ัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช (แผงควบคมุ LCD)

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● บรกิาร

● เรียกคนืคาเริ่มตน

เครือ่งจะเร่ิมตนใหมโดยอตัโนมตัิ

นําคาทีร่ะบบต ัง้ไวจากโรงงานกลบัมาใช (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เลือ่นและแตะเมนู บริการ

3. เลือ่นและแตะปุ ม เรียกคนืคาเริ่มตน และแตะปุ ม OK

เครือ่งพมิพจะรีสตารทโดยอตัโนมตัิ
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ระบบวธิใีชทีแ่ผงควบคมุ
ในรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dw จะมีระบบวิธใีช
ในตวัซึ่งอธบิายเกีย่วกบัการใชหนาจอแตละหนาจอ ในการเปิดระบบวธิีใช ใหแตะปุ ม วธิีใช  ทีมุ่มขวาบนของหนาจอ

สาํหรบับางหนาจอ วธิีใชจะเปิดเมนูท ั่วไปทีค่ณุสามารถคนหาหวัขอทีต่องการ คณุสามารถเบราสไปยงัโครงสรางเมนูโดยแตะ
ทีปุ่ มในเมนู

หนาจอวธิีใชบางหนาจอมีแอนิเมชนัแนะนําข ัน้ตอนตางๆ เชน การแกปญัหากระดาษตดิ

สาํหรบัหนาจอทีม่ีการต ัง้คาสาํหรบัแตละงานไว วิธีใชจะแสดงหวัขอทีอ่ธิบายถงึตวัเลือกในหนาจอนัน้

หากเครือ่งพมิพแจงเตือนคณุเกีย่วกบัขอผดิพลาดหรือคาํเตือน ใหแตะปุ ม วิธีใช  เพือ่เปิดขอความทีอ่ธบิายถงึปญัหา
ขอความน้ียงัมีคาํแนะนําทีช่วยในการแกปญัหาดวย
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ทาํความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ

ประเภทขอความบนแผงควบคมุ

ขอความบนแผงควบคมุจะระบุสถานะของเครือ่งพิมพปจัจุบนัหรือสถานการณทีต่องมกีารดาํเนินการ

ขอความแจงขอมูลหรือขอความเตือนจะปรากฏขึน้ช ั่วคราว และคณุอาจตองตอบรบัขอความโดยกดปุ ม OK เพือ่ทาํงานตอ
หรือกดปุ ม ยกเลกิ  เพือ่ยกเลกิงาน งานพมิพอาจจะไมสมบูรณหรืออาจมผีลกระทบตอคณุภาพการพิมพซ่ึงจะมขีอความ
เตือนแจงบอกอยางชดัเจน หากขอความแจงขอมลูหรือขอความเตือนนัน้เกีย่วของกบัการพิมพและคณุสมบตัทิาํงานตอโดย
อตัโนมตัเิปิดอยู เครือ่งพมิพจะพมิพงานตอหลงัจากขอความปรากฏขึน้ 10 วินาทีโดยทีค่ณุไมตองดาํเนินการใดๆ

ขอความแจงขอผดิพลาดรายแรงสามารถเป็นตวัระบุการชํารุดเสยีหายบางประเภท ปิดเครือ่ง กอนเปิดอีกคร ัง้ อาจแกปญัหาน้ี
ได หากยงัเกดิขอผดิพลาดรายแรงอยู คณุอาจตองนําเครือ่งพิมพสงซอม

ขอความทีแ่ผงควบคมุ

10.x000 อปุกรณสิน้เปลืองผดิพลาด

คาํอธบิาย

ไมสามารถอานหรือไมมชีิพหนวยความจาํตลบัผงหมกึ

◦ 10.0000 = ขอผดิพลาดชพิหนวยความจาํ

◦ 10.1000 = ไมมีชิพหนวยความจาํ

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ใสตลบัหมกึลวดเย็บกระดาษเขาไปใหม

ปิดเครือ่งพมิพแลวเปิดใหม

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหเปลีย่นตลบัผงหมกึใหม

50.x ฟิวเซอรผดิพลาด ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพเกดิขอผดิพลาดเกีย่วกบัฟิวเซอร

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 25 นาที จากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้

หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP
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51.XX Error (54.XX ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพเกดิขอผดิพลาดจากฮารดแวรภายในเครือ่ง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม

หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

54.XX Error (54.XX ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพพบขอผดิพลาดของเซ็นเซอรภายในตวัใดตวัหน่ึง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม

หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

55.X Error (59.X ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพเกดิขอผดิพลาดภายใน

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม

หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

57 Fan error (57 พดัลมผดิพลาด) ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพมปีญัหาเกีย่วกบัพดัลมในเครือ่ง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม
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หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

59.X Error (59.X ผดิพลาด) ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพมปีญัหาเกีย่วกบัมอเตอรตวัใดตวัหน่ึง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม

หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

79 Service error (79 เกดิขอผดิพลาดทีบ่รกิาร) ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

มีการตดิต ัง้ DIMM ทีไ่มสามารถใชรวมกนัได

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

1. ปิดเครือ่งพิมพ

2. ตดิต ัง้ DIMM ทีเ่ครือ่งพมิพสนบันสนุน

3. เปิดเครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

79 ผดิพลาด ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพเกดิขอผดิพลาดจากเฟิรมแวรภายในเครือ่ง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม

หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP
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Invalid driver (ไดรเวอรไมถูกตอง) Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

คณุกาํลงัใชไดรเวอรการพมิพทีไ่มถูกตอง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

เลือกไดรเวอรการพมิพทีถ่กูตอง

Rear door open (ฝาดานหลงัเปิดอยู)

คาํอธบิาย

ฝาปิดดานหลงัของเครือ่งพิมพเปิดอยู

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดฝา

Supplies low (อปุกรณสิน้เปลืองเหลือนอย)

คาํอธบิาย

ตลบัผงหมกึเหลือนอย

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ยงัคงพมิพตอไดจนกวาจะปรากฏขอความนอยมาก ควรมีตลบัผงหมกึใหมสาํหรบัเปลีย่นแทนเตรียมพรอมไว

กระดาษตดิใน <location>

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

นํากระดาษทีต่ดิออกจากตาํแหนงทีร่ะบ ุเครือ่งควรจะเริ่มพิมพตอ หากเครือ่งไมทาํงานตอ ใหลองส ั่งพิมพงานอกีคร ัง้

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

กระดาษตดิในถาด <X> Clear jam and then (ดงึกระดาษทีต่ดิออกและ) Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพตรวจพบวามีกระดาษตดิอยู

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

นํากระดาษทีต่ดิออกจากตาํแหนงทีร่ะบ ุและกด OK

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP
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การพมิพสองหนาดวยตวัเอง ใสถาด <X> Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

ดานแรกของงานพิมพสองดานดวยตนเองไดรบัการพิมพแลว และตองใสกระดาษเพือ่พมิพหนาทีส่อง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษในถาดทีร่ะบุโดยใหดานทีพ่มิพแลวหงายขึน้ และดานบนของกระดานหนัออกจากตวัคณุ และกดปุ ม OK

กําลงัทําความสะอาด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพจะทาํความสะอาดเป็นระยะเพือ่รกัษาคณุภาพการพิมพทีด่ีทีส่ดุ

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

รอจนกวากระบวนการทาํความสะอาดเสร็จสิน้

ขนาดกระดาษทีไ่มคาดคดิในถาด <X> ใส <ขนาด> Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

เครือ่งพิมพตรวจพบกระดาษทีพ่ิมพในถาดทีไ่มตรงกบัการกาํหนดคาของถาดนัน้

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษทีถู่กตองลงในถาด หรือกาํหนดคาถาดตามขนาดกระดาษทีใ่สลงไป

ขอผดิพลาด 49 ปิดแลวเปิด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพเกดิขอผดิพลาดภายใน

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดเครือ่งพมิพ รออยางนอย 30 วินาท ีจากนัน้เปิดเครือ่งพมิพอีกคร ัง้ และรอใหเครือ่งเริม่ตนการทาํงานใหม

หากคณุใชอุปกรณป องกนักระแสไฟกระชาก ใหถอดออก เสยีบปล ัก๊เครือ่งพิมพเขากบัเตาเสียบทีผ่นงัโดยตรง เปิด
เครือ่งพมิพ

หากขอความยงัปรากฏอยู ใหตดิตอฝ ายบรกิารของ HP

ชองเปิดอยู

คาํอธบิาย

ฝาปิดดานหนาของเครือ่งพิมพเปิดอยู

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ปิดฝา
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ตลบัหมกึพมิพสีดาํทีไ่มสนบัสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพือ่ดาํเนินการตอ)

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพพบตลบัผงหมกึทีต่ดิต ัง้ซึง่ไมใชของ HP

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

กดปุ ม OK เพือ่ดาํเนินการพมิพตอ

หากคณุเชือ่วาคณุซ้ืออุปกรณสิน้เปลืองของ HP โปรดไปที ่www.hp.com/go/anticounterfeit การรบัประกนัของ HP
ไมครอบคลุมถงึบรกิารหรือการซอมอนัเป็นผลมาจากการใชอุปกรณสิน้เปลืองทีไ่มสนบัสนุน

ตลบัหมกึสดีาํเหลือนอย

คาํอธบิาย

ตลบัผงหมกึใกลจะสิน้สุดอายกุารใชงาน

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

การพิมพสามารถดาํเนินการตอได แตควรมีตลบัผงหมกึใหมสาํหรบัเปลีย่นแทนเตรียมพรอมไว

ตลบัหมกึสดีาํเหลือนอยมาก

คาํอธบิาย

ตลบัผงหมกึหมดอายกุารใชงานแลว ตวัเลือกทีต่ ัง้คาไดของลูกคาของเครือ่งพิมพน้ีคอื "พรอมตเตอืนฉนัเมือ่ถงึ 100 หนา,
200 หนา, 300 หนา, 400 หนา หรือไมเตือน" ตวัเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายใหแกลูกคา แตไมไดแสดงวาหนาเหลา
น้ีจะมีคณุภาพการพมิพทีย่อมรบัได

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

เพือ่ใหไดคณุภาพงานพมิพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปลีย่นตลบัผงหมกึในตอนน้ี คณุยงัสามารถพมิพงานตอไดจนกวาคณุจะ
พิจารณาวาคณุภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลบัหมกึอาจแตกตางกนั

เมือ่ตลบัผงหมกึของ HP มีระดบั ตํ่ามาก การรบัประกนัการคุมครองของ HP ในตลบัผงหมกึนัน้จะสิน้สดุลง ขอบกพรองใน
การพิมพ หรือความผดิพลาดของตลบัหมกึท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้เมือ่ใชตลบัผงหมกึของ HP ตอไปในโหมดหมกึเหลือนอยมากจะ
ไมถือวาเป็นขอบกพรองดานวสัดุหรือการผลติของอุปกรณสิน้เปลืองตามการรบัประกนัอยางจาํกดัสาํหรบัตลบัหมกึพมิพของ
HP

ตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพสีดาํทีใ่ชแลว Press [OK] to continue (กด [OK] เพือ่ดาํเนินการตอ)

คาํอธบิาย

คณุกาํลงัใชตลบัผงหมกึทีถ่งึระดบัทีเ่หลือนอยตามคาเริม่ตนขณะตดิต ัง้ในเครือ่งพิมพอืน่

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

กดปุ ม OK เพือ่ลางขอความ การพมิพสามารถดาํเนินการตอได แตควรมีตลบัผงหมกึใหมสาํหรบัเปลีย่นแทนเตรียมพรอมไว

THWW ทาํความเขาใจขอความบนแผงควบคมุ 91

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


ตดิต ัง้ตลบัหมกึสีดาํ

คาํอธบิาย

ยงัไมไดตดิต ัง้ตลบัผงหมกึหรือตดิต ัง้ในเครือ่งพิมพไมถกูตอง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ตดิต ัง้ตลบัผงหมกึของ HP

นําวสัดทุีต่ดิมากบัตลบัผงหมกึในระหวางการขนสงออก

คาํอธบิาย

ตวัล็อคสาํหรบัการขนสงของตลบัผงหมกึตดิต ัง้อยู

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ดงึแถบสีสมเพือ่ถอดตวัล็อคสาํหรบัการขนสงออกจากตลบัหมกึ

ป อนดวยมอื <SIZE>, <TYPE> กด [OK] เพือ่ใชสือ่ทีม่ี

คาํอธบิาย

ต ัง้คาเครือ่งพิมพไวในโหมดป อนดวยตนเอง

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

กดปุ ม OK เพือ่ลางขอความหรือใสกระดาษทีถู่กตองในถาด 1

พมิพผดิ Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

กระดาษอาจดีเลยเล็กนอยเมือ่เลือ่นผานเครือ่งพิมพ

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

กดปุ ม OK เพือ่ลางขอความ

ลองใชวิธีแกปญัหาตอไปน้ีเพือ่หลีกเลีย่งปญัหาดงักลาว:

◦ จดัตวัก ัน้กระดาษในถาด ตรวจสอบใหแนใจวาตวัก ัน้กระดาษดานหนาดนักระดาษใหชิดขอบดานหลงัของถาด

◦ ใชกระดาษทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP เก็บกระดาษไวในบรรจุภณัฑเดมิโดยไมเปิด

◦ ใชเครือ่งพิมพในสภาพแวดลอมทีต่รงตามขอกาํหนดทางสิง่แวดลอมสาํหรบัเครือ่งพมิพน้ี

พมิพไมสาํเร็จ กด OK หากยงัผดิพลาดอยู ใหปิดเครือ่งกอนเปิดใหม

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพไมสามารถประมวลผลหนาได
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วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

กดปุ ม OK เพือ่พมิพงานตอ แตงานพมิพอาจไดรบัผลกระทบ

หากปญัหายงัปรากฏอยู ใหปิดเครือ่งพิมพแลวเปิดใหม สงงานพมิพใหม

หนวยความจําเหลือนอย Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

หนวยความจําของเครือ่งพมิพเกือบเต็ม

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

กดปุ ม OK เพือ่ทาํงานใหเสร็จ หรือกดปุ ม ยกเลกิ  เพือ่ยกเลิกงาน

แยกงานพมิพนัน้ออกเป็นงานพิมพทีเ่ล็กลงกวาเดมิ โดยมีจาํนวนหนาทีล่ดนอยลง

อปุกรณสิน้เปลืองของแทของ HP แลว

คาํอธบิาย

ตดิต ัง้อุปกรณสิน้เปลืองของแทของ HP

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ไมตองดาํเนินการใดๆ

เกดิขอผดิพลาดทีอ่ปุกรณ Press [OK] (กด [OK])

คาํอธบิาย

เกดิขอผดิพลาดภายใน

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

กดปุ ม OK เพือ่ทาํงานตอ

เปลีย่นตลบัหมกึสีดํา

คาํอธบิาย

ตลบัผงหมกึหมดอายกุารใชงานแลว และลูกคาต ัง้คาเครือ่งพมิพใหหยดุการพมิพเมือ่ถงึระดบัตํ่ามาก

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

เพือ่ใหไดคณุภาพงานพมิพสูงสุด HP ขอแนะนําใหเปลีย่นตลบัผงหมกึในตอนน้ี คณุยงัสามารถพมิพงานตอไดจนกวาคณุจะ
พิจารณาวาคณุภาพในการพิมพงานลดลง อายุการใชงานแทจริงของตลบัหมกึอาจแตกตางกนั เมือ่ตลบัผงหมกึของ HP มี
ระดบั ตํ่ามาก การรบัประกนัการคุมครองของ HP ในตลบัผงหมกึนัน้จะสิน้สดุลง ขอบกพรองในการพมิพ หรือความผดิ
พลาดของตลบัหมกึท ัง้หมดทีเ่กดิขึน้เมือ่ใชตลบัผงหมกึของ HP ตอไปในโหมดหมกึเหลือนอยมากจะไมถอืวาเป็นขอบกพรอง
ดานวสัดหุรือการผลติของอปุกรณสิน้เปลืองตามการรบัประกนัอยางจาํกดัสาํหรบัตลบัหมกึพมิพของ HP
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ใสกระดาษในถาด <X> <TYPE> <SIZE>

คาํอธบิาย

มีการกาํหนดคาถาดสาํหรบัประเภทและขนาดกระดาษทีต่องใชในงานพิมพ แตไมมีกระดาษในถาด

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษทีถู่กตองในถาด หรือกดปุ ม OK เพือ่ใชกระดาษในถาดอืน่

ใสถาด 1 <ประเภท>, <ขนาด>

คาํอธบิาย

ไมมีการกาํหนดคาถาดสาํหรบัประเภทและขนาดกระดาษทีต่องใชในงานพิมพ

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษทีถู่กตองในถาด 1 หรือกด OK เพือ่ใชกระดาษในถาดอืน่

ใสถาด 1 ธรรมดา <SIZE> โหมดการทําความสะอาด

คาํอธบิาย

เครือ่งพมิพพรอมสาํหรบักระบวนการทาํความสะอาด

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษธรรมดาขนาดตามทีร่ะบใุนถาด 1 แลวจากนัน้กดปุ ม OK

ใสถาด <X> กด [OK] เพือ่ใชสือ่ทีมี่

คาํอธบิาย

ไมมีกระดาษในถาด

วิธีปฏบิตัทิีแ่นะนํา

ใสกระดาษในถาดเพือ่พมิพตอ กดปุ ม OK เพือ่เลือกถาดอืน่
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ป อนกระดาษไมถูกตอง หรอืกระดาษตดิ

เครือ่งพมิพไมดงึกระดาษ

หากเครือ่งพมิพไมดงึกระดาษจากถาด ใหลองแกไขดงัน้ี

1. เปิดเครือ่งพมิพและนํากระดาษทีต่ดิอยูออก

2. ใสกระดาษใหตรงกบัขนาดงานพิมพของคณุ

3. ตรวจสอบวาตวัก ัน้กระดาษในถาดไดปรบัใหเหมาะกบัขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรบัตวัก ัน้กระดาษใหตดิกบัปึก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

4. ตรวจสอบแผงควบคมุเพือ่ดูวาเครือ่งพมิพกาํลงัรอใหคณุตอบขอความแจงใหป อนกระดาษดวยตนเองหรือไม ใส
กระดาษ และดาํเนินการตอ

เครือ่งพมิพดงึกระดาษหลายแผน

หากเครือ่งพมิพดงึกระดาษหลายแผนจากถาดกระดาษ ใหลองแกไขดงัน้ี

1. นําปึกกระดาษออกจากถาดแลวงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อยาคลีก่ระดาษออก ใสปึกกระดาษกลบัลงใน
ถาด

2. ใชเฉพาะกระดาษทีเ่ป็นไปตามขอกาํหนดกระดาษของ HP เทานัน้

3. ใชกระดาษทีไ่มยบั พบั หรือเสียหาย หากจาํเป็น ใหใชกระดาษหออืน่

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกนิไป หากใสกระดาษมากเกนิไป ใหนําปึกกระดาษท ัง้หมดออกจากถาด จดัปึก
กระดาษใหตรงกนั แลวใสกลบัลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตวัก ัน้กระดาษในถาดไดปรบัใหเหมาะกบัขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรบัตวัก ัน้กระดาษใหตดิกบัปึก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

การป องกนักระดาษตดิ

ในการลดปญัหากระดาษตดิ ใหลองแกไขดงัน้ี

1. ใชเฉพาะกระดาษทีเ่ป็นไปตามขอกาํหนดกระดาษของ HP เทานัน้

2. ใชกระดาษทีไ่มยบั พบั หรือเสียหาย หากจาํเป็น ใหใชกระดาษหออืน่

3. ใชกระดาษทีไ่มเคยพมิพหรือถายเอกสารมากอน

4. ตรวจสอบวาไมใสกระดาษในถาดมากเกนิไป หากใสกระดาษมากเกนิไป ใหนําปึกกระดาษท ัง้หมดออกจากถาด จดัปึก
กระดาษใหตรงกนั แลวใสกลบัลงไปในถาด

5. ตรวจสอบวาตวัก ัน้กระดาษในถาดไดปรบัใหเหมาะกบัขนาดกระดาษอยางถูกตอง ปรบัตวัก ัน้กระดาษใหตดิกบัปึก
กระดาษโดยกระดาษไมโคงงอ

6. หากคณุพิมพกระดาษทีห่นกั มีลายนูน หรือกระดาษทีม่ีรู ใหใชคณุสมบตัปิ อนดวยตนเองและป อนกระดาษครัง้ละหน่ึง
แผน
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แกปญัหากระดาษตดิขดั

ตาํแหนงทีก่ระดาษตดิ

กระดาษอาจตดิในบริเวณตอไปน้ี

1 ถาดกระดาษออก

2 ฝาดานหลงั

3 ถาด 1

4 ถาด 2

5 ถาดเสริม 3

หลงัจากทีเ่กดิปญัหากระดาษตดิ อาจทําใหมีผงหมกึหลุดตดิภายในเครือ่งพมิพได ซึ่งปญัหาน้ีจะหายไปเองหลงัจากทีพ่มิพงาน
ไปประมาณ 2-3 แผน

แกปญัหากระดาษตดิในถาด 1

หมายเหต:ุ หากกระดาษขาด ใหนําเศษกระดาษออกใหหมดกอนพิมพตอ
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1. หากคณุมองเห็นกระดาษทีต่ดิอยู ใหดงึกระดาษทีต่ดิ
ออกมาตรงๆ

 

2. หากคณุมองไมเห็นกระดาษทีต่ดิอยู ใหเปิดฝาปิดตลบั
หมกึพมิพ แลวถอดตลบัหมกึพิมพออกจากเครือ่ง
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3. นํากระดาษทีต่ดิอยูออกโดยดงึออกมาตรงๆ

ขอควรระวงั: อยาดงึกระดาษทีต่ดิขึน้ ใหแนใจวาดงึ
ออกมาตรงๆ

 

4. ตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพอีกคร ัง้ แลวปิดฝาปิดตลบัหมกึพิมพ  

แกปญัหากระดาษตดิในถาด 2

1. นําถาดออกจากเครือ่งพมิพ  
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2. นํากระดาษทีต่ดิอยูออกโดยดงึออกมาตรงๆ  

3. เปลีย่นถาดกระดาษ  

4. กดปุ ม OK เพือ่พมิพตอ  
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แกปญัหากระดาษตดิในถาด 3

1. นําถาดออกจากเครือ่งพมิพ  

2. นํากระดาษทีต่ดิอยูออกโดยดงึออกมาตรงๆ  

3. เปลีย่นถาดกระดาษ  

4. กดปุ ม OK เพือ่พมิพตอ  
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การนํากระดาษทีต่ดิออกจากถาดกระดาษออก

ขอควรระวงั: หามใชของมีคม เชน คมี หรือคมีปากแหลมเพือ่แกปญัหากระดาษตดิ ความเสียหายทีเ่กดิจากวตัถมุีคมไมได
อยูในความคุมครองของการรบัประกนั

1. ใชมือท ัง้สองขางคอยๆ ดงึกระดาษทีต่ดิออกจาก
เครือ่งพมิพ

 

แกปญัหากระดาษตดิในบรเิวณอปุกรณพมิพสองดาน

1. เปิดฝาปิดดานหลงั  
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2. นํากระดาษทีต่ดิออก

หมายเหตุ: หากกระดาษขาด ใหนําเศษกระดาษออก
ใหหมดกอนพมิพตอ

ขอควรระวงั: รอจนกวาบริเวณฟิวเซอรเย็นกอนนํา
กระดาษทีต่ดิออก

 

3. ปิดฝาปิดดานหลงั  

แกปญัหากระดาษตดิในบรเิวณฟิวเซอร

1. เปิดฝาปิดดานหลงั  
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2. นํากระดาษทีต่ดิออก

หมายเหตุ: หากกระดาษขาด ใหนําเศษกระดาษออก
ใหหมดกอนพมิพตอ

ขอควรระวงั: รอจนกวาบริเวณฟิวเซอรเย็นกอนนํา
กระดาษทีต่ดิออก

 

3. ปิดฝาปิดดานหลงั  
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ปรบัปรุงคณุภาพงานพมิพ

ตรวจสอบการต ัง้คาประเภทกระดาษ (Windows)

ใหตรวจสอบการต ัง้คาประเภทกระดาษหากคณุมปีญัหาใดๆ ตอไปน้ี:

● มผีงหมกึเป้ือนในหนาทีพ่ิมพ

● เกดิรอยซ้ําๆ ในหนาทีพ่มิพ

● หนาทีพ่มิพมวนงอ

● มผีงหมกึกระจายอยูในหนาทีพ่มิพ

● หนาทีพ่มิพมีบริเวณทีไ่มไดพมิพเล็กๆ

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกเครือ่งพิมพ แลวคลิกปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ประเภทกระดาษ ใหคลกิตวัเลือก อืน่ๆ...

5. ขยายรายการตวัเลือก ประเภท:

6. ขยายประเภทกระดาษแตละประเภท จนกวาจะพบประเภทกระดาษทีค่ณุใช

7. เลือกตวัเลือกของประเภทกระดาษทีค่ณุกาํลงัใช แลวคลิกปุ ม ตกลง

ตรวจสอบการต ัง้คาประเภทกระดาษ (Mac OS X)

ใหตรวจสอบการต ัง้คาประเภทกระดาษหากคณุมปีญัหาใดๆ ตอไปน้ี:

● มผีงหมกึเป้ือนในหนาทีพ่ิมพ

● เกดิรอยซ้ําๆ ในหนาทีพ่มิพ

● หนาทีพ่มิพมวนงอ

● มผีงหมกึกระจายอยูในหนาทีพ่มิพ

● หนาทีพ่มิพมีบริเวณทีไ่มไดพมิพเล็กๆ

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพมิพ) เลือกเครือ่งพมิพน้ี

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

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน Paper Size (ขนาดกระดาษ) แลวคลกิปุ ม OK

5. เปิดเมนู Finishing (การตกแตง)
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6. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน Media-type (ประเภทวสัดุพิมพ)

7. คลิกปุ ม Print (พิมพ)

ตรวจสอบสถานะตลบัผงหมกึ

พมิพหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลือง (แผงควบคมุ LCD)

หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจาํของเครือ่งพมิพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวนิิจฉยัและแกไขปญัหาของเครือ่งพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดต ัง้คาภาษาเครือ่งพมิพไวใหถูกตองในระหวางการตดิต ัง้ คณุสามารถกาํหนดภาษาไดดวยตนเอง เพือ่
ใหหนานัน้พมิพในภาษาใดภาษาหน่ึงทีใ่ชไดกบัเครือ่ง เปลีย่นภาษาไดดวยการใชเมนู การต ัง้คาระบบ บนแผงควบคมุ หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตวั

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนู รายงาน

3. เลือกรายการ สถานะอปุกรณสิน้เปลือง แลวกดปุ ม OK เพือ่พมิพรายงาน

4. ตรวจสอบหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลืองเพือ่ดู "จาํนวนหนาทีเ่หลืออยูโดยประมาณ" และขอมูลอืน่เกีย่วกบัตลบัผงหมกึ

พมิพหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลือง (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

หนาขอมูลจะอยูภายในหนวยความจาํของเครือ่งพมิพ หนาเหลาน้ีจะชวยในการวนิิจฉยัและแกไขปญัหาของเครือ่งพิมพ

หมายเหต:ุ หากไมไดต ัง้คาภาษาเครือ่งพมิพไวใหถูกตองในระหวางการตดิต ัง้ คณุสามารถกาํหนดภาษาไดดวยตนเอง เพือ่
ใหหนานัน้พมิพในภาษาใดภาษาหน่ึงทีใ่ชไดกบัเครือ่ง เปลีย่นภาษาไดดวยการใชเมนู การต ัง้คาระบบ บนแผงควบคมุ หรือ
เว็บเซิรฟเวอรในตวั

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. แตะปุ ม รายงาน

3. แตะปุ ม สถานะอปุกรณสิน้เปลือง เพือ่พิมพรายงาน

ตรวจสอบสถานะอปุกรณสิน้เปลือง

ตรวจสอบหนาสถานะอปุกรณสิน้เปลืองสาํหรบัขอมูลตอไปน้ี:

● เปอรเซ็นตโดยประมาณของอายุการใชงานทีเ่หลืออยูของตลบัหมกึ

● จาํนวนหนาทีเ่หลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นสวนสาํหรบัตลบัผงหมกึของ HP

● จาํนวนหนาทีพ่มิพไปแลว
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พมิพหนาทาํความสะอาด

พมิพหนาทาํความสะอาดเพือ่ขจดัฝุ นและผงหมกึสวนเกนิออกจากทางเดนิกระดาษ หากคณุประสบปญัหาตางๆ ดงัน้ี

● มจุีดผงหมกึในหนาทีพ่ิมพ

● มผีงหมกึเป้ือนในหนาทีพ่ิมพ

● เกดิรอยซ้ําๆ ในหนาทีพ่มิพ

พมิพหนาทําความสะอาด (แผงควบคุม LCD)

1. กดปุ ม OK ทีแ่ผงควบคมุเครือ่งพิมพเพือ่เปิดเมนู

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี:

● บรกิาร

● หนาการทําความสะอาด

3. ใสกระดาษธรรมดาในถาด 1 แลวจึงกดปุ ม OK เพือ่เริม่กระบวนการการทาํความสะอาด

รอจนกวากระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ นําหนาทีพ่มิพแลวทิง้ไป

พมิพหนาทําความสะอาด (แผงควบคมุหนาจอสมัผสั)

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. แตะเมนู บริการ

3. แตะปุ ม หนาการทําความสะอาด

4. ป อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมือ่ปรากฏขอความ

5. แตะปุ ม OK เพือ่เร่ิมกระบวนการทาํความสะอาด

รอจนกวากระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ นําหนาทีพ่มิพแลวทิง้ไป

ตรวจสอบความเสยีหายของตลบัผงหมกึ

1. ถอดตลบัผงหมกึออกจากเครือ่งพิมพ และตรวจสอบวา
ดงึเทปทีปิ่ดอยูออกแลว
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2. ตรวจสอบความเสียหายของชิพหนวยความจาํ  

3. ตรวจสอบพ้ืนผวิของดรมัสงภาพทีด่านลางของตลบัผง
หมกึ

ขอควรระวงั: หามสมัผสัลูกกลิง้ (ดรมัสงภาพ) ทีอ่ยู
ดานลางของตลบัหมกึ รอยน้ิวมือทีด่รมัสงภาพอาจกอให
เกดิปญัหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ

 

4. หากมรีอยขีดขวน รอยน้ิวมือ หรือความเสียหายอืน่บน
ดรมัสงภาพ ใหเปลีย่นตลบัผงหมกึ

 

5. หากดรมัสงภาพไมมคีวามเสยีหาย ใหเขยาตลบัผงหมกึ
เบาๆ หลายๆ คร ัง้และตดิต ัง้ใหม ลองส ั่งพิมพอกีสองถงึ
สามหนา เพือ่ดูวาสามารถแกปญัหาน้ีไดหรือไม

 

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดลอมในการพมิพ

ใชกระดาษทีม่ีคณุสมบตัติรงตามขอกําหนดของ HP

ใชกระดาษอืน่หากคณุประสบปญัหาใดๆ ตอไปน้ี:

● งานพมิพจางมาก หรือจางเฉพาะบรเิวณ

● มจุีดผงหมกึในหนาทีพ่ิมพ

● มผีงหมกึเป้ือนในหนาทีพ่ิมพ
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● ตวัอกัษรทีพ่ิมพไมเป็นรูปราง

● หนาทีพ่มิพมวนงอ

ใหใชประเภทกระดาษและน้ําหนกัทีใ่ชไดกบัเครือ่งพมิพน้ีเสมอ นอกจากน้ี ใหทาํตามคาํแนะนําเหลาน้ีเมือ่เลือกกระดาษ:

● ใชกระดาษทีมี่คณุภาพด ีไมมีรอยตดั แหวง ฉีกขาด รอยดาง เศษผง ฝุ น รอยยบั รู ลวดเย็บกระดาษ และมวนหรือขอบ
กระดาษโคงงอ

● ใชกระดาษทีไ่มเคยพมิพงานมากอน

● ใชกระดาษทีอ่อกแบบมาสาํหรบัเครือ่งพิมพเลเซอรโดยเฉพาะ หามใชกระดาษทีอ่อกแบบมาสาํหรบัเครือ่งพิมพ
องิคเจ็ต

● ใชกระดาษทีไ่มหยาบจนเกนิไป การใชกระดาษเน้ือเรียบเนียนจะทาํใหไดงานพมิพคณุภาพดีขึน้

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของอุปกรณ

ตรวจสอบวาผลิตภณัฑกาํลงัทาํงานภายในขอมลูจาํเพาะดานสภาพแวดลอมทีแ่สดงรายการในคูมือการรบัประกนัและคูมอืทาง
กฎหมาย

ตรวจสอบการต ัง้คางานพมิพ

ตรวจสอบการต ัง้คา EconoMode

เครือ่งพมิพน้ีมตีวัเลือก EconoMode สาํหรบัการพมิพเอกสารฉบบัราง การใชโหมด EconoMode จะใชผงหมกึนอยลง
แตก็จะทาํใหคณุภาพการพมิพลดลงเชนกนั เมือ่ตองการปรบัปรุงคณุภาพการพมิพ ใหตรวจสอบวาการต ัง้คา EconoMode
ถูกปิดใชงานอยูหรือไม

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตวัเลือก Print (พมิพ)

2. เลือกเครือ่งพิมพ แลวคลิกปุ ม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้คา

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. ตรวจสอบวาลางกลองกาเครือ่งหมาย EconoMode แลวหรือไม หากมีการทาํเครือ่งหมายในกลองกาเครือ่งหมาย
ใหคลกิกลองกาเครือ่งหมายเพือ่เอาเครือ่งหมายออก

HP ไมแนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมกึอาจเหลืออยูนานเกนิกวาอายุ
ของชิ้นสวนในตลบัผงหมกึ หากคณุภาพการพิมพเร่ิมลดลง และไมสามารถยอมรบัได โปรดพจิารณาการเปลีย่นตลบัผงหมกึ

ใชไดรเวอรการพมิพทีต่รงกบังานพมิพของคณุมากทีส่ดุ

คณุอาจตองใชไดรเวอรการพมิพอืน่หากหนาทีพ่มิพมเีสนกราฟิกทีไ่มตองการ ตวัอกัษรขาดหาย กราฟิกขาดหาย รูปแบบไม
ถูกตอง หรือแบบอกัษรถูกเปลีย่น
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ไดรเวอร HP PCL 6 ● ใหมาเป็นไดรเวอรทีเ่ป็นคาเร่ิมตน โปรแกรมตดิต ัง้ของ HP จะตดิต ัง้ไดรเวอรน้ีใหโดย
อตัโนมตัิ

● แนะนําใหใชสาํหรบัระบบ Windows ท ัง้หมด

● ใหความเร็ว คุณภาพการพมิพ และการสนบัสนุนคณุสมบตัขิองเครื่องพมิพโดยรวมดทีีสุ่ด
สาํหรบัผูใชสวนใหญ

● ไดรบัการพฒันาใหสอดคลองกบั Windows Graphic Device Interface (GDI) เพือ่
ความเร็วสูงสุดบนระบบปฏบิตักิาร Windows

● อาจใชรวมกบัโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลติอืน่และโปรแกรมซอฟตแวรทีก่าํหนดเองซึง่ใช
PCL 5 ไดไมเต็มที่

ไดรเวอร HP UPD PS ● แนะนําใหใชสาํหรบัการพมิพงานดวยโปรแกรมซอฟตแวร Adobe® หรือโปรแกรม
ซอฟตแวรอืน่ๆ ทีม่ีกราฟิกจํานวนมาก

● สนบัสนุนการพมิพงานจากระบบทีต่องใช Postscript Emulation หรือสาํหรบัการสนบัสนุน
แบบอกัษร Postscript Flash

● พรอมใหดาวนโหลดจากเว็บที ่www.hp.com/go/upd

ไดรเวอร HP UPD PCL 5 ● แนะนําใหใชสาํหรบัการพมิพงานท ั่วไปในสาํนกังานบนระบบปฏบิตักิาร Windows

● ใชงานรวมกนัไดกบั PCL เวอรชนักอนหนาและเครือ่งพมิพ HP LaserJet รุนกอนหนา

● ทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดสาํหรบัการพมิพจากโปรแกรมซอฟตแวรของผูผลติรายอืน่หรือทีก่าํหนดเอง

● ทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดเมือ่ทาํงานในระบบหลายระบบซึง่จาํเป็นตองต ัง้คาเครือ่งพมิพไวที ่PCL 5
(UNIX, Linux, เมนเฟรม)

● การออกแบบมาเพือ่ใชในระบบปฏบิตักิาร Windows สาํหรบัองคกร เพือ่ใหมีไดรเวอรเดียว
สาํหรบัใชกบัเครื่องพมิพหลายรุน

● ใชงานไดดเีมือ่ส ั่งพมิพไปยงัเครื่องพมิพหลายรุนจากคอมพวิเตอรพกพาทีใ่ช Windows

● พรอมใหดาวนโหลดจากเว็บที ่www.hp.com/go/upd

ไดรเวอร HP UPD PCL 6 ● ขอแนะนําสาํหรบัการพมิพในการทาํงานบน Windows ท ัง้หมด

● สนบัสนุนความเร็ว คณุภาพการพมิพ และคณุสมบตัเิครือ่งพมิพโดยรวมสูงสุดสาํหรบัผูใชสวน
ใหญ

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

● อาจไมสามารถใชงานไดเต็มทีก่บัโซลูชนัของบรษิทัอืน่และทีก่าํหนดเองตาม PCL5

● พรอมใหดาวนโหลดจากเว็บที ่www.hp.com/go/upd

ดาวนโหลดไดรเวอรการพมิพเพิม่เตมิไดจากเว็บไซตน้ี: www.hp.com/support/ljm401series.
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เครือ่งพมิพไมพมิพงานหรือพมิพชา

เครือ่งพมิพไมพมิพงาน

หากเครือ่งพมิพไมพมิพงานใดๆ เลย ใหลองแกไขดงัตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเปิดเครือ่งพมิพแลวและแผงควบคมุแสดงวาเครือ่งพรอมใชงาน

◦ หากแผงควบคมุไมแสดงวาเครือ่งพรอมใชงาน ใหปิดเครือ่งแลวเปิดใหมอีกคร ัง้

◦ หากแผงควบคมุแสดงวาเครือ่งพรอมใชงาน ใหลองสงงานพมิพอีกคร ัง้

2. หากแผงควบคมุแสดงวาเครือ่งพิมพมีขอผดิพลาด ใหแกไขขอผดิพลาดจากนัน้ลองสงงานพมิพอีกคร ัง้

3. ตรวจสอบวาสายเคเบลิท ัง้หมดไดเชือ่มตออยางถูกตองแลว หากเครือ่งพิมพเชือ่มตอกบัเครือขาย ใหตรวจสอบรายการ
ตอไปน้ี:

◦ ตรวจสอบไฟทีอ่ยูถดัจากจุดการเชือ่มตอเครือขายทีเ่ครือ่งพมิพ หากเครือ่งพมิพทาํงาน ไฟจะเป็นสีเขียว

◦ ตรวจสอบวาใชสายเคเบลิเครือขายและไมใชสายโทรศพัทในการเชือ่มตอกบัเครือขาย

◦ ตรวจสอบวาเปิดเราเตอรเครือขาย ฮบั หรือสวติชแลว และทาํงานอยางถูกตอง

4. ตดิต ัง้ซอฟตแวร HP จากแผนซีดีทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพ หรือดาวนโหลดไดรเวอรการพิมพลาสุดจาก
www.hp.com การใชไดรเวอรการพมิพท ั่วไปอาจทาํใหการลบงานพิมพออกจากควิการพิมพทาํไดชา

5. จากรายการเครือ่งพมิพบนคอมพวิเตอร ใหคลิกขวาทีชื่อ่เครือ่งพิมพ จากนัน้คลกิ Properties (คณุสมบตั)ิ แลวเปิด
แถบ Ports (พอรต)

◦ หากใชสายเคเบลิเครือขายในการเชือ่มตอเครือขาย ใหตรวจสอบวาชือ่เครือ่งพิมพทีแ่สดงรายการบนแถบ
Ports (พอรต) ตรงกบัชือ่เครือ่งพิมพบนหนาการกาํหนดคาเครือ่งพมิพ

◦ หากใชสายเคเบลิ USB และเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวาไดทาํเครือ่งหมายบนชองทาํเครือ่งหมาย
ทีอ่ยูตดิกบั Virtual printer port for USB (พอรตเครือ่งพิมพเสมือนสาํหรบั USB)

6. หากใชระบบไฟรวอลลสวนตวับนเครือ่งคอมพิวเตอร อาจมีการปิดก ัน้การสือ่สารกบัเครือ่งพิมพ ใหลองปิดระบบ
ไฟรวอลลช ั่วคราวเพือ่ตรวจสอบวาเป็นสาเหตุของปญัหาหรือไม

7. หากคอมพวิเตอรหรือเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย คณุภาพสญัญาณคณุภาพตํ่า หรือมคีลืน่รบกวนอาจทาํให
เกดิความลาชาในการพิมพงาน

เครือ่งพมิพพมิพงานชา

หากเครือ่งพมิพมีการพมิพงาน แตคอนขางชา ใหลองแกไขดงัตอไปน้ี

1. ตรวจสอบวาเครือ่งคอมพวิเตอรตรงตามขอมลูจําเพาะข ัน้ตํ่าของเครือ่งพิมพ สาํหรบัรายการขอมลูจาํเพาะ โปรดไปที่
เว็บไซตน้ี: www.hp.com/support/ljm401series

2. เมือ่กาํหนดใหเครือ่งพิมพพมิพงานบนกระดาษบางประเภท เชน กระดาษทีม่ีน้ําหนกัมาก เครือ่งพมิพจะพมิพงานชาลง
เพือ่ใหหมกึพมิพตดิลงบนกระดาษ หากต ัง้คากระดาษไมตรงกบัประเภทกระดาษทีใ่ช ใหเปลีย่นการต ัง้คาใหตรงกบั
ประเภทกระดาษ การใชโหมดการพมิพคณุภาพระดบัเก็บถาวรจะทาํใหกระบวนการพิมพของเครือ่งพมิพชาลงดวย

3. หากคอมพวิเตอรหรือเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย คณุภาพสญัญาณคณุภาพตํ่า หรือมคีลืน่รบกวนอาจทาํให
เกดิความลาชาในการพิมพงาน
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การแกปญัหาการพมิพทีเ่ครือ่งดวย USB
หมายเหต:ุ เน้ือหาสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dn และ เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro
400 M401dw เทานัน้

● เมนูแฟลชไดรฟ  USB จะไมเปิดเมือ่คณุเสยีบอปุกรณ USB

● ไฟลไมพมิพจากอุปกรณเสรมิทีจ่ดัเก็บแบบ USB

● ไฟลทีค่ณุตองการพมิพไมไดแสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ  USB

เมนูแฟลชไดรฟ  USB จะไมเปิดเมือ่คณุเสยีบอปุกรณ USB

1. คณุอาจใชอุปกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB หรือระบบไฟลทีเ่ครือ่งน้ีไมรองรบั บนัทกึไฟลลงในอปุกรณเสริมทีจ่ดัเก็บ
แบบ USB มาตรฐานทีใ่ชระบบไฟล File Allocation Table (FAT) เครือ่งพมิพสนบัสนุนอุปกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ
USB ทีใ่ช FAT12, FAT16 และ FAT32

2. หากอกีเมนูเปิดอยู ใหปิดเมนูทีเ่ปิดอยูกอนแลวใสอุปกรณเสรมิทีจ่ดัเก็บแบบ USB อีกคร ัง้

3. อปุกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB อาจมีหลายพารตชินั (ผูผลติอุปกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB บางรายตดิต ัง้ซอฟตแวร
บนอุปกรณเสริมซึ่งสรางพารตชินัในลกัษณะทีค่ลายกบัในแผนซีดี) ใหฟอรแมตอุปกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB เพือ่
ลางพารตชินัออก หรือใชอุปกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB อืน่

4. อปุกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB อาจตองการพลงังานมากกวาทีเ่ครือ่งพิมพจะสามารถใหได

a. ถอดอุปกรณเสรมิทีจ่ดัเก็บแบบ USB

b. ปิดเครือ่งพมิพแลวเปิดใหม

c. ใชอปุกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB ทีม่ีแหลงจายไฟเองหรือใชพลงังานนอยกวา

5. อปุกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB ทาํงานไมถูกตอง

a. ถอดอุปกรณเสรมิทีจ่ดัเก็บแบบ USB

b. ปิดเครือ่งพมิพแลวเปิดใหม

c. ลองพิมพจากอปุกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB อืน่

ไฟลไมพมิพจากอปุกรณเสรมิทีจ่ดัเก็บแบบ USB

1. ตรวจดวูามกีระดาษอยูในถาด

2. ดขูอความบนแผงควบคมุ หากกระดาษตดิในเครือ่งพมิพ ใหนํากระดาษทีต่ดิออก
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ไฟลทีค่ณุตองการพมิพไมไดแสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ  USB

1. คณุอาจกาํลงัพยายามพมิพประเภทไฟลทีค่ณุสมบตักิารพิมพจากแฟลชไดรฟ  USB ไมรองรบั เครือ่งพมิพสนบัสนุน
ประเภทไฟล .PDF และ .JPEG

2. คณุอาจมีไฟลมากเกนิไปในโฟลเดอรเดียวกนัในอุปกรณเสริมทีจ่ดัเก็บแบบ USB ลดจาํนวนไฟลในโฟลเดอรโดยการ
ยายไปยงัโฟลเดอรยอย

3. คณุอาจใชชุดตวัอกัษรหรือชือ่ไฟลทีเ่ครือ่งพมิพไมรองรบั ในกรณีน้ี เครือ่งพมิพจะแทนทีชื่อ่ไฟลดวยตวัอกัษรจากชุด
ตวัอกัษรอืน่ เปลีย่นชือ่ไฟลใหมโดยใชตวัอกัษร ASCII

112 บท 5   การแกไขปญัหา THWW



แกไขปญัหาการเชือ่มตอโดยตรง
หากคณุเชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัคอมพิวเตอรโดยตรง ใหตรวจสอบสายเคเบลิ

● ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบลิเขากบัเครือ่งพิมพและคอมพวิเตอรแลว

● ตรวจสอบวาสายเคเบลิไมยาวเกนิกวา 5 ม. เชือ่มตอโดยใชสายเคเบลิทีส่ ัน้ลง

● ตรวจสอบวาสายเคเบลิทํางานถูกตองโดยเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพอืน่ เปลีย่นสายเคเบลิ ถาจาํเป็น
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แกปญัหาเครือขายแบบใชสาย
หมายเหต:ุ เน้ือหาสวนน้ีใชไดกบัทุกรุนยกเวนรุน เครือ่งพมิพ HP LaserJet Pro 400 M401a และ เครือ่งพมิพ
HP LaserJet Pro 400 M401d

ตรวจสอบรายการตอไปน้ีเพือ่ยืนยนัวาเครือ่งพมิพตดิตอสือ่สารกบัเครือขาย กอนการเริม่ตน ใหพิมพหนาการกาํหนดคาจาก
แผงควบคมุเครือ่งพิมพและระบ ุIP แอดเดรสเครือ่งพิมพทีอ่ยูในหนาน้ี

● การเชือ่มตอไมดี

● เครือ่งคอมพวิเตอรกาํลงัใช IP แอดเดรสทีไ่มถูกตองสาํหรบัเครือ่งพมิพ

● เครือ่งคอมพวิเตอรไมสามารถสือ่สารกบัเครือ่งพิมพ

● เครือ่งพมิพใชการต ัง้คาลงิคและ Duplex สาํหรบัเครือขายไมถูกตอง

● โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทาํใหเกดิปญัหาการใชงานรวมกนั

● คอมพวิเตอรหรือเวริคสเตชั่นอาจต ัง้คาไมถูกตอง

● เครือ่งพมิพถูกปิดใช หรือการต ัง้คาเครือขายอืน่ไมถูกตอง

หมายเหต:ุ HP ไมสนบัสนุนการเชือ่มตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เนื่องจากคณุลกัษณะน้ีเป็นฟงักชนัของระบบ
ปฏบิตักิาร Microsoft ไมใชไดรเวอรการพมิพของ HP สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดไปทีเ่ว็บไซตของ Microsoft ที่
www.microsoft.com

การเชือ่มตอไมดี

1. ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพไดเชือ่มตอกบัพอรตเครือขายทีถู่กตองโดยใชสายเคเบลิทีม่ีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบวาสายเคเบลิเชือ่มตออยางแนนหนาดีแลว

3. ดกูารเชือ่มตอพอรตเครือขายทีด่านหลงัเครือ่งพมิพ และตรวจสอบวาไฟแสดงการทาํงานสเีหลืองอาํพนัและไฟสถานะ
ลงิคสีเขียวยงัสวางอยู

4. หากปญัหายงัคงเกดิขึน้ ใหลองใชสายเคเบลิหรือพอรตอืน่บนฮบั

เครือ่งคอมพวิเตอรกาํลงัใช IP แอดเดรสทีไ่มถูกตองสาํหรบัเครือ่งพมิพ

1. เปิดคณุสมบตัเิครือ่งพิมพ และคลกิแถบ พอรต ตรวจสอบวาเลือก IP แอดเดรสปจัจุบนัของเครือ่งพมิพ IP แอดเดรส
ของเครือ่งพมิพจะแสดงอยูในหนาการกาํหนดคาเครือ่งพมิพ

2. หากคณุตดิต ัง้เครือ่งพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ HP ใหเลือกกลองทีร่ะบวุา พมิพไปยงัเครือ่งพมิพน้ีทุก
คร ัง้ แมกระท ั่งในกรณีที ่IP แอดเดรสเปลีย่นไป

3. หากคณุตดิต ัง้เครือ่งพิมพโดยใชพอรต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ใหใชชือ่โฮสตแทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถูกตอง ใหลบเครือ่งพมิพออก และเพิ่มอีกคร ัง้

5. สรางพอรต HP TCP/IP โดยใชแอดเดรสทีถู่กตอง
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เครือ่งคอมพวิเตอรไมสามารถสือ่สารกบัเครือ่งพมิพ

1. ทดสอบการสือ่สารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

a. เปิดพรอมตบรรทดัคาํส ั่งทีค่อมพิวเตอร สาํหรบั Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช) จากนัน้
พมิพ cmd

b. พมิพ ping ตามดวย IP แอดเดรสเครือ่งพมิพ

สาํหรบั Mac ใหเปิด Network Utility (ยูทลิติีเครือขาย) แลวป อน IP แอดเดรสในชองทีถ่กูตองในบานหนาตาง
Ping

c. หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลบั แสดงวาเครือขายกาํลงัทาํงาน

2. หากคาํส ั่ง ping ไมสาํเร็จ ใหตรวจดวูาฮบัเครือขายเปิดอยู แลวตรวจดูการต ัง้คาเครือขาย เครือ่งพมิพ และ
คอมพวิเตอรวาอุปกรณท ัง้หมดน้ีไดรบัการต ัง้คาสาํหรบัเครือขายเดียวกนัหรือไม

หมายเหต:ุ คณุยงัสามารถทดสอบการเชือ่มตอเครือขายไดโดยการเปิด HP Embedded Web Server ในเว็บเบราเซอรที่
สนบัสนุน

เครือ่งพมิพใชการต ัง้คาลงิคและ Duplex สาํหรบัเครือขายไมถูกตอง

Hewlett-Packard ขอแนะนําใหไมตองต ัง้คาน้ีและใหอยูในโหมดอตัโนมตั ิ(การต ัง้คาเริ่มตน) หากคณุเปลีย่นการต ัง้คาเหลา
น้ี คณุตองเปลีย่นการต ัง้คาเหลานัน้สาํหรบัเครือขายของคณุดวย

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทาํใหเกดิปญัหาการใชงานรวมกนั

ตรวจสอบวาตดิต ัง้โปรแกรมซอฟตแวรใหมอยางถูกตอง และใชไดรเวอรการพมิพทีถ่กูตอง

คอมพวิเตอรหรอืเวริคสเตช ั่นอาจต ัง้คาไมถูกตอง

1. ตรวจสอบไดรเวอรเครือขาย ไดรเวอรการพมิพ และการกาํหนดเสนทางเครือขาย

2. ตรวจสอบวากาํหนดคาระบบการปฏบิตักิารอยางถูกตอง

เครือ่งพมิพถูกปิดใช หรือการต ัง้คาเครอืขายอืน่ไมถกูตอง

1. ตรวจดหูนาการกาํหนดคาเพือ่ตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือขาย เปิดใชงาน หากจาํเป็น

2. กาํหนดคาการต ัง้คาเครือขายใหม หากจาํเป็น

THWW แกปญัหาเครือขายแบบใชสาย 115



การแกปญัหาเครือขายแบบไรสาย
หมายเหต:ุ ในสวนน้ีใชไดกบัรุน เครือ่งพิมพ HP LaserJet Pro 400 M401dw เทานัน้

รายการตรวจสอบการเชือ่มตอไรสาย

● ตรวจสอบวาไมไดเชือ่มตอสายเคเบลิเครือขาย

● ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพและเราเตอรไรสายเปิดเครือ่งอยูและมไีฟเขา และตรวจสอบวาเปิดสญัญาณไรสายใน
เครือ่งพมิพแลว

● ตรวจสอบวาชุดตวัระบบุรกิาร (SSID) ถูกตอง พมิพหนาการกาํหนดคาเพือ่ตรวจสอบ SSID หากไมแนใจวา SSID ถูก
ตอง ใหทาํการต ัง้คาไรสายอีกคร ัง้

● สาํหรบัเครือขายทีม่ีการรกัษาความปลอดภยั ใหตรวจสอบวาขอมูลการรกัษาความปลอดภยัถกูตอง หากขอมลูการ
รกัษาความปลอดภยัไมถูกตอง ใหทาํการต ัง้คาไรสายอีกคร ัง้

● หากเครือขายไรสายทาํงานถกูตอง ใหลองเขาถงึคอมพวิเตอรเครือ่งอืน่บนเครือขายไรสาย หากเครือขายมีการเชือ่มตอ
อนิเตอรเน็ต ใหลองเชือ่มตออนิเตอรเน็ตผานการเชือ่มตอไรสาย

● ตรวจสอบวาวธิีเขารหสั (AES หรือ TKIP) เหมอืนกนัสาํหรบัเครือ่งพมิพและจุดเชือ่มตอไรสาย (ในเครือขายทีใ่ชการ
รกัษาความปลอดภยั WPA)

● ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพอยูภายในชวงเครือขายไรสาย สาํหรบัเครือขายสวนใหญ เครือ่งพมิพตองอยูภายใน 30 ม.
ของจุดเชือ่มตอไรสาย (เราเตอรไรสาย)

● ตรวจสอบวาไมมีวตัถุบดบงัสญัญาณไรสาย ยายวตัถุโลหะขนาดใหญใดๆ ทีต่ ัง้อยูระหวางจุดเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพ
ตรวจดวูา เสา ผนงั หรือเสาทีม่ีโลหะหรือคอนกรีตไมไดอยูค ั่นกลางระหวางเครือ่งพมิพและจุดเชือ่มตอสญัญาณ

● ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพต ัง้อยูหางจากอปุกรณอเิล็กทรอนิกสทีอ่าจมีคลืน่รบกวนสญัญาณไรสาย อุปกรณตางๆ สามารถ
รบกวนสญัญาณไรสายไดรวมถงึ มอเตอร โทรศพัทไรสาย ระบบกลองรกัษาความปลอดภยั เครือขายไรสายอืน่ และ
อปุกรณ Bluetooth บางชิ้น

● ตรวจสอบวาตดิต ัง้ไดรเวอรการพมิพบนคอมพวิเตอรแลว

● ตรวจสอบวาคณุเลือกพอรตเครือ่งพมิพถกูตอง

● ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและเครือ่งพิมพเชือ่มตอเครือขายไรสายเดียวกนั

● สาํหรบั Mac OS X ใหตรวจสอบวาเราเตอรไรสายสนบัสนุน Bonjour

เครือ่งพมิพไมพมิพงานหลงัจากสิน้สดุการกาํหนดคาไรสาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาไดเปิดเครือ่งพมิพแลวและเครือ่งพิมพอยูในสถานะพรอม

2. ปิดไฟรวอลลอืน่บนคอมพวิเตอรของคณุ

3. ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทาํงานอยางถกูตอง

4. ตรวจดวูาคอมพวิเตอรของคณุทาํงานถกูตอง หากจาํเป็น ใหรีสตารทคอมพวิเตอร

5. ลองกาํหนดคาเครือ่งพมิพจากแผงควบคมุดวยตนเอง
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เครือ่งพมิพไมพมิพ และมกีารตดิต ัง้ไฟรวอลลอืน่บนคอมพวิเตอร

1. อปัเดตไฟรวอลลดวยการอปัเดตลาสุดทีม่จีากผูผลติ

2. หากโปรแกรมตองการการเขาถงึไฟรวอลลเมือ่คณุตดิต ัง้เครือ่งพิมพหรือพมิพงาน ใหตรวจดูวาคณุไดอนุญาตใิห
โปรแกรมทาํงาน

3. ปิดไฟรวอลลช ั่วคราว แลวตดิต ัง้เครือ่งพมิพไรสายบนคอมพวิเตอร เปิดใชงานไฟรวอลลเมือ่ตดิต ัง้ระบบไรสายเสร็จ
สมบูรณ

การเชือ่มตอไรสายไมทาํงานหลงัจากยายเราเตอรไรสายหรอืเครือ่งพมิพ

1. ตรวจดูวาเราเตอรหรือเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายเดยีวกนักบัทีค่อมพวิเตอรของคณุเชือ่มตออยู

2. พมิพหนาแสดงคาคอนฟิก

3. เปรียบเทียบชุดตวัระบุบรกิาร (SSID) ในหนาการกาํหนดคากบั SSID ในการกาํหนดคาเครือ่งพมิพสาํหรบั
คอมพวิเตอร

4. หากหมายเลขไมเหมือนกนั อุปกรณจะไมเชือ่มตอเครือขายเดยีวกนั กาํหนดการต ัง้คาไรสายสาํหรบัเครือ่งพิมพอีกคร ัง้

ไมสามารถเชือ่มตอคอมพวิเตอรอืน่เขากบัอปุกรณไรสาย

1. ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรอืน่อยูในชวงสญัญาณไรสายและไมมีสิง่กีดขวางสญัญาณ สาํหรบัเครือขายสวนใหญ ชวง
สญัญาณไรสายคอื ภายใน 30 ม. ของจุดเชือ่มตอไรสาย

2. ตรวจดูใหแนใจวาไดเปิดเครือ่งพมิพแลวและเครือ่งพิมพอยูในสถานะพรอม

3. ปิดไฟรวอลลอืน่บนคอมพวิเตอรของคณุ

4. ตรวจสอบวาเครือขายไรสายทาํงานอยางถกูตอง

5. ตรวจดวูาคอมพวิเตอรของคณุทาํงานถกูตอง หากจาํเป็น ใหรีสตารทคอมพวิเตอร

เครือ่งพมิพไรสายสูญเสยีการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอกบั VPN

● โดยปกตแิลว คณุไมสามารถเชือ่มตอกบั VPN และเครือขายอืน่ไดในเวลาเดียวกนั

เครอืขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย

● ตรวจดวูาเราเตอรไรสายเปิดอยูและมไีฟเขา

● เครือขายอาจซอนอยู อยางไรก็ตาม คณุสามารถเชือ่มตอกบัเครือขายทีซ่อนอยูได

เครอืขายไรสายไมทาํงาน

1. ตรวจสอบใหแนใจไมไดเชือ่มตอสายเคเบลิเครือขาย

2. ในการตรวจสอบวาเครือขายไรสายสญูเสียการสือ่สารหรือไม ใหลองเชือ่มตอกบัอปุกรณอืน่บนเครือขาย
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3. ทดสอบการสือ่สารเครือขายโดยการ Ping เครือขาย

a. เปิดพรอมตบรรทดัคาํส ั่งทีค่อมพิวเตอร สาํหรบั Windows ใหคลิก Start (เริ่ม) คลิก Run (เรียกใช) จากนัน้
พมิพ cmd

b. พมิพ ping ตามดวย IP แอดเดรสของเราเตอร

สาํหรบั Mac ใหเปิด Network Utility (ยูทลิติีเครือขาย) แลวป อน IP แอดเดรสในชองทีถ่กูตองในบานหนาตาง
Ping

c. หากหนาตางแสดงเวลาระยะเวลาไปกลบั แสดงวาเครือขายกาํลงัทาํงาน

4. ตรวจดูวาเราเตอรหรือผลติภณัฑเชือ่มตอกบัเครือขายเดียวกนักบัทีค่อมพิวเตอรเชือ่มตออยู

a. พมิพหนาแสดงคาคอนฟิก

b. เปรียบเทียบหมายเลขชุดบริการ (SSID) บนรายงานการกาํหนดคากบั SSID ในการกาํหนดคาคอมพวิเตอร

c. หากหมายเลขไมเหมือนกนั อุปกรณจะไมเชือ่มตอเครือขายเดียวกนั กาํหนดการต ัง้คาไรสายสาํหรบัเครือ่งพมิพ
อีกคร ัง้

ทาํการทดสอบการวนิิจฉยัเครือขายไรสาย

คณุสามารถเรียกใชการทดสอบวินิจฉยัทีม่ีขอมูลเกีย่วกบัการต ัง้คาเครือขายไรสายไดจากแผงควบคมุผลติภณัฑ

1. แตะปุ ม การต ัง้คา  ในหนาจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ

2. เปิดเมนูดงัตอไปน้ี

● การต ัง้คาระบบ

● วนิิจฉยัดวยตนเอง

3. แตะปุ ม รนัทดสอบเครือขาย เพือ่เริม่ตนทดสอบ ผลิตภณัฑจะพมิพหนาทดสอบทีแ่สดงผลลพัธการทดสอบ

ลดคลืน่รบกวนบนเครอืขายไรสาย

เคล็ดลบัตอไปน้ีสามารถลดคลืน่รบกวนเครือขายไรสายได:

● วางอุปกรณไรสายใหหางจากวตัถุโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บเอกสารและอุปกรณทีม่คีลืน่แมเหล็กไฟฟ าอืน่ เชน
ไมโครเวฟและโทรศพัทไรสาย วตัถุเหลานัน้สามารถรบกวนสญัญาณวิทยไุด

● วางอุปกรณไรสายใหหางจากสิง่กอสรางขนาดใหญและสิง่กอสรางอืน่ๆ วตัถุเหลาน้ีสามารถดดูซบัคลืน่วิทยุและทาํให
สญัญาณออนลง

● วางเราเตอรไรสายในตาํแหนงกึง่กลางทีอุ่ปกรณไรสายในเครือขายสามารถมองเห็นได
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แกปญัหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Windows

ไมมไีดรเวอรการพมิพปรากฏอยูในโฟลเดอร Printer

1. ตดิต ัง้ซอฟตแวรเครือ่งพิมพอกีคร ัง้

หมายเหตุ: ปิดแอปพลเิคชนัตางๆ ทีค่ณุใชงานอยู ในการปิดแอปพลิเคชนัทีม่ีไอคอนในซสิเต็มเทรย ใหคลกิขวาที่
ไอคอนนัน้ แลวเลือก Close (ปิด) หรือ Disable (เลิกใชงาน)

2. ลองเสียบสายเคเบลิ USB ลงในพอรต USB อืน่ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอร

เกดิขอความแสดงขอผดิพลาดขึน้ระหวางการตดิต ัง้ซอฟตแวร

1. ตดิต ัง้ซอฟตแวรเครือ่งพิมพอกีคร ัง้

หมายเหตุ: ปิดแอปพลเิคชนัตางๆ ทีค่ณุใชงานอยู ในการปิดแอปพลิเคชนัทีม่ีไอคอนในซสิเต็มเทรย ใหคลกิขวาที่
ไอคอนนัน้ แลวเลือก Close (ปิด) หรือ Disable (เลิกใชงาน)

2. ตรวจสอบจาํนวนพ้ืนทีว่างบนไดรฟทีค่ณุจะตดิต ัง้ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ หากจาํเป็น ใหเพิ่มพ้ืนทีว่างใหไดมากทีสุ่ด
แลวจงึตดิต ัง้ซอฟตแวรเครือ่งพิมพอกีคร ัง้

3. หากจาํเป็น ใหรนั Disk Defragmenter และตดิต ัง้ซอฟตแวรเครือ่งพมิพอีกคร ัง้

เครือ่งพมิพอยูในโหมดพรอม แตไมมงีานพมิพออกมา

1. พมิพหนาการกาํหนดคา แลวตรวจสอบการทาํงานของเครือ่งพมิพ

2. ตรวจสอบวา สายเคเบลิท ัง้หมดไดรบัการตดิต ัง้อยางถูกตอง และเป็นไปตามขอกาํหนด ซึ่งรวมถงึสายเคเบลิ USB และ
สายไฟ ใหลองใชสายเคเบลิเสนใหม

3. ตรวจสอบวา IP แอดเดรสในหนากาํหนดคาตรงกบั IP แอดเดรสสาํหรบัพอรตซอฟตแวร ใชข ัน้ตอนใดข ัน้ตอนหน่ึงตอ
ไปน้ี:

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

a. คลกิ Start (เริม่)

b. คลกิ Settings (การต ัง้คา)

c. คลกิ Printers and Faxes (เครือ่งพิมพและโทรสาร) (ใชมมุมอง Start menu ทีเ่ป็นคาเริม่ตน) หรือคลิก
Printers (เครือ่งพมิพ) (ใชมุมมอง Classic Start menu (เมนูเริม่แบบคลาสสคิ))

d. คลกิขวาทีไ่อคอนไดรเวอรของเครือ่งพมิพ จากนัน้เลือก Properties (คณุสมบตั)ิ

e. คลกิทีแ่ถบ Ports (พอรต) จากนัน้คลิก Configure Port (กาํหนดคาพอรต)

f. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากนัน้คลกิ OK (ตกลง) หรือ Cancel (ยกเลกิ)

g. หาก IP แอดเดรสตางกนั ใหลบไดรเวอร แลวตดิต ัง้ไดรเวอรอีกคร ัง้ โดยใช IP แอดเดรสทีถ่กูตอง

h. สรางพอรต HP TCP/IP ใหมโดยใช IP แอดเดรสทีถู่กตอง
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Windows 7

a. คลกิ Start (เริม่)

b. คลกิ Devices and Printers (อปุกรณและเครือ่งพิมพ)

c. คลกิขวาทีไ่อคอนไดรเวอรของเครือ่งพมิพ และเลือก Properties (คณุสมบตั)ิ

d. คลกิทีแ่ถบ Ports (พอรต) จากนัน้คลิก Configure Port (กาํหนดคาพอรต)

e. ตรวจสอบ IP แอดเดรส จากนัน้คลกิ OK (ตกลง) หรือ Cancel (ยกเลกิ)

f. หาก IP แอดเดรสตางกนั ใหลบไดรเวอร แลวตดิต ัง้ไดรเวอรอีกคร ัง้ โดยใช IP แอดเดรสทีถ่กูตอง

g. สรางพอรต HP TCP/IP ใหมโดยใช IP แอดเดรสทีถู่กตอง

4. ลองใช IP แอดเดรส เพือ่เปิด HP Embedded Web Server ในเว็บเบราเซอรทีส่นบัสนุน
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แกปญัหาซอฟตแวรเครือ่งพมิพกบั Mac OS X
● ไดรเวอรการพิมพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพและสแกน)

● ชือ่เครือ่งพิมพไมปรากฏในรายการเครือ่งพิมพในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพ
และสแกน)

● ไดรเวอรการพมิพไมไดต ัง้คาเครือ่งพิมพทีค่ณุเลือกไวในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print &
Scan (พมิพและสแกน) โดยอตัโนมตัิ

● งานพมิพไมไดถกูสงไปยงัเครือ่งพมิพทีต่องการ

● เมือ่เชือ่มตอดวยสายเคเบลิ USB เครือ่งพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print &
Scan (พมิพและสแกน) หลงัจากเลือกไดรเวอร

● คณุใชไดรเวอรการพมิพท ั่วไปเมือ่ใชการเชือ่มตอ USB

ไดรเวอรการพมิพไมไดอยูในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print & Scan
(พมิพและสแกน)

1. ตรวจสอบวาไฟล.GZ ของเครือ่งพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ : Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources หากจาํเป็น ใหตดิต ัง้ซอฟตแวรใหมอกีคร ัง้

2. หากมไีฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสยีหาย ลบไฟลและตดิต ัง้ซอฟตแวรอีกคร ัง้

ชือ่เครือ่งพมิพไมปรากฏในรายการเครือ่งพมิพในรายการ Print & Fax (พมิพและโทรสาร)
หรอื Print & Scan (พมิพและสแกน)

1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบลิถูกตอง และเปิดเครือ่งพมิพแลว

2. ใชปุ ม + ในการเพิม่เครือ่งพมิพลงในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) (Print & Scan (พมิพและ
สแกน) ใน Mac OS X v10.7)

3. เปลีย่นสายเคเบลิ USB หรือสายเครือขายเป็นสายเคเบลิคณุภาพสูง

ไดรเวอรการพมิพไมไดต ัง้คาเครือ่งพมิพทีค่ณุเลือกไวในรายการ Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพและสแกน) โดยอตัโนมตัิ

1. ตรวจสอบวาเชือ่มตอสายเคเบลิถูกตอง และเปิดเครือ่งพมิพแลว

2. ตรวจสอบวาไฟล.GZ ของเครือ่งพมิพอยูในโฟลเดอรตอไปน้ีในฮารดไดรฟ : Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources หากจาํเป็น ใหตดิต ัง้ซอฟตแวรใหมอกีคร ัง้

3. หากมไีฟล GZ อยูในโฟลเดอร ไฟล PPD อาจเสยีหาย ลบไฟลและตดิต ัง้ซอฟตแวรอีกคร ัง้

4. ใชปุ ม + ในการเพิม่เครือ่งพมิพลงในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) (Print & Scan (พมิพและ
สแกน) ใน Mac OS X v10.7)

5. เปลีย่นสายเคเบลิ USB หรือสายเครือขายเป็นสายเคเบลิคณุภาพสูง
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งานพมิพไมไดถูกสงไปยงัเครือ่งพมิพทีต่องการ

1. เปิดควิการพมิพและรีสตารทงานพมิพ

2. อปุกรณอืน่ทีม่ีชือ่ทีเ่หมอืนกนัหรือคลายคลึงกนั อาจไดรบังานพมิพของทาน พิมพหนาการกาํหนดคาเพือ่ตรวจสอบชือ่
อปุกรณ ตรวจสอบวาชือ่ในหนากาํหนดคาตรงกบัชือ่เครือ่งพมิพใน Print & Fax (พิมพและโทรสาร) (Print &
Scan (พมิพและสแกน) ใน Mac OS X v10.7)

เมือ่เชือ่มตอดวยสายเคเบลิ USB เครือ่งพมิพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พมิพและ
โทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพและสแกน) หลงัจากเลือกไดรเวอร

การแกไขปญัหาซอฟตแวร

1. ตรวจสอบวาระบบปฏบิตักิาร Mac ของคณุเป็น Mac OS X 10.5 หรือใหมกวา

2. ใชปุ ม + ในการเพิม่เครือ่งพมิพลงในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) (Print & Scan (พมิพและ
สแกน) ใน Mac OS X v10.7)

การแกไขปญัหาฮารดแวร

1. ตรวจดใูหแนใจวาเปิดเครือ่งพิมพแลว

2. ตรวจสอบวาไดเชือ่มตอสายเคเบลิ USB อยางถูกตอง

3. ตรวจสอบวาใชสาย Hi-Speed USB ทีเ่หมาะสม

4. ตรวจสอบวาคณุไมมีอุปกรณ USB จาํนวนมากเกนิไปทีใ่ชกระแสไฟจากแหลงเชือ่มตอทีพ่วงกนั ถอดอุปกรณท ัง้หมด
จากแหลงเชือ่มตอทีพ่วงกนั แลวเชือ่มตอสายเคเบลิโดยตรงกบัพอรต USB บนเครือ่งคอมพิวเตอร

5. ตรวจสอบวามีฮบั USB มากกวาสองจุดทีไ่มมีกระแสไฟในแถวบนเครือขาย ถอดอุปกรณท ัง้หมดจากแหลงเชือ่มตอที่
พวงกนั แลวเชือ่มตอสายเคเบลิโดยตรงกบัพอรต USB บนเครือ่งคอมพิวเตอร

หมายเหตุ: แป นพมิพ iMac คอืฮบั USB หน่ึงทีไ่มมกีระแสไฟ

คณุใชไดรเวอรการพมิพท ั่วไปเมือ่ใชการเชือ่มตอ USB

หากเชือ่มตอสายเคเบลิ USB กอนทีจ่ะตดิต ัง้ซอฟตแวร คณุอาจใชไดรเวอรการพมิพท ั่วไปแทนการใชไดรเวอรของ
เครือ่งพมิพน้ี

1. ลบไดรเวอรการพมิพท ั่วไป

2. ตดิต ัง้ซอฟตแวรจากแผนซีดีของเครือ่งพิมพอีกคร ัง้ หามเชือ่มตอสายเคเบลิ USB จนกวาโปรแกรมการตดิต ัง้
ซอฟตแวรจะแจงใหทราบ

3. หากตดิต ัง้เครือ่งพมิพหลายเครือ่ง ตองตรวจสอบวาคณุไดเลือกเครือ่งพมิพทีถู่กตองในเมนูรายการดรอปดาวน
Format For (รูปแบบสาํหรบั) ในกลองโตตอบ Print (พมิพ)
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ลบซอฟตแวร (Windows)

Windows XP

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

2. คลิก HP แลวคลิกชือ่เครือ่งพมิพ

3. คลิก Uninstall (ถอนการตดิต ัง้) และทาํตามคาํแนะนําบนหนาจอเพือ่ลบซอฟตแวร

Windows Vista และ Windows 7

1. คลิก Start (เริ่ม) แลวคลิก All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด)

2. คลิก HP แลวคลิกชือ่เครือ่งพมิพ

3. คลิก Uninstall (ถอนการตดิต ัง้) และทาํตามคาํแนะนําบนหนาจอเพือ่ลบซอฟตแวร
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ลบซอฟตแวร (Mac OS X)
คณุตองมสีทิธิข์องผูดแูลระบบจึงจะลบซอฟตแวรได

1. ยกเลกิการเชือ่มตอเครือ่งพิมพกบัคอมพวิเตอร

2. เปิด Applications (แอปพลิเคชนั)

3. เลือก Hewlett Packard

4. เลือก HP Uninstaller (โปรแกรมยกเลิกการตดิต ัง้ของ HP)

5. เลือกเครือ่งพมิพจากรายการอปุกรณแลวคลิกปุ ม Uninstall (ยกเลกิการตดิต ัง้)

6. หลงัจากยกเลกิการตดิต ัง้ซอฟตแวรแลว ใหรีสตารทคอมพวิเตอรแลวลบขอมูลใน Trash (ถงัขยะ)
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6 วสัดสุิน้เปลืองและอปุกรณเสรมิ

● ส ั่งซ้ือชิ้นสวน อุปกรณเสรมิ และอุปกรณสิน้เปลือง

● นโยบายของ HP เกีย่วกบัอุปกรณสิน้เปลืองทีไ่มใชของ HP

● เว็บไซตตอตานสนิคาปลอมของ HP
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ส ั่งซ้ือชิน้สวน อปุกรณเสรมิ และอปุกรณสิน้เปลือง

ตลบัผงหมกึและกระดาษของแทจาก HP www.hp.com/go/suresupply

ส ั่งซื้อชิน้สวนหรืออุปกรณเสรมิของแทของ HP www.hp.com/buy/parts

ส ั่งซื้อผานผูใหบรกิาร ตดิตอผูใหบริการทีไ่ดรบัสทิธิจ์าก HP

รายการ หมายเลขชิน้สวน หมายเลขตลบัหมกึ คําอธบิาย

ตลบัผงหมึกของ HP LaserJet CF280A (มาตรฐาน)

CF280X (อายุการใชงานยาวนานกวา)

80A

80X

ตลบัผงหมกึสีดาํ

ถาดป อนกระดาษ CF284A  ถาด 3 รองรบักระดาษ 500 แผน

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

นโยบายของ HP เกีย่วกบัอุปกรณสิน้เปลอืงทีไ่มใชของ HP
Hewlett-Packard Company ไมแนะนําใหใชตลบัผงหมกึทีไ่มใชของ HP ไมวาจะเป็นของใหมหรือนํามาผลติใหม

หมายเหต:ุ สาํหรบัผลติภณัฑเครือ่งพิมพของ HP การใชตลบัผงหมกึทีไ่มใชของ HP หรือตลบัผงหมกึแบบเตมิไมมีผลตอ
การรบัประกนัลูกคาหรือสญัญาการสนบัสนุนของ HP กบัลูกคา อยางไรก็ตาม หากเครือ่งพมิพขดัของหรือชํารุดเสียหายอนั
เนื่องมาจากการใชตลบัผงหมกึทีไ่มใชของ HP หรือตลบัผงหมกึแบบเตมิ HP จะคดิคาเวลาและวสัดุมาตรฐานในการให
บรกิารเครือ่งพิมพสาํหรบัเหตขุดัของและชํารุดเสียหาย

เว็บไซตตอตานสนิคาปลอมของ HP
ไปที ่www.hp.com/go/anticounterfeit เมือ่คณุตดิต ัง้ตลบัผงหมกึของ HP แลวขอความบนแผงควบคมุแจงวาตลบัหมกึ
นัน้ไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาตลบัหมกึดงักลาวเป็นของแทหรือไม พรอมท ัง้จะดาํเนินข ัน้ตอนตางๆ เพือ่แก
ปญัหา

ตลบัผงหมกึของคณุอาจไมใชตลบัผงหมกึ HP ของแท หากคณุสงัเกตเห็นสิง่ตอไปน้ี

● หนาแสดงสถานะอุปกรณสิน้เปลืองแสดงวามีการตดิต ัง้อุปกรณสิน้เปลืองทีไ่มใชของ HP

● คณุพบปญัหามากมายเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพทีใ่ชงานอยู

● ตลบัหมกึพิมพมลีกัษณะตางไปจากปกต ิ(ตวัอยางเชน บรรจุภณัฑไมเหมอืนบรรจุภณัฑของ HP)

126 บท 6   วสัดสุิน้เปลืองและอุปกรณเสรมิ THWW
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