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1 เริม่ตนใชงาน
คูมือผูใชฉบบัน้ีจะแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิใีชเครือ่งพมิพและการแกไข
ปญัหาตางๆ
• การเขาใชงาน
• Eco
• รูจกักบัสวนประกอบตางๆ ของเครือ่งพมิพ
• การใชแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
• การคนหาหมายเลขรุนของเครือ่งพมิพ
• เลือกวสัดพุมิพ
• ป อนวสัดพุมิพ
• ตดิต ัง้อปุกรณเสรมิ
• การดแูลรกัษาเครือ่งพมิพ
• การอพัเดตเครือ่งพมิพ
• การปิดเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ ถาคณุกาํลงัใชงานเครือ่งพมิพรวมกบัคอมพวิเตอรทีใ่ชระบบ
ปฏบิตักิาร Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter
Edition หรือ Windows 7 Starter Edition อาจไมมคีณุลกัษณะบาง
ประการ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

การเขาใชงาน
เครือ่งพมิพจะมคีณุสมบตัติางๆ เพือ่ใหผูใชงานทีพ่กิารสามารถใชงานได
การมองเห็น
ผูใชทีม่คีวามพกิารทางสายตาหรือมคีวามสามารถในการมองเห็นตํา่สามารถใช
ซอฟตแวรของ HP ทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพได โดยใชตวัเลือกและคณุสมบตัิ
การเขาใชงานตางๆ ของระบบปฏบิตักิาร นอกจากน้ี ซอฟตแวรยงัสนบัสนุน
เทคโนโลยเีพือ่ใหความชวยเหลือสวนใหญ เชน โปรแกรมอานหนาจอ
โปรแกรมอานอกัษรเบรลล และโปรแกรมแปลงเสยีงเป็นขอความ สาํหรบัผูใชที่
ตาบอดสี ปุ มและแท็บสทีีใ่ชในซอฟตแวรของ HP และบนแผงควบคมุของ
เครือ่งพมิพจะมขีอความส ัน้ๆ หรือชือ่ไอคอนทีส่ือ่ถงึการทาํงานทีเ่กีย่วของกาํกบั
อยู
การเคลือ่นไหว
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สาํหรบัผูใชทีม่ีความบกพรองทางการเคลือ่นไหวจะสามารถใชฟงักชนัตางๆ ของ
ซอฟตแวรของ HP ไดโดยใชคาํส ั่งจากแป นพมิพ นอกจากน้ี ซอฟตแวรของ
HP ยงัสนบัสนุนตวัเลือกการเขาใชงานของ Windows เชน StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ดวย ผูใชทีม่ีขอจาํกดัดาน
ความแข็งแรงและระยะเขาถงึสามารถใชฝาครอบเครือ่งพมิพ ปุ มตางๆ ถาด
กระดาษ และตวัปรบัแนวกระดาษได
การใหบรกิารชวยเหลือ
หากตองการรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเขาใชงานเครือ่งพมิพน้ี และความ
รบัผดิชอบของ HP ทีม่ีตอการเขาใชงานผลติภณัฑ โปรดดขูอมลูในเว็บไซตของ
HP ที ่www.hp.com/accessibility
หากตองการขอมูลเกีย่วกบัการเขาใชงานในสวนของ Mac OS X โปรดดขูอมลู
ในเว็บไซตของ Apple ที ่www.apple.com/accessibility

Eco
Hewlett-Packard มุงม ั่นสรางผลติภณัฑทีม่คีณุภาพและไมเป็นอนัตรายตอสิง่
แวดลอม มกีารออกแบบเพือ่การรีไซเคลิกบัผลติภณัฑน้ี หากตองการขอมูลเพิม่
เตมิ โปรดด ูแผนการควบคมุผลติภณัฑมใิหทาํลายสิง่แวดลอม
HP มุงม ั่นชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิง่
แวดลอม HP จดัทาํคณุสมบตัน้ีิเพือ่ชวยใหคณุสามารถมุงเนนวธิกีารประเมนิ
และวธิกีารลดผลกระทบทีเ่กดิจากวธิกีารพมิพทีค่ณุเลือก
หากตองการขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ทางสิง่แวดลอมของ HP โปรด
ไปที ่www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

การจดัการดานพลงังาน
เพือ่ประหยดัไฟฟ า เครือ่งพมิพประกอบดวยคณุลกัษณะตอไปน้ี
โหมดสลปี
การใชพลงังานจะลดลงเมือ่เครือ่งพมิพอยูในโหมดสลีป หลงัจากต ัง้คา
เครือ่งพมิพคร ัง้แรก เครือ่งพมิพจะเขาสูโหมดสลีปหลงัจากไมมีการทาํงานเป็น
เวลา 5 นาที
หากตองการเปลีย่นการต ัง้คา ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี:
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Settings (การต ัง้คา)

Eco 9

http://www.hp.com/accessibility
http://www.apple.com/accessibility/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html


3. ในสวน Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ใหคลกิ Energy Save
Mode (โหมดประหยดัพลงังาน) แลวเลือกตวัเลือกทีต่องการ

4. คลกิ Apply (ทาํใหมผีล)
การปิดเครือ่งอตัโนมตัิ
การปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(Auto Power-Off) จะถกูเปิดใชงานโดยอตัโนมตัติาม
คาเริม่ตนเมือ่คณุเปิดเครือ่งพมิพ เมือ่เปิดใชงานการปิดเครือ่งอตัโนมตัิ
เครือ่งพมิพจะปิดโดยอตัโนมตัหิลงัจากไมมีการใชงานเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เพือ่
ชวยลดการใชพลงังาน การปิดเครือ่งอตัโนมตั ิ(Auto Power-Off) จะถกูปิดใช
งานโดยอตัโนมตัเิมือ่เครือ่งพมิพสรางการเชือ่มตอเครือขาย คณุสามารถเปลีย่น
การต ัง้คาการปิดเครือ่งอตัโนมตัไิดจากซอฟตแวรควบคมุเครือ่งพมิพ เมือ่คณุ
เปลีย่นการต ัง้คาน้ี เครือ่งพมิพจะคงการต ัง้คาทีค่ณุเลือกไว การปิดเครือ่ง
อตัโนมตัจิะปิดการทาํงานท ัง้หมดของเครือ่งพมิพ ดงันัน้คณุจงึตองกดปุ มเปิด/
ปิดเครือ่งเพือ่เปิดการทาํงานของเครือ่งอกีคร ัง้
Windows: เปิดกลองเครือ่งมือ (สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดด ูกลองเครือ่งมอื
(Windows)) ในแท็บ Advanced Settings (การต ัง้คาข ัน้สงู) ใหคลกิ
Change (เปลีย่นแปลง) แลวเลือกจาํนวนเวลาทีต่องการ
Mac OS X: เปิด HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดู
HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)) ในสวน Printer Settings (การ
ต ัง้คาเครือ่งพมิพ) ใหคลกิ Power Management (การจดัการพลงังาน) แลว
เลือกจาํนวนเวลาทีต่องการ

เคล็ดลบั หากคณุพมิพผานการเชือ่มตออเีธอรเน็ตบนเครือขาย คณุควรปิด
ใชงานคณุสมบตั ิAuto Power-Off (ปิดเครือ่งอตัโนมตั)ิ เพือ่ใหแนใจวา
งานพมิพจะไมสญูหายไป แมวาจะปิดใชงานการปิดเครือ่งอตัโนมตัิ
เครือ่งพมิพจะเขาสูโหมดสลีปหลงัจากไมมีการใชงานเป็นเวลา 5 นาทเีพือ่
ชวยลดการใชพลงังาน

หมายเหตุ โหมดสลีปและคณุลกัษณะการปิดเครือ่งอตัโนมตัขิองเครือ่งพมิพ
จะใชไมไดช ั่วคราว หากไมมีตลบัหมกึพมิพหน่ึงตลบัขึน้ไปอยูในเครือ่งพมิพ
หลงัจากตดิต ัง้ตลบัหมกึใหมแลว คณุสมบตัน้ีิจะกลบัสูการทาํงาน

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคณุเปลีย่นตลบับรรจุหมกึทีห่มดโดยเร็วทีส่ดุ
เพือ่หลีกเลีย่งปญัหาดานคณุภาพการพมิพ และการใชหมกึเปลืองทีอ่าจเกดิ
ขึน้ หรือความเสยีหายตอระบบหมกึพมิพ หามปิดเครือ่งพมิพขณะทีไ่มมีตลบั
หมกึพมิพอยูโดยเด็ดขาด
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ประหยดัอปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพ
หากตองการประหยดัอปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพ เชน หมกึพมิพและ
กระดาษ ลองทาํตามข ัน้ตอนตอไปน้ี:
• เปลีย่นโหมดเครือ่งพมิพเป็นการต ัง้คาเอกสารราง การต ัง้คาเอกสารรางจะ

ใชหมกึพมิพนอย
• อยาทาํความสะอาดหวัพมิพโดยไมจาํเป็น เพราะจะทาํใหเปลืองหมกึและ

ทาํใหตลบัหมกึพมิพมีอายกุารใชงานส ัน้ลง
• ลดปรมิาณการใชกระดาษโดยพมิพบนกระดาษท ัง้สองดาน ถาเครือ่งพมิพมี

อปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานแบบอตัโนมตั ิ(อปุกรณพมิพงานสอง
ดาน) โปรดด ูพมิพลงบนท ัง้สองดานของหนากระดาษ (การพมิพสองดาน)
หรือคณุพมิพคร ัง้แรกเฉพาะหนาคี ่พลกิกระดาษกลบั และพมิพหนาคู

รู จกักบัสวนประกอบตางๆ ของเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• มุมมองดานหนา
• อปุกรณสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพ
• ดานหลงั

มุมมองดานหนา

1

2

3

4

8

7

5
6

1 ฝาครอบดานบน

2 ฝาครอบตลบับรรจุหมกึ

3 ถาดรบักระดาษออก

4 หนาจอแผงควบคมุ

รูจกักบัสวนประกอบตางๆ ของเครือ่งพมิพ 11



5  (Power (เปิด/ปิด))

6 แผงควบคมุ

7 ทีร่องกระดาษของถาดรบักระดาษ

8 ถาด 1

อปุกรณสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพ

1 ฝาครอบตลบับรรจุหมกึ

2 ตลบัหมกึพมิพ

ดานหลงั

1

2

34

1 พอรตเครือขายอีเธอรเน็ต

2 พอรตบสัอนุกรมแบบสากล (USB) ดานหลงั

3 ชองเสียบสายไฟ

บท 1

(ทาํตอ)

12 เริม่ตนใชงาน



4 อุปกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานอตัโนมตั ิ(อุปกรณพมิพงานสองดาน)

การใชแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ภาพรวมของปุ มและไฟแสดงสถานะตางๆ
• การเปลีย่นการต ัง้คาเครือ่งพมิพ
• การพมิพรายงาน

ภาพรวมของปุ มและไฟแสดงสถานะตางๆ
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัรูปแบบไฟแสดงสถานะแผงควบคมุและขอความ
โปรดดทูี ่การอางองิไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุ

21 3 4

12

5

6

7

911 810

หมายเลข ชือ่และคาํอธบิาย

1 ไอคอนแผงควบคมุการปรบัตาํแหนงหวัพมิพ แสดงวาหวัพมิพตองการการปรบัตาํแหนง

2 ไอคอนเปิดฝาครอบตลบับรรจุหมกึ แสดงวาฝาครอบตลบับรรจุหมกึของเครือ่งพมิพหรือฝาครอบดานบนเปิดอยู

3 ไอคอนไมมกีระดาษ แสดงวาไมมีกระดาษในเครือ่งพมิพ

4 ไอคอนกระดาษตดิ แสดงวามีกระดาษตดิอยูในเครือ่งพมิพ

5 ปุ มกลบัสูการทาํงานและไฟแสดงสถานะ ไฟแสดงสถานะกลบัสูการทาํงานจะกะพรบิเมือ่ตองกดปุ มเพือ่กลบัสูการ
พมิพตอ กดเพือ่พมิพงานตอหลงัจากนํากระดาษทีต่ดิออก ใสกระดาษเพิม่ หรือตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพ กดเพือ่ยกเลกิ
งานพมิพเมือ่ขนาดของวสัดพุมิพไมถูกตอง กดคางไวสามวนิาทีเพือ่พมิพหนาสาธติ

(ทาํตอ)

การใชแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ 13



หมายเลข ชือ่และคาํอธบิาย

6 ปุ มยกเลกิ กดหน่ึงครัง้เพือ่หยดุงานพมิพ หรือกดคางไวสามวนิาทีเพือ่พมิพรายงานสถานะเครือ่งพมิพ

7 ปุ มเปิด/ปิดและไฟแสดงสถานะ กดเพือ่เปิดหรือปิดเครือ่งพมิพ ไฟแสดงสถานะจะแสดงวาเครือ่งพมิพเปิดหรือปิด
อยู

8 ปุ ม HP ePrint และไฟแสดงสถานะ กดเพือ่เปิดฟงักชนั HP ePrint และพมิพหนาขอมูล ไฟแสดงสถานะจะ
แสดงวาเครือ่งพมิพเชือ่มตออยูกบัเซริฟเวอร HP ePrint หรือไม

9 ปุ มไรสายและไฟแสดงสถานะ กดเพือ่เปิดหรือปิดคณุสมบตัเิครือขายไรสาย ปุ มจะสวางเมือ่เครือขายไรสายเปิดอยู

10 ไอคอนเครือขายอีเธอรเน็ต แสดงวามกีารเชือ่มตอเครือขายอีเธอรเน็ตอยู

11 ไอคอนเครือขายไรสาย แสดงวามีการเชือ่มตอระบบเครือขายไรสาย

12 ไอคอนขอมลูตลบับรรจุหมกึ แสดงขอมูลตลบับรรจุหมกึ และระดบัการเตมิหมกึ

หมายเหตุ คาํเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่คณุไดรบั
ขอความเตอืนวาหมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหมเพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้
คณุไมจาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจุหมกึใหมจนกวาเครือ่งจะแจงเตอืน

การเปลีย่นการต ัง้คาเครือ่งพมิพ
หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร ทานสามารถเปลีย่นการต ัง้คาของ
เครือ่งพมิพโดยใชเครือ่งมือซอฟตแวรของ HP ทีม่ีอยูในคอมพวิเตอรของคณุ
เชน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพของ HP, HP Utility (Mac OS X) หรือ EWS
หากตองการขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งมือ โปรดด ูเครือ่งมอืการจดัการ
เครือ่งพมิพ

การพมิพรายงาน
ใชแผงควบคมุเพือ่พมิพรายงานตอไปน้ีสาํหรบัเครือ่งพมิพน้ี
• รายงานสถานะเครือ่งพมิพ กดปุ ม  (Cancel (ยกเลกิ)) คางไวสามวนิาที
• หนาการกาํหนดคาเครือขาย และ หนาทดสอบเครือขายไรสาย กดปุ ม

 (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) (กลบัสูการทาํงาน) คางไว จากนัน้กดปุ ม
 (Wireless (ไรสาย)) (ไรสาย)

• หนาสาธติ กด  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) คางไวสามวนิาที

การคนหาหมายเลขรุนของเครือ่งพมิพ
นอกจากชือ่รุนซึง่ปรากฏบนดานหนาของเครือ่งพมิพแลว เครือ่งพมิพน้ียงัมี
หมายเลขรุนเฉพาะดวย คณุสามารถใชหมายเลขน้ีเมือ่รบัการสนบัสนุน และชวย
ตรวจสอบวามอีปุกรณ/วสัดสุาํรองหรืออปุกรณเสรมิใดบางสาํหรบัเครือ่งพมิพ
ของคณุ
หมายเลขรุนจะพมิพบนอยูฉลากทีต่ดิอยูใกลๆ  กบับรเิวณตลบับรรจุหมกึ

บท 1

(ทาํตอ)

14 เริม่ตนใชงาน



เลือกวสัดพุมิพ
เครือ่งพมิพน้ีไดรบัการออกแบบมาใหทาํงานไดดกีบัวสัดพุมิพในสาํนกังานแทบ
ทกุประเภท วธิทีีด่ทีีส่ดุควรทดสอบวสัดพุมิพประเภทตางๆ กอนจะตดัสนิใจซ้ือ
ในปรมิาณมาก แนะนําใหใชวสัดพุมิพ HP เพือ่ใหไดคณุภาพงานพมิพทีด่ทีีส่ดุ
หากตองการขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวสัดพุมิพของ HP โปรดเยีย่มชมเว็บไซต
ของ HP ที ่www.hp.com

HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาทีม่ีโลโก ColorLok สาํหรบัพมิพและทาํ
สาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษท ัง้หมดทีม่ีโลโก ColorLok ผานการทดสอบ
วามีคณุสมบตัติรงตามมาตรฐานขัน้สงูดานความนาเชือ่ถือและคณุภาพงาน
พมิพ และจะทาํใหไดเอกสารทีม่ีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํทีเ่ขมมากขึน้
และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาท ั่วไป เลือกซ้ือกระดาษทีม่ีโลโก ColorLok ที่
มที ัง้ขนาดและน้ําหนกัทีห่ลากหลายไดจากผูผลติกระดาษชัน้นํา

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• กระดาษทีแ่นะนําสาํหรบัการพมิพ
• กระดาษทีแ่นะนําสาํหรบัการพมิพภาพถาย
• คาํแนะนําการเลือกและการใชวสัดพุมิพ

กระดาษทีแ่นะนําสาํหรบัการพมิพ
หากคณุตองการคณุภาพงานพมิพทีด่ทีีส่ดุ HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมาเฉพาะสาํหรบัประเภทของงานทีค่ณุกาํลงัพมิพ
กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมีวางจาํหนาย ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัประเทศ/ภูมภิาค
ของคณุ

HP Brochure Paper
HP Professional Paper

กระดาษเหลาน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัหรือไมเคลือบมนัท ัง้สองดานสาํหรบัการใชงาน
สองดาน เหมาะอยางยิง่สาํหรบัการพมิพเอกสารดานการตลาดแบบมอือาชีพ เชน โบร
ชวัร ไปรษณียภณัฑ รวมท ัง้ภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธุรกจิและปฏทินิ

HP Premium
Presentation Paper
HP Professional Paper

กระดาษเหลาน้ีเป็นกระดาษทีไ่มเคลือบมนัท ัง้สองดานและมน้ํีาหนกัมาก จงึเหมาะ
สาํหรบังานนําเสนอ เอกสารยืน่ขอเสนอ รายงาน และจดหมายขาวตางๆ เป็นกระดาษ
ทีส่ามารถสรางภาพลกัษณและความรูสกึทีน่าประทบัใจไดมากทีสุ่ด

HP Bright White Inkjet
Paper

HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความทีม่ีความคมชดัสูง มีความทบึ
เพยีงพอสาํหรบัการพมิพสีสองดานโดยไมมลีกัษณะโปรงแสง เหมาะสาํหรบัใชพมิพ
จดหมายขาว รายงาน และใบปลวิ นําเสนอ ColorLok Technology ทีช่วยใหหมกึ
เปรอะเป้ือนนอยลง สีดาํชดัเจนขึน้ และสสีนัสมจรงิ

HP Printing Paper HP Printing Paper เป็นกระดาษคณุภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารทีม่ีความคมชดั
มากกวาเอกสารทีพ่มิพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารทีถ่ายสาํเนาใดๆ นําเสนอ
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ColorLok Technology ทีช่วยใหหมกึเปรอะเป้ือนนอยลง สีดาํชดัเจนขึน้ และสสีนั
สมจรงิ

HP Office Paper HP Office Paper เป็นกระดาษคณุภาพสูง เหมาะกบัการทาํสาํเนา เอกสารฉบบัราง
บนัทกึชวยจาํและเอกสารประจาํวนัอืน่ๆ นําเสนอ ColorLok Technology ทีช่วยให
หมกึเปรอะเป้ือนนอยลง สีดาํชดัเจนขึน้ และสีสนัสมจรงิ

HP Office Recycled
Paper

HP Office Recycled Paper เป็นกระดาษคณุภาพสูง ทาํจากเสนใยซึง่ผาน
กระบวนการรีไซเคลิ 30% นําเสนอ ColorLok Technology ทีช่วยใหหมกึเปรอะ
เป้ือนนอยลง สีดาํชดัเจนขึน้ และสีสนัสมจรงิ

HP Premium Plus
Photo Paper

กระดาษภาพถายทีด่ทีีสุ่ดของ HP มีน้ําหนกัมาก เหมาะสาํหรบัการพมิพภาพถาย
คณุภาพสูงระดบัมอือาชีพ มคีณุสมบตัเิคลือบผวิแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิง้รอย
เป้ือนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกนัน้ํา หมกึเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได
กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมท ัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (4 x 6
น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึง่มีลกัษณะผวิสองแบบนั่นคอืแบบผวิมนัหรือผวิมนั
เล็กนอย (ผวิมนั-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษทีป่ราศจากกรดทัง้น้ีเพือ่ใหได
เอกสารทีค่งทนนานกวาเดมิ

HP Advanced Photo
Paper

กระดาษภาพถายแบบหนาน้ีมีคณุสมบตัเิคลือบผวิแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิง้
รอยเป้ือนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกนัน้ํา หมกึเลอะ รอยน้ิวมือ และ
ความช้ืนได งานพมิพของคณุจะดเูหมือนและใหความรู สกึเทียบไดกบัภาพถายทีอ่ดั
จากราน กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมท ัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15
ซม. (4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึง่มีลกัษณะผวิสองแบบนั่นคอืแบบผวิ
มนัหรือผวิมนัเล็กนอย (ผวิมนั-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษทีป่ราศจากกรดท ัง้น้ี
เพือ่ใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวาเดมิ

HP Everyday Photo
Paper

ใหคณุไดพมิพสแน็ปช็อตประจาํวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชกระดาษทีอ่อกแบบมา
สาํหรบัการพมิพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายทีมี่ราคาประหยดัน้ีแหงเร็ว
สะดวกตอการหยบิจบั คณุจะไดภาพคมชดัเมือ่คณุใชกระดาษน้ีกบัเครือ่งพมิพ
องิคเจ็ต กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผวิแบบกึง่มนั และมีหลายขนาด รวมท ัง้ขนาด 8.5
x 11 น้ิว, A4, 4 x 6 น้ิว และ 10 x 15 ซม. และเป็นกระดาษทีป่ราศจากกรดท ัง้น้ี
เพือ่ใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวาเดมิ

หากตองการส ั่งซ้ือกระดาษและอปุกรณใชสิน้เปลืองอืน่ๆ ของ HP โปรดไปยงั
www.hp.com ไปที ่ซ้ือผลติภณัฑและ บรกิาร แลวเลือก หมกึ โทนเนอร และ
กระดาษ

หมายเหตุ ในขณะน้ี บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษ
เทานัน้

กระดาษทีแ่นะนําสาํหรบัการพมิพภาพถาย
เพือ่คณุภาพงานพมิพทีด่ทีีส่ดุ HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ทีอ่อกแบบมา
เฉพาะสาํหรบัประเภทของงานทีค่ณุกาํลงัพมิพ กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจ
ไมมวีางจาํหนาย ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัประเทศ/ภมูภิาคของคณุ
กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมีวางจาํหนาย ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัประเทศ/ภูมภิาค
ของคณุ

HP Premium Plus
Photo Paper

กระดาษภาพถายทีด่ทีีสุ่ดของ HP มีน้ําหนกัมาก เหมาะสาํหรบัการพมิพภาพถาย
คณุภาพสูงระดบัมอือาชีพ มคีณุสมบตัเิคลือบผวิแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิง้รอย
เป้ือนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกนัน้ํา หมกึเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได

บท 1
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กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมท ัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (4 x 6
น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึง่มีลกัษณะผวิสองแบบนั่นคอืแบบผวิมนัหรือผวิมนั
เล็กนอย (ผวิมนั-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษทีป่ราศจากกรดทัง้น้ีเพือ่ใหได
เอกสารทีค่งทนนานกวาเดมิ

HP Advanced Photo
Paper

กระดาษภาพถายแบบหนาน้ีมีคณุสมบตัเิคลือบผวิแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิง้
รอยเป้ือนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกนัน้ํา หมกึเลอะ รอยน้ิวมือ และ
ความช้ืนได งานพมิพของคณุจะดเูหมือนและใหความรู สกึเทียบไดกบัภาพถายทีอ่ดั
จากราน กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมท ัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15
ซม. (4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึง่มีลกัษณะผวิสองแบบนั่นคอืแบบผวิ
มนัหรือผวิมนัเล็กนอย (ผวิมนั-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษทีป่ราศจากกรดท ัง้น้ี
เพือ่ใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวาเดมิ

HP Everyday Photo
Paper

ใหคณุไดพมิพสแน็ปช็อตประจาํวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชกระดาษทีอ่อกแบบมา
สาํหรบัการพมิพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายทีมี่ราคาประหยดัน้ีแหงเร็ว
สะดวกตอการหยบิจบั คณุจะไดภาพคมชดัเมือ่คณุใชกระดาษน้ีกบัเครือ่งพมิพ
องิคเจ็ต กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผวิแบบกึง่มนัในขนาด 8.5 x 11 น้ิว, A4, 4 x 6
น้ิว และ 10 x 15 ซม. และเป็นกระดาษทีป่ราศจากกรดท ัง้น้ีเพือ่ใหไดเอกสารทีค่งทน
นานกวาเดมิ

HP Photo Value Packs HP Photo Value Packs ประกอบดวยตลบับรรจุหมกึของแทของ HP และ HP
Advanced Photo Paper ทีร่วมอยูในชุดบรรจุภณัฑแสนสะดวก ซึ่งชวยคุณ
ประหยดัเวลา และทาํใหคุณไมตองคาดเดาถงึคณุภาพของการพมิพภาพถายทีม่ี
คณุภาพเทยีบเทามืออาชีพ ในราคาประหยดัดวยเครือ่งพมิพ HP ของคณุ หมกึของ
แทของ HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรบัการออกแบบมาใหทาํงาน
รวมกนัเพือ่ใหภาพถายของคณุคงทนและมีสีสนัสดใส ไมวาจะพมิพสกักีค่ร ัง้ เหมาะ
สาํหรบัการพมิพภาพถายสุดประทบัใจในวนัพกัผอนหรือการพมิพจาํนวนมากเพือ่
แบงปนั

หากตองการส ั่งซ้ือกระดาษและอปุกรณใชสิน้เปลืองอืน่ๆ ของ HP โปรดไปยงั
www.hp.com ไปที ่ซ้ือผลติภณัฑและ บรกิาร แลวเลือก หมกึ โทนเนอร และ
กระดาษ

หมายเหตุ ในขณะน้ี บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษ
เทานัน้

คาํแนะนําการเลือกและการใชวสัดพุมิพ
เพือ่ผลลพัธทีด่ทีีส่ดุ ใหปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ี
• ใชวสัดพุมิพทีส่อดคลองกบัขอกาํหนดของเครือ่งพมิพทีร่ะบไุว สาํหรบัขอมลู

เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอมลูจาํเพาะของวสัดพุมิพ
• ป อนวสัดพุมิพเขาในถาดคร ัง้ละชนิดเดยีวเทานัน้
• เมือ่ใสวสัดพุมิพลงในถาด ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวสัดพุมิพอยางถูกตอง

แลว สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ

(ทาํตอ)
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• อยาใสวสัดพุมิพลงในถาดมากเกนิไป หากตองการขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
ป อนวสัดพุมิพ

• หากไมตองการประสบปญัหากระดาษตดิ คณุภาพงานพมิพไมด ีและปญัหา
การพมิพอืน่ๆ ควรหลีกเลีย่งการใสวสัดพุมิพตอไปน้ีในถาด
◦ กระดาษแบบฟอรมทีม่ีหลายสวน
◦ วสัดพุมิพทีเ่สยีหาย โคงงอ หรือยบัยน
◦ วสัดพุมิพทีม่ีรอยตดัหรือรอยปรุ
◦ วสัดพุมิพทีม่ีพ้ืนผวิขรุขระ, มีรอยนูน หรือไมดดูซบัหมกึ
◦ วสัดพุมิพทีน้ํ่าหนกัเบาเกนิไปหรือยดืงาย
◦ วสัดพุมิพทีม่ีลวดเย็บกระดาษหรือคลปิหนีบกระดาษ

ป อนวสัดพุมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะแสดงคาํแนะนําเกีย่วกบัการป อนวสัดพุมิพเขาในเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• การใสวสัดพุมิพขนาดมาตรฐาน
• การใสซองจดหมาย
• การใสการดและกระดาษภาพถาย
• การใสวสัดพุมิพทีก่าํหนดขนาดเอง

การใสวสัดพุมิพขนาดมาตรฐาน

การป อนวสัดพุมิพ
ทาํตามคาํแนะนําเหลาน้ีเพือ่ป อนวสัดพุมิพมาตรฐาน
1. ดงึถาด 1 ออก

บท 1
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2. ใสวสัดพุมิพลงไปตรงกลางถาดโดยใหดานทีจ่ะพมิพควํ่าลง ตรวจสอบให
แนใจวาวสัดพุมิพทีว่างซอนกนัชดิกบัแนวบนตวัปรบัความกวางกระดาษ
และไมสงูกวาแนวปึกกระดาษบนตวัปรบั

หมายเหตุ อยาป อนวสัดพุมิพในระหวางทีเ่ครือ่งพมิพกาํลงัพมิพงาน

3. เลือ่นตวัก ัน้กระดาษในถาดเพือ่ปรบัใหมขีนาดพอดกีบัขนาดกระดาษทีป่ อน
จากนัน้ใสถาดกลบัเขาไปอกีคร ัง้

4. ดงึทีร่องกระดาษบนถาดรบักระดาษออก

ป อนวสัดพุมิพ 19



การใสซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย
ทาํตามคาํแนะนําเหลาน้ีเพือ่ใสซองจดหมาย
1. ดงึถาด 1 ออก

2. ใสซองจดหมายใหดานทีจ่ะพมิพควํ่าลงและใสซองจดหมายตามภาพ ตรวจ
สอบใหแนใจวาปึกซองจดหมายไมลํา้เกนิขดีในถาด

หมายเหตุ อยาป อนวสัดพุมิพในระหวางทีเ่ครือ่งพมิพกาํลงัพมิพงาน

3. เลือ่นตวัก ัน้กระดาษในถาดเพือ่ปรบัใหมขีนาดพอดกีบัขนาดกระดาษทีป่ อน
จากนัน้ใสถาดกลบัเขาไปอกีคร ัง้

บท 1
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4. ดงึทีร่องกระดาษบนถาดรบักระดาษออก

การใสการดและกระดาษภาพถาย

การใสการดและกระดาษภาพถาย
ทาํตามคาํแนะนําเหลาน้ีเพือ่ใสกระดาษภาพถาย
1. ดงึถาด 1 ออก

2. ใสวสัดพุมิพลงไปตรงกลางถาดโดยใหดานทีจ่ะพมิพควํ่าลง ตรวจสอบให
แนใจวาวสัดพุมิพทีว่างซอนกนัชดิกบัแนวบนตวัปรบัความกวางกระดาษ
และไมสงูกวาแนวปึกกระดาษบนตวัปรบั

หมายเหตุ อยาป อนวสัดพุมิพในระหวางทีเ่ครือ่งพมิพกาํลงัพมิพงาน
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3. เลือ่นตวัก ัน้กระดาษในถาดเพือ่ปรบัใหมขีนาดพอดกีบัขนาดกระดาษทีป่ อน
จากนัน้ใสถาดกลบัเขาไปอกีคร ัง้

4. ดงึทีร่องกระดาษบนถาดรบักระดาษออก

การใสวสัดพุมิพทีก่าํหนดขนาดเอง

การใสวสัดพุมิพทีก่าํหนดขนาดเอง
ทาํตามคาํแนะนําเหลาน้ีเพือ่ป อนวสัดพุมิพทีก่าํหนดขนาดเอง

ขอควรระวงั ใชวสัดพุมิพทีก่าํหนดขนาดเองชนิดทีเ่ครือ่งพมิพสนบัสนุน
เทานัน้ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอมลูจาํเพาะของวสัดพุมิพ

1. ดงึถาด 1 ออก

2. ใสวสัดพุมิพลงไปตรงกลางถาดโดยใหดานทีจ่ะพมิพควํ่าลง ตรวจสอบให
แนใจวาวสัดพุมิพทีว่างซอนกนัชดิกบัแนวบนตวัปรบัความกวางกระดาษ
และไมสงูกวาแนวปึกกระดาษบนตวัปรบั

หมายเหตุ อยาป อนวสัดพุมิพในระหวางทีเ่ครือ่งพมิพกาํลงัพมิพงาน

บท 1
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3. เลือ่นตวัก ัน้กระดาษในถาดเพือ่ปรบัใหมขีนาดพอดกีบัขนาดกระดาษทีป่ อน
จากนัน้ใสถาดกลบัเขาไปอกีคร ัง้

4. ดงึทีร่องกระดาษบนถาดรบักระดาษออก

ตดิต ัง้อปุกรณเสรมิ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ตดิต ัง้อปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานโดยอตัโนมตั ิ(อุปกรณสาํหรบั

การพมิพสองดาน)
• ตดิต ัง้ถาด 2
• กาํหนดคาถาด
• เปิดใชงานอปุกรณเสรมิในไดรเวอรเครือ่งพมิพ

ตดิต ัง้อุปกรณเสรมิ 23



ตดิต ัง้อปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานโดยอตัโนมตั ิ(อปุกรณสาํหรบัการ
พมิพสองดาน)

คณุสามารถพมิพบนกระดาษท ัง้สองดานโดยอตัโนมตัไิด หากตองการขอมูล
เกีย่วกบัการใชอปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดาน โปรดดทูี ่พมิพลงบนท ัง้สอง
ดานของหนากระดาษ (การพมิพสองดาน)

การตดิต ัง้อปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดาน
▲ เลือ่นอุปกรณสาํหรบัการพมิพสองดานเขาไปในดานหลงัของเครือ่งพมิพจน

กระท ั่งเขาล็อกเขาที ่ในระหวางทีต่ดิต ัง้อปุกรณ หามกดปุ มทีท่ ัง้สองดานของ
อปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดาน ปุ มเหลาน้ีจะใชเพือ่ถอดชุดอปุกรณออก
เทานัน้

ตดิต ัง้ถาด 2

หมายเหตุ ถาด 2 พรอมใชงานเป็นอปุกรณเสรมิเพิม่เตมิ

ถาด 2 สามารถบรรจุกระดาษธรรมดาไดสงูสดุ 250 แผน หากตองการขอมูล
เกีย่วกบัการส ั่งซ้ือ โปรดดทูี ่อปุกรณใชสิน้เปลืองและอปุกรณเสรมิของ HP

การตดิต ัง้ถาด 2
1. นําถาดออกจากบรรจภุณัฑ ลอกเทปออก และวางถาดเขาทีต่าํแหนงที่

กาํหนด พ้ืนผวิตองแข็งแรงและไดระดบั
2. ปิดเครือ่งพมิพ และถอดสายไฟออก
3. ตดิต ัง้เครือ่งพมิพไวทีด่านบนสดุของถาด

ขอควรระวงั ระวงัเครือ่งพมิพทบัน้ิวหรือมือ
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4. ตอสายไฟของเครือ่งพมิพ และเปิดสวติชเครือ่ง
5. เปิดการทาํงานของถาด 2 ในไดรเวอรเครือ่งพมิพ หากตองการขอมลูเพิม่

เตมิ โปรดดทูี ่เปิดใชงานอปุกรณเสรมิในไดรเวอรเครือ่งพมิพ

การป อนถาด 2
1. ดงึถาดออกจากเครือ่งพมิพโดยจบัใตสวนหนาของถาด

2. ใสกระดาษลงไปตรงกลางถาดโดยใหดานทีจ่ะพมิพควํ่าลง ตรวจสอบให
แนใจวากระดาษทีว่างซอนกนัชดิกบัแนวบนตวัปรบัความกวางกระดาษ
และไมสงูกวาแนวบนตวัปรบั

หมายเหตุ ถาด 2 สามารถรบัไดเฉพาะกระดาษธรรมดาเทานัน้

3. เลือ่นตวัก ัน้กระดาษในถาดเพือ่ปรบัใหมขีนาดพอดกีบัขนาดกระดาษทีป่ อน
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4. ใสถาดกลบัเขาไปอยางระมดัระวงั
5. ดงึทีร่องกระดาษบนถาดรบักระดาษออก

กาํหนดคาถาด

หมายเหตุ ถาด 2 เป็นอปุกรณเสรมิเพิม่เตมิ หากตองการขอมลูเกีย่วกบัการ
ส ั่งซื้อ โปรดดทูี ่ส ั่งซ้ืออปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพแบบออนไลน
หากตองการกาํหนดคาถาด คณุตองตดิต ัง้และเปิดใชงานถาด 2 กอน

โดยปกต ิเครือ่งพมิพจะดงึวสัดพุมิพมาจากถาด 1 หากถาด 1 วางอยู จงึจะดงึมา
จากถาด 2 (หากตดิต ัง้ไว และมวีสัดพุมิพบรรจุอยู) คณุสามารถเปลีย่นข ัน้ตอน
การทาํงานน้ีไดโดยใชคณุสมบตัติอไปน้ี:
• Tray Lock (ล็อคถาด): ใชคณุสมบตัน้ีิเพือ่ป องกนัการใชงานวสัดพุมิพ

แบบพเิศษ ตวัอยางเชน กระดาษหวัจดหมายหรอืกระดาษทีพ่มิพมาแลวบาง
สวนโดยไมไดต ัง้ใจ หากวสัดพุมิพหมดในระหวางกาํลงัพมิพเอกสาร
เครือ่งพมิพจะไมใชวสัดพุมิพจากถาดทีล็่อคไวเพือ่พมิพตอใหเสร็จ

• Default Tray (ถาดทีก่าํหนดเป็นคาเริม่ตน): ใชคณุสมบตัน้ีิเพือ่กาํหนด
ถาดแรกทีเ่ครือ่งพมิพจะดงึวสัดพุมิพมาใช

หมายเหตุ ในการใชการล็อคถาดและถาดทีก่าํหนดเป็นคาเริม่ตน ทานตอง
เลือกตวัเลือกการเลือกถาดอตัโนมตัใินซอฟตแวรของเครือ่งพมิพ นอกจากน้ี
หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอเขากบัเครอืขายและทานต ัง้คาถาดทีก่าํหนดเป็นคา
เริม่ตนไว การต ัง้คาจะมผีลกบัผูใชเครือ่งพมิพนัน้ทกุคน

ถาด 2 ถกูออกแบบมาสาํหรบัป อนกระดาษธรรมดาเทานัน้
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ตารางตอไปน้ีจะแสดงวธิตีางๆ ทีเ่ป็นไปไดทีท่านสามารถใชการต ัง้คาถาดเพือ่
ใหตรงตามความตองการในการพมิพงานของทาน

ฉนัตองการจะ... ปฏบิตัติามข ัน้ตอนตอไปน้ี

ป อนวสัดพุมิพชนิดเดยีวกนัเขาในถาดท ัง้สองถาด และให
เครือ่งพมิพดงึวสัดพุมิพจากอกีถาด หากวสัดพุมิพในถาด
หน่ึงหมด

• ป อนวสัดพุมิพในถาด 1 และถาด 2 หากตองการ
ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ

• ตรวจสอบวาปิดการทาํงานของการล็อกถาดไว

ป อนท ัง้วสัดพุมิพพเิศษ (ตวัอยางเชน กระดาษหวั
จดหมาย) และกระดาษธรรมดาในถาด

• ป อนวสัดพุมิพพเิศษในถาด 1 และป อนกระดาษ
ธรรมดาในถาด 2

• ตรวจสอบวาไดต ัง้คาถาดทีก่าํหนดเป็นคาเริม่ตน
ไวทีถ่าด 2

• ตรวจสอบใหแนใจวาต ัง้คาการล็อกถาดไวทีถ่าด 1

ป อนวสัดพุมิพไวในท ัง้สองถาด แตใหเครือ่งพมิพดงึวสัดุ
พมิพจากถาดใดถาดหน่ึงกอน

• ป อนวสัดพุมิพไวในถาด 1 และถาด 2

• ตรวจสอบวาต ัง้คาถาดทีก่าํหนดเป็นคาเริม่ตนอยาง
ถูกตอง

การกาํหนดคาถาด:
1. ตรวจสอบดวูาเครือ่งพมิพเปิดอยูหรือไม
2. ปฏบิตัติามวธิใีดวธิหีน่ึงดงัตอไปน้ี:

เว็บเซริฟเวอรแบบฝงั
▲ คลกิทีแ่ท็บ Settings (การต ัง้คา) แลวคลกิที ่Paper Handling

(การจดัการกระดาษ) ในแผงดานซาย

ไดรเวอรการพมิพ (Windows)
หากตองการกาํหนดถาดคาเริม่ตน ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
a. คลกิที ่Start (เริม่ตน) จากนัน้คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ

Printers and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices
and Printers (อปุกรณและเครือ่งพมิพ)
- หรือ -
คลกิที ่Start คลกิที ่Control Panel และดบัเบลิคลกิที ่Printers

b. คลกิขวาทีไ่อคอนเครือ่งพมิพ จากนัน้คลกิ Printer Properties
(คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ) หรือ Printing Preferences (ลกัษณะงาน
พมิพทีต่องการ)

c. คลกิแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)
d. ในกลุม Tray Selection (การเลือกถาดป อนกระดาษ) ใหเลือกถาด

ป อนกระดาษทีต่องการจากรายการแบบดงึลง Paper Source (แหลง
กระดาษ)
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HP Printer Utility (ยทูลิติีเ้ครือ่งพมิพ HP) (Mac OS X)
▲ คลกิที ่Paper Handling (การจดัการกระดาษ) จากแผง Printer

Settings (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ)
3. หลงัจากเปลีย่นการต ัง้คาถาดตามตองการแลว ใหคลกิที ่OK (ตกลง) หรือ

Apply (ใช)

เปิดใชงานอปุกรณเสรมิในไดรเวอรเครือ่งพมิพ
• การเปิดใชงานอปุกรณเสรมิ (Windows)
• การเปิดใชงานอปุกรณเสรมิ (Mac OS X)

การเปิดใชงานอปุกรณเสรมิ (Windows)
1. คลกิที ่Start (เริม่ตน) จากนัน้คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ

Printers and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices and
Printers (อปุกรณและเครือ่งพมิพ)
- หรือ -
คลกิที ่Start คลกิที ่Control Panel และดบัเบลิคลกิที ่Printers

2. คลกิขวาทีไ่อคอนเครือ่งพมิพ จากนัน้คลกิ Printer Properties
(คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ)

3. เลือกแท็บ Device Settings (การต ัง้คาอปุกรณ) คลกิทีอ่ปุกรณเสรมิที่
คณุตองการเปิดใชงาน คลกิที ่Installed (ตดิต ัง้) จากเมนูดร็อปดาวน จาก
นัน้ คลกิที ่OK (ตกลง)

การเปิดใชงานอปุกรณเสรมิ (Mac OS X)
เมือ่คณุตดิต ัง้ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ Mac OS จะเปิดใชงานอปุกรณเสรมิ
ท ัง้หมดในไดรเวอรเครือ่งพมิพโดยอตัโนมตั ิหากคณุเพิม่อปุกรณเสรมิใหมใน
ภายหลงั ใหปฏบิตัติามข ัน้ตอนตอไปน้ี:
1. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต่องการของระบบ) จากนัน้เลือก

Print & Fax (พมิพ โทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพ สแกน)
2. เลือกเครือ่งพมิพจากรายการเครือ่งพมิพ และคลกิที ่Options &

Supplies (ตวัเลือกและอปุกรณใชสิน้เปลือง)
3. คลกิทีแ่ท็บ Driver (ไดรเวอร)
4. เลือกตวัเลือกทีค่ณุตองการตดิต ัง้ จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)
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การดแูลรกัษาเครือ่งพมิพ
หวัขอน้ีเป็นคาํแนะนําสาํหรบัการดแูลรกัษาเครือ่งพมิพใหอยูในสภาพการใช
งานทีส่มบูรณ โปรดปฏบิตัติามข ัน้ตอนการบาํรุงรกัษาน้ีตามความจาํเป็น
• การทาํความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก

การทาํความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก 

คาํเตอืน กอนทาํความสะอาดเครือ่งพมิพ ใหปิดเครือ่งและถอดปล ัก๊สายไฟ
ออกจากเตาเสยีบไฟฟ ากอน

ใชผานุมทีไ่มมขียุ ชุบน้ําใหหมาด เช็ดทาํความสะอาดฝุ น รอยเป้ือน และคราบ
สกปรกบนตวัเครือ่ง ระวงัอยาใหน้ําเขาไปภายในเครือ่งพมิพ และแผงควบคมุ
ของเครือ่งพมิพ

การอพัเดตเครือ่งพมิพ
HP มุงม ั่นทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่งพมิพและสรรคสราง
คณุสมบตัใิหมๆ  มาใหคณุใชงานอยูเสมอ หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขาย
และมีการเปิดใชงานบรกิารบนเว็บแลว คณุจะสามารถตรวจหาและตดิต ัง้การ
อพัเดตของเครือ่งพมิพได

การอพัเดตเครือ่งพมิพ
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Web Services (บรกิารทางเว็บ)
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3. ในสวน Web Services Settings (การต ัง้คาบรกิารทางเว็บ) ใหคลกิ
Product Update (อพัเดตผลติภณัฑ) คลกิ Check Now (ตรวจสอบ
ทนัท)ี และปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาจอ

4. หากไมมีตวัเลอืกการอพัเดตผลติภณัฑ ใหทาํตามคาํแนะนําเหลาน้ี:
a. ในสวน Web Services Settings (การต ัง้คาบรกิารทางเว็บ) ให

คลกิ Setup (การต ัง้คา) คลกิ Continue (ดาํเนินการตอ) แลวทาํตาม
คาํแนะนําบนหนาจอ

b. ถาไดรบัขอความแจงเตอืน ใหเลือกอนุญาตใหเครือ่งพมิพทาํการตรวจ
หาและตดิต ัง้การอพัเดตเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ หากมีการอพัเดตเครือ่งพมิพ เครือ่งพมิพจะดาวนโหลดและ
ตดิต ัง้การอพัเดต แลวรีสตารท

หมายเหตุ ถาไดรบัขอความแจงเตอืนใหใสการต ัง้คาพร็อกซี และเครือ
ขายของคณุใชการต ัง้คาพร็อกซี ใหทาํตามคาํแนะนําบนหนาจอในการ
ต ัง้คาพร็อกซีเซริฟเวอร หากคณุไมมีขอมูลน้ี ใหตดิตอผูดแูลระบบเครือ
ขาย หรือผูทีต่ ัง้คาเครือขาย

การปิดเครือ่งพมิพ
ปิดเครือ่งพมิพโดยกดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด)) ทีอ่ยูบนเครือ่งพมิพ รอจน
กระท ั่งไฟดบัลงกอนจะถอดปล ัก๊สายไฟออกหรือปิดสวติชปล ัก๊พวง

ขอควรระวงั หากคณุปิดเครือ่งพมิพไมถูกตอง แครตลบับรรจุหมกึอาจไม
เลือ่นกลบัไปยงัตาํแหนงทีถ่กูตองและทาํใหเกดิปญัหากบัตลบับรรจหุมกึและ
คณุภาพงานพมิพได

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคณุเปลีย่นตลบัหมกึทีห่มดโดยเร็วทีส่ดุเพือ่หลีก
เลีย่งปญัหาดานคณุภาพการพมิพ และการใชหมกึเปลืองทีอ่าจเกดิขึน้ หรือ
ความเสยีหายตอระบบหมกึพมิพ อยาปิดเครือ่งพมิพเมือ่ไมมีตลบับรรจุหมกึ
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2 การพมิพ
ซอฟตแวรแอพพลเิคชนัจะดาํเนินการต ัง้คาการพมิพสวนใหญโดยอตัโนมตัิ
เปลีย่นการต ัง้คาตางๆ ดวยตวัเองตอเมือ่คณุตองการเปลีย่นคณุภาพการพมิพ
พมิพลงบนกระดาษเฉพาะประเภท หรือใชคณุสมบตัพิเิศษ สาํหรบัขอมลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัการเลือกวสัดพุมิพทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัเอกสารของคณุ โปรดดทูี ่เลือก
วสัดพุมิพ
เลือกงานพมิพเพือ่ดาํเนินการตอ:

การพมิพเอกสาร

การพมิพโบรชวัร

การพมิพซองจดหมาย

การพมิพหนาเว็บ

การพมิพลงบนกระดาษพเิศษและกระดาษทีก่าํหนด
ขนาดเอง

การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ

การพมิพเอกสาร
ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• การพมิพเอกสาร (Windows)
• การพมิพเอกสาร (Mac OS X)
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หมายเหตุ เครือ่งพมิพน้ีมี HP ePrint ซึง่เป็นบรกิารฟรีจาก HP ทีช่วยให
คณุสามารถพมิพเอกสารจากเครือ่งพมิพทีส่ามารถใช HP ePrint ไดทกุที่
ทกุเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพิม่เตมิหรือไดรเวอรเครือ่งพมิพแตอยาง
ใด สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP ePrint

การพมิพเอกสาร (Windows)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
4. หากตองการเปลีย่นการต ัง้คา ใหคลกิปุ มทีเ่ปิดกรอบโตตอบ Printer

Properties (คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ)
ปุ มน้ีอาจเรียกวา Properties (คณุสมบตั)ิ Options (ตวัเลือก) Printer
Setup (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ) Printer (เครือ่งพมิพ) หรือ
Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัซอฟตแวรแอพพลเิคชนั

5. เปลีย่นการวางแนวกระดาษบนแท็บ Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) และเปลีย่น
แหลงกระดาษ ชนิดวสัดพุมิพ ขนาดกระดาษ และการต ัง้คาคณุภาพบนแท็บ
Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) ถาตองการพมิพเป็นสขีาวดาํ คลกิปุ ม
Advanced (ข ัน้สงู) แลวเปลีย่นตวัเลือก Print in Grayscale (พมิพ
เป็นสเีทา)

หมายเหตุ หากคณุตองการพมิพเอกสารขาวดาํโดยใชหมกึสดีาํเทานัน้
ใหคลกิปุ ม Advanced (ข ัน้สงู) จากเมนูแบบดงึลง Print in
Grayscale (พมิพเป็นสเีทา) ใหเลือก Black Ink Only (หมกึสดีาํ
เทานัน้) จากนัน้คลกิปุ ม OK (ตกลง) หากคณุเห็นตวัเลือก Black and
White (ขาวดาํ) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) หรือ
Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) ใหเลือกตวัเลือกน้ี

6. คลกิ OK (ตกลง)
7. คลกิ Print (พมิพ) หรือ OK (ตกลง) เพือ่เริม่ตนการพมิพ
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การพมิพเอกสาร (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. เลือกขนาดกระดาษ:

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup
(ต ัง้คาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นเมนู Page Setup (ต ัง้คาหนากระดาษ)
ใหไปทีข่ ัน้ตอนที ่3

b. ตรวจสอบใหแนใจวา เครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถูกเลือกไวแลวใน
เมนูป อปอพั Format for (รูปแบบสาํหรบั)

c. เลือกขนาดกระดาษจากป อปอพัเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ)
จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูป อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) (ถามี)
6. เปลีย่นการต ัง้คาการพมิพของตวัเลอืกในเมนูป็อปอพัใหเหมาะสมกบังาน

ของคณุ

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นตวัเลือกใดๆ ใหคลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดัจาก
เมนูป อปอพั Printer (เครือ่งพมิพ) หรือคลกิ Show Details (แสดง
รายละเอยีด)

7. คลกิ Print (พมิพ) เพือ่เริม่พมิพ

การพมิพโบรชวัร
ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• การพมิพโบรชวัร (Windows)
• การพมิพโบรชวัร (Mac OS X)

หมายเหตุ เครือ่งพมิพน้ีมี HP ePrint ซึง่เป็นบรกิารฟรีจาก HP ทีช่วยให
คณุสามารถพมิพเอกสารจากเครือ่งพมิพทีส่ามารถใช HP ePrint ไดทกุที่
ทกุเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพิม่เตมิหรือไดรเวอรเครือ่งพมิพแตอยาง
ใด สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP ePrint
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การพมิพโบรชวัร (Windows)

หมายเหตุ หากตองการต ัง้คาการพมิพสาํหรบังานพมิพท ัง้หมด ใหเปลีย่น
การต ัง้คาในซอฟตแวรของ HP ทีม่ากบัเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัซอฟตแวรของ HP โปรดดทูี ่เครือ่งมอืการจดัการเครือ่งพมิพ

1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
4. หากตองการเปลีย่นการต ัง้คา ใหคลกิปุ มทีเ่ปิดกรอบโตตอบ Printer

Properties (คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ)
ปุ มน้ีอาจเรียกวา Properties (คณุสมบตั)ิ Options (ตวัเลือก) Printer
Setup (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ) Printer (เครือ่งพมิพ) หรือ
Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัซอฟตแวรแอพพลเิคชนั

5. คลกิแท็บ Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) แลวเปลีย่นการวางแนวกระดาษหาก
จาํเป็น

6. คลกิแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) เลือกประเภทกระดาษที่
เหมาะสมสาํหรบัโบรชวัรจากรายการ Media (วสัดพุมิพ) แบบดงึลง แลว
เปลีย่นการต ัง้คาแหลงกระดาษ ขนาดกระดาษ และคณุภาพหากจาํเป็น

7. หากตองการพมิพเป็นสขีาวดาํ คลกิปุ ม Advanced (ข ัน้สงู) แลวเปลีย่นตวั
เลือก Print in Grayscale (พมิพเป็นสีเทา)

8. คลกิ OK (ตกลง) แลวคลกิ Print (พมิพ) หรือ OK (ตกลง) เพือ่เริม่ตน
การพมิพ

การพมิพโบรชวัร (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. เลือกขนาดกระดาษ:

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup
(ต ัง้คาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นเมนู Page Setup (ต ัง้คาหนากระดาษ)
ใหไปทีข่ ัน้ตอนที ่3

b. ตรวจสอบใหแนใจวา เครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถูกเลือกไวแลวใน
เมนูป อปอพั Format for (รูปแบบสาํหรบั)

c. เลือกขนาดกระดาษจากป อปอพัเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ)
จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
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4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูป อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) (ถามี)
6. คลกิ Paper Type/Quality (ประเภท/คณุภาพกระดาษ) จากเมนูป อบอพั

จากนัน้เลือกการต ัง้คาดงัตอไปน้ี:
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษโบรชวัรทีเ่หมาะ

สม
• Quality (คณุภาพ): Normal (ปกต)ิ หรือ Best (ดทีีส่ดุ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นตวัเลอืกเหลาน้ี ใหคลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดั
จากเมนูป อปอพั Printer (เครือ่งพมิพ) หรือคลกิ Show Details
(แสดงรายละเอยีด)

7. เลือกการต ัง้คาการพมิพอืน่ๆ ทีค่ณุตองการ แลวคลกิ Print (พมิพ) เพือ่เริม่
พมิพ

การพมิพซองจดหมาย
หลีกเลีย่งซองจดหมายทีมี่ลกัษณะดงัน้ี:
• มีผวิทีล่ืน่เป็นมนัมาก
• มีตวัยดึหรือทีต่ดิในตวัเอง หรือชองพลาสตกิใส
• ขอบหนา ขอบแตกตางจากปกต ิหรือขอบมวน
• มีพ้ืนทีท่ีม่ีรอยยน ถกูฉีก หรือมีความเสยีหายอืน่
ตรวจสอบวารอยพบัของซองทีค่ณุใสในเครือ่งพมิพนัน้ถกูรีดไวจนเรียบ

หมายเหตุ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการพมิพซองจดหมาย โปรดดทูี่
เอกสารประกอบทีม่าพรอมกบัโปรแกรมซอฟตแวรทีค่ณุกาํลงัใชงาน

ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• การพมิพซองจดหมาย (Windows)
• การพมิพซองจดหมาย (Mac OS X)

การพมิพซองจดหมาย (Windows)
1. ใสซองจดหมายโดยใหดานทีจ่ะพมิพควํ่าลงในถาด สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
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4. หากตองการเปลีย่นการต ัง้คา ใหคลกิปุ มทีเ่ปิดกรอบโตตอบ Printer
Properties (คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ)
ปุ มน้ีอาจเรียกวา Properties (คณุสมบตั)ิ Options (ตวัเลือก) Printer
Setup (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ) Printer (เครือ่งพมิพ) หรือ
Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัซอฟตแวรแอพพลเิคชนั

5. บนแท็บ Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) เปลีย่นการวางแนวกระดาษเป็น
Landscape (แนวนอน)

6. คลกิ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) แลวเลือกชนิดซองจดหมายที่
เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดงึลง

เคล็ดลบั คณุสามารถเปลีย่นตวัเลือกอืน่ๆ สาํหรบังานพมิพไดโดยใช
คณุสมบตัทิีม่ีในแท็บอืน่ๆ ในกลองโตตอบ

7. คลกิ OK (ตกลง) แลวจงึคลกิ Print (พมิพ) หรือ OK (ตกลง) เพือ่เริม่
พมิพ

การพมิพซองจดหมาย (Mac OS X)
1. การใสซองจดหมายในถาด สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. เลือกขนาดกระดาษ:

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup
(ต ัง้คาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นเมนู Page Setup (ต ัง้คาหนากระดาษ)
ใหไปทีข่ ัน้ตอนที ่3

b. ตรวจสอบใหแนใจวา เครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถูกเลือกไวแลวใน
เมนูป อปอพั Format for (รูปแบบสาํหรบั)

c. เลือกขนาดซองจากป อปอพัเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) ที่
เหมาะสม จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
5. เลือกขนาดซองจดหมายทีเ่หมาะสมในเมนูป อปอพั Paper Size (ขนาด

กระดาษ) (ถามี)
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6. เลือกตวัเลือก Orientation (การวางแนว)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นตวัเลอืกเหลาน้ี ใหคลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดั
จากเมนูป อปอพั Printer (เครือ่งพมิพ) หรือคลกิ Show Details
(แสดงรายละเอยีด)

7. เลือกการต ัง้คาการพมิพอืน่ๆ ทีค่ณุตองการ แลวคลกิ Print (พมิพ) เพือ่เริม่
พมิพ

การพมิพหนาเว็บ
อยาทิง้กระดาษภาพถายทีย่งัไมไดใชไวในถาดป อนกระดาษ เพราะกระดาษอาจ
มวนตวั ซึง่ทาํใหคณุภาพงานพมิพลดลง ควรทาํใหกระดาษภาพถายเรียบกอน
พมิพงาน
ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• การพมิพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Windows)
• การพมิพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Mac OS X)

หมายเหตุ เครือ่งพมิพน้ีมี HP ePrint ซึง่เป็นบรกิารฟรีจาก HP ทีช่วยให
คณุสามารถพมิพเอกสารจากเครือ่งพมิพทีส่ามารถใช HP ePrint ไดทกุที่
ทกุเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพิม่เตมิหรือไดรเวอรเครือ่งพมิพแตอยาง
ใด สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP ePrint

การพมิพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Windows)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
4. หากตองการเปลีย่นการต ัง้คา ใหคลกิปุ มทีเ่ปิดกรอบโตตอบ Printer

Properties (คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ)
ตวัเลือกน้ีอาจเรียกวา Properties (คณุสมบตั)ิ, Options (ตวัเลือก),
Printer Setup (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ), Printer (เครือ่งพมิพ) หรือ
Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัซอฟตแวรแอพพลเิคชนั
ของคณุ
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5. คลกิแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) แลวเลือกประเภทกระดาษ
ภาพถายทีเ่หมาะสมจากเมนูรายการ Media (วสัดพุมิพ) แบบดงึลง

หมายเหตุ Maximum DPI (DPI สงูสดุ) ไดรบัการสนบัสนุนสาํหรบั
การพมิพสบีน HP Premium Plus Photo Paper และ HP
Advanced Photo Paper เทานัน้

6. คลกิปุ ม Advanced (ข ัน้สงู) จากนัน้เลือก Best (ดทีีส่ดุ) หรือ
Maximum DPI (DPI สูงสดุ) จากเมนูรายการ Output Quality
(คณุภาพงานพมิพ) แบบดงึลง

7. เมือ่ตองการพมิพภาพถายเป็นขาวดาํ ใหคลกิเมนู Grayscale (สเีทา)
แบบดงึลง แลวเลือกตวัเลือกตอไปน้ี:
High-Quality Grayscale (สเีทาคณุภาพสงู): ใชสทีีม่ีอยูท ัง้หมดเพือ่
พมิพภาพถายแบบสเีทา ซึง่ทาํใหเกดิโทนสเีทาทีเ่รียบและเป็นธรรมชาติ

8. คลกิ OK (ตกลง) แลวคลกิ Print (พมิพ) หรือ OK (ตกลง) เพือ่เริม่ตน
การพมิพ

การพมิพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. เลือกขนาดกระดาษ:

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup
(ต ัง้คาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นเมนู Page Setup (ต ัง้คาหนากระดาษ)
ใหไปทีข่ ัน้ตอนที ่3

b. ตรวจสอบใหแนใจวา เครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถูกเลือกไวแลวใน
เมนูป อปอพั Format for (รูปแบบสาํหรบั)

c. เลือกขนาดกระดาษจากป อปอพัเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ)
จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษทีเ่หมาะสมจากเมนูป อปอพั Paper Size (ขนาด

กระดาษ) (ถามี)
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6. คลกิ Paper Type/Quality (ประเภท/คณุภาพกระดาษ) จากเมนูป อบอพั
จากนัน้เลือกการต ัง้คาดงัตอไปน้ี:
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถายทีเ่หมาะ

สม
• Quality (คณุภาพ): Best (ดทีีส่ดุ) หรือ Maximum dpi (จาํนวน

dpi สงูสดุ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นตวัเลอืกเหลาน้ี ใหคลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดั
จากเมนูป อปอพั Printer (เครือ่งพมิพ) หรือคลกิ Show Details
(แสดงรายละเอยีด)

7. ในกรณีทีจ่าํเป็น ใหเปลีย่นตวัเลือกรปูภาพและส:ี
a. คลกิรูปสามเหลีย่มทีอ่ยูขาง Color Options (ตวัเลือกส)ี และเลือกตวั

เลือก Photo Fix (แกไขภาพ) ทีเ่หมาะสม:
• Off (ปิด): ไมนําการเปลีย่นแปลงใดๆ ไปใชกบัภาพโดยอตัโนมตัิ
• Basic (พ้ืนฐาน): จะปรบัโฟกสัภาพโดยอตัโนมตั ิปรบัความคม

ของภาพพอประมาณ
b. หากตองการพมิพภาพถายเป็นขาวดาํ ใหคลกิ Grayscale (สเีทา)

จากเมนูป อปอพั Color (ส)ี จากนัน้ใหเลือกตวัเลือกตอไปน้ี:
High Quality (คณุภาพสงู): ใชสทีีม่ีอยูท ัง้หมดเพือ่พมิพภาพถาย
แบบสเีทา ซึง่ทาํใหเกดิโทนสเีทาทีเ่รียบและเป็นธรรมชาติ

8. เลือกการต ัง้คาการพมิพทีค่ณุตองการ แลวคลกิ Print (พมิพ) เพือ่เริม่พมิพ

การพมิพลงบนกระดาษพเิศษและกระดาษทีก่าํหนดขนาดเอง
ถาแอพพลเิคชนัรองรบักระดาษทีก่าํหนดขนาดเอง ใหต ัง้คาขนาดใน
แอพพลเิคชนักอนการพมิพเอกสาร ถาไมรองรบั ใหต ัง้คาขนาดทีไ่ดรเวอร
เครือ่งพมิพ คณุอาจตองปรบัรูปแบบเอกสารทีจ่ะพมิพ เพือ่ใหพมิพงานลงบน
กระดาษทีก่าํหนดขนาดเองไดพอดี
ใชกระดาษทีก่าํหนดขนาดเองชนิดทีเ่ครือ่งพมิพสนบัสนุนเทานัน้ สาํหรบัขอมูล
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอมลูจาํเพาะของวสัดพุมิพ

หมายเหตุ การกาํหนดขนาดวสัดพุมิพเอง มีใหใชในซอฟตแวรการพมิพ
ของ HP ใน Mac OS X เทานัน้

ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• การพมิพลงบนกระดาษพเิศษหรอืกระดาษทีก่าํหนดขนาดเอง (Mac OS

X)
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การพมิพลงบนกระดาษพเิศษหรอืกระดาษทีก่าํหนดขนาดเอง (Mac OS X)

หมายเหตุ กอนทีค่ณุจะพมิพลงบนกระดาษทีก่าํหนดขนาดเองได คณุตองต ัง้
คาขนาดทีก่าํหนดเองในซอฟตแวรของ HP ทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพ
สาํหรบัคาํแนะนํา โปรดดทูี ่การต ัง้คาขนาดทีก่าํหนดเอง (Mac OS X)

1. ใสกระดาษทีเ่หมาะสมลงในถาดป อนกระดาษ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
ที ่ป อนวสัดพุมิพ

2. เลือกขนาดกระดาษ:
a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup

(ต ัง้คาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นเมนู Page Setup (ต ัง้คาหนากระดาษ)
ใหไปทีข่ ัน้ตอนที ่3

b. ตรวจสอบใหแนใจวา เครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถูกเลือกไวแลวใน
เมนูป อปอพั Format for (รูปแบบสาํหรบั)

c. เลือกขนาดกระดาษจากป อปอพัเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ)
จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษทีเ่หมาะสมจากเมนูป อปอพั Paper Size (ขนาด

กระดาษ) (ถามี)
6. คลกิ Paper Handling (การจดัการกระดาษ) จากเมนูป อปอพั
7. ใน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลกิทีแ่ท็บ

Scale to fit paper size (ปรบัใหพอดกีบัขนาดกระดาษ) แลวเลือก
ขนาดทีก่าํหนดเอง

8. เลือกการต ัง้คาการพมิพทีค่ณุตองการ แลวคลกิ Print (พมิพ) เพือ่เริม่พมิพ

การต ัง้คาขนาดทีก่าํหนดเอง (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup (ต ัง้

คาหนากระดาษ) จากนัน้ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถกูเลือก
ไวแลวในเมนูป อปอพั Format For (รูปแบบสาํหรบั)
- หรือ -
จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Print (พมิพ) จาก
นัน้ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถกูเลือกไวแลว
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3. เลือก Manage Custom Sizes (จดัการขนาดทีก่าํหนดเอง) ในเมนูป อบ
อพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นตวัเลือกเหลาน้ีในกรอบโตตอบ Print (พมิพ)
คลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดัจากเมนูป อบอพั Printer (เครือ่งพมิพ) หรือ
คลกิ Show Details (แสดงรายละเอียด)

4. คลกิทีเ่ครือ่งหมาย + ทีอ่ยูดานซายของหนาจอ ดบัเบลิคลกิ Untitled (ไมมี
ชือ่) และพมิพชือ่สาํหรบัขนาดทีก่าํหนดเองใหมน้ี

5. ในกรอบ Width (ความกวาง) และ Height (ความสงู) ใหพมิพขนาด และ
ต ัง้คาระยะขอบกระดาษ หากตองการกาํหนดเอง

6. คลกิ OK (ตกลง)

การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมขีอบ
การพมิพแบบไมมขีอบชวยใหคณุสามารถพมิพไดเต็มขนาดวสัดพุมิพภาพถาย
บางประเภทและเต็มพ้ืนทีข่องวสัดพุมิพขนาดมาตรฐานตางๆ
กอนทีจ่ะพมิพ ใหเปิดไฟลและตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของเอกสารหรือ
รูปภาพตรงกบัขนาดของวสัดพุมิพทีบ่รรจุไวในเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ การพมิพแบบไมมีขอบมีใหใชงานในบางแอพพลเิคชนัเทานัน้

ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ (Windows)
• การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ (Mac OS X)

การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ (Windows)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
4. หากตองการเปลีย่นการต ัง้คา ใหคลกิปุ มทีเ่ปิดกรอบโตตอบ Printer

Properties (คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ)
ปุ มน้ีอาจเรียกวา Properties (คณุสมบตั)ิ Options (ตวัเลือก) Printer
Setup (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ) Printer (เครือ่งพมิพ) หรือ
Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัซอฟตแวรแอพพลเิคชนั

5. คลกิแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ) จากนัน้คลกิปุ ม
Advanced (ข ัน้สงู)
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6. จากรายการ Borderless Printing (การพมิพแบบไมมีขอบ) แบบดงึลง
ใหเลือก Print Borderless (พมิพแบบไมมีขอบ)

7. จากรายการ Output Quality (คณุภาพงานพมิพ) แบบดงึลง ใหเปลีย่น
ตวัเลือกหากจาํเป็น แลวคลกิ OK (ตกลง)

8. จากรายการ Media (วสัดพุมิพ) แบบดงึลง เลือกประเภทกระดาษทีเ่หมาะ
สม

9. คลกิ OK (ตกลง) แลวคลกิ Print (พมิพ) หรือ OK (ตกลง) เพือ่เริม่ตน
การพมิพ

การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
2. เลือกขนาดกระดาษทีไ่มมีขอบ:

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup
(ต ัง้คาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นเมนู Page Setup (ต ัง้คาหนากระดาษ)
ใหไปทีข่ ัน้ตอนที ่3

b. ตรวจสอบใหแนใจวา เครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถูกเลือกไวแลวใน
เมนูป อปอพั Format for (รูปแบบสาํหรบั)

c. เลือกขนาดกระดาษทีไ่มมีขอบทีม่ีจากป อปอพัเมนู Paper Size
(ขนาดกระดาษ) จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูป อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) (ถามี)
6. คลกิ Paper Type/Quality (ประเภท/คณุภาพกระดาษ) จากเมนูป อบอพั

จากนัน้เลือกการต ัง้คาดงัตอไปน้ี:
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษทีเ่หมาะสม
• Quality (คณุภาพ): Best (ดทีีส่ดุ) หรือ Maximum dpi (จาํนวน

dpi สงูสดุ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นตวัเลอืกเหลาน้ี ใหคลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดั
จากเมนูป อปอพั Printer (เครือ่งพมิพ) หรือคลกิ Show Details
(แสดงรายละเอยีด)

7. ตรวจสอบใหแนใจวาเลือกกลองกาเครือ่งหมาย Print Borderless (พมิพ
แบบไรขอบ)
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8. หากจาํเป็น คลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดัจาก Color Options (ตวัเลือกส)ี
แลวเลือกตวัเลือก Photo Fix (แกไขภาพ) ทีเ่หมาะสม
• ขณะปิดเครือ่ง: ไมใชการปรบัภาพแบบอตัโนมตักิบัรูปภาพ
• พ้ืนฐาน: ปรบัโฟกสัภาพโดยอตัโนมตั ิปรบัความคมชดัของรูปภาพพอ

ประมาณ
9. เลือกการต ัง้คาการพมิพทีค่ณุตองการ แลวคลกิ Print (พมิพ) เพือ่เริม่พมิพ

พมิพลงบนท ัง้สองดานของหนากระดาษ (การพมิพสองดาน)
ดวยการใชอุปกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานโดยอตัโนมตั ิ(อปุกรณสาํหรบั
การพมิพสองดาน) คณุจะสามารถพมิพงานลงบนวสัดพุมิพท ัง้สองดานไดโดย
อตัโนมตัิ

เคล็ดลบั คณุสามารถพมิพสองดานดวยตนเองโดยเริม่พมิพหนาคีก่อน พลกิ
กระดาษกลบั และพมิพหนา

การพมิพสองดาน (Windows)
1. ใสวสัดพุมิพทีเ่หมาะสมลงไป สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดด ูคาํแนะนํา

สาํหรบัการพมิพงานบนหนากระดาษท ัง้สองดาน และ ป อนวสัดพุมิพ
2. ตรวจสอบใหแนใจวาไดตดิต ัง้อปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดานอยางถกูตอง

แลว สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ตดิต ัง้อปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพ
สองดานโดยอตัโนมตั ิ(อปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดาน)

3. ขณะทีเ่อกสารเปิดอยู ใหคลกิ Print (พมิพ) บนเมนู File (ไฟล) จากนัน้
คลกิปุ มทีจ่ะเปิดกรอบโตตอบ Printer Properties (คณุสมบตัิ
เครือ่งพมิพ)
ปุ มน้ีอาจเรียกวา Properties (คณุสมบตั)ิ Options (ตวัเลือก) Printer
Setup (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ) Printer (เครือ่งพมิพ) หรือ
Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัซอฟตแวรแอพพลเิคชนั

4. ในตวัเลือก Print on Both Sides (พมิพบนกระดาษท ัง้สองดาน) บน
แท็บ Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) ใหเลือก Flip on Long Edge (กลบั
ดานตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge (กลบัดานตามแนวกวาง)

5. เปลีย่นการต ัง้คาอืน่ๆ จากนัน้ คลกิที ่OK (ตกลง)
6. พมิพเอกสารของทาน
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การพมิพสองดาน (Mac OS X)
1. ป อนวสัดพุมิพทีเ่หมาะสม หากตองการขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่คาํแนะนํา

สาํหรบัการพมิพงานบนหนากระดาษท ัง้สองดาน และ ป อนวสัดพุมิพ
2. ตรวจสอบใหแนใจวาตดิต ัง้อปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดานอยางถกูตอง

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ตดิต ัง้อปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดาน
โดยอตัโนมตั ิ(อปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดาน)

3. เลือกขนาดกระดาษ:
a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั คลกิ Page Setup

(ต ัง้คาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นเมนู Page Setup (ต ัง้คาหนากระดาษ)
ใหไปทีข่ ัน้ตอนที ่4

b. ตรวจสอบใหแนใจวา เครือ่งพมิพทีค่ณุตองการใชถูกเลือกไวแลวใน
เมนูป อปอพั Format for (รูปแบบสาํหรบั)

c. เลือกขนาดกระดาษจากป อปอพัเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ)
จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)

4. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลเิคชนั ใหคลกิ Print (พมิพ)
5. ตรวจสอบวาไดเลือกเครือ่งพมิพทีค่ณุตองการแลว
6. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูป อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) (ถามี)

หมายเหตุ คณุอาจตองเลือกตวัเลือกขนาดกระดาษทีเ่ป็น Two-Sided
margins (มขีอบท ัง้สองดาน)

7. คลกิทีเ่มนูป อปอพั Two-Sided Printing (การพมิพสองดาน) เลือก
Print Both Sides (พมิพสองดาน) จากนัน้คลกิตวัเลือกสาํหรบัเย็บเลมที่
เหมาะสมสาํหรบัเอกสาร
- หรือ -
คลกิเมนูป อปอพั Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) จากนัน้เลอืกตวัเลือกสาํหรบั
เย็บเลมทีเ่หมาะสมสาํหรบัเอกสารจากเมนูป อปอพั Two-Sided (สองหนา)

หมายเหตุ หากคณุไมเห็นตวัเลือกใดๆ ใหคลกิทีส่ามเหลีย่มเปิดถดัจาก
เมนูป อปอพั Printer (เครือ่งพมิพ) หรือคลกิ Show Details (แสดง
รายละเอยีด)

8. เลือกการต ัง้คาการพมิพทีค่ณุตองการ แลวคลกิ Print (พมิพ) เพือ่เริม่พมิพ
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ดคูวามละเอยีดของการพมิพ
1. ในไดรเวอรเครือ่งพมิพ คลกิแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

จากนัน้คลกิปุ ม Advanced (ข ัน้สงู)
2. คลกิรายการ Resolution (ความละเอยีด) แบบดงึลงเพือ่ดคูวามละเอยีด

ของการพมิพทีม่ีใหใชงาน
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3 HP ePrint
HP ePrint เป็นบรกิารฟรีจาก HP ทีช่วยใหคณุสามารถส ั่งพมิพไปยงั
เครือ่งพมิพทีส่ามารถใช HP ePrint ไดทกุทีท่ีค่ณุสามารถสงอเีมล เพียงสง
เอกสารและภาพถายไปยงัทีอ่ยูอีเมลทีก่าํหนดใหกบัเครือ่งพมิพของคณุเมือ่คณุ
เปิดใชงานบรกิารทางเว็บ โดยไมจาํเป็นตองใชไดรเวอรหรือซอฟตแวรเพิม่เตมิ
เมือ่คณุลงทะเบียนบญัชีบน ePrintCenter แลว (www.eprintcenter.com)
คณุจะสามารถเขาสูระบบเพือ่ดสูถานะงานใน HP ePrint, จดัลาํดบัการพมิพ
ของ HP ePrint, ควบคมุผูทีส่ามารถใชทีอ่ยูอเีมล HP ePrint ของเครือ่งพมิพ
เพือ่พมิพหรือดวูธิีใช HP ePrint ได

หมายเหตุ เมือ่ตองการใช HP ePrint เครือ่งพมิพตองเชือ่มตอกบั
อนิเทอรเน็ต (โดยใชสายอเีธอรเน็ตหรือการเชือ่มตอแบบไรสาย) คณุไม
สามารถใชคณุลกัษณะทางเว็บไดหากเครือ่งพมิพเชือ่มตอโดยใชสาย USB

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• การต ัง้คา HP ePrint
• การใช HP ePrint
• การลบบรกิารทางเว็บ

การต ัง้คา HP ePrint
หากตองการต ัง้คา HP ePrint ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
• การต ัง้คา HP ePrint โดยใชซอฟตแวรเครือ่งพมิพ HP
• การตดิต ัง้ HP ePrint โดยใชแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
• ต ัง้คา HP ePrint โดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงั

หมายเหตุ กอนทีค่ณุจะต ัง้คา HP ePrint ตรวจดใูหแนใจวาคณุเชือ่มตอกบั
อนิเทอรเน็ตโดยใชการเชือ่มตออีเธอรเน็ต หรือการเชือ่มตอแบบไรสายอยาง
ใดอยางหน่ึง

หมายเหตุ หากคณุพบปญัหา โปรดดใูนสวน ไฟแสดงสถานะ HP ePrint
ใน การอางองิไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุ

การต ัง้คา HP ePrint โดยใชซอฟตแวรเครือ่งพมิพ HP
นอกเหนือจากเปิดใชงานคณุลกัษณะหลกัของเครือ่งพมิพแลว คณุสามารถใช
ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ HP ทีใ่หมาพรอมกบัเครือ่งพมิพของคณุเพือ่ต ัง้คา HP

46 HP ePrint

http://www.eprintcenter.com


ePrint หากคณุไมไดต ัง้คา HP ePrint เมือ่คณุตดิต ัง้ซอฟตแวร HP ใน
คอมพวิเตอรของคณุ คณุยงัสามารถใชซอฟตแวรดงักลาวเพือ่ต ัง้คา HP ePrint
ได
หากตองการต ัง้คา HP ePrint ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ีสาํหรบัระบบ
ปฏบิตักิารของคณุ

Windows
1. จากเดสกท็อปของคอมพวิเตอร คลกิ Start (เริม่ตน) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด) เลือก HP คลกิ
โฟลเดอรสาํหรบัเครือ่งพมิพของคณุ จากนัน้เลือกไอคอนทีม่ชืีอ่เครือ่งพมิพ
ของคณุ

2. ดบัเบลิคลกิ Web Connected Solutions (วธิแีกไขปญัหาทีเ่ชือ่มตอ
กบัเว็บ) จากนัน้ดบัเบลิคลกิ ePrint Setup (การต ัง้คา ePrint) เว็บ
เซริฟเวอรแบบฝงัของเครือ่งพมิพจะปรากฏขึน้

3. คลกิแท็บ Web Services (บรกิารทางเว็บ)
4. ในสวน Web Services Settings (การต ัง้คาบรกิารทางเว็บ) ใหคลกิ

Setup (ต ัง้คา) คลกิ Continue (ดาํเนินการตอ) และปฏบิตัติามคาํ
แนะนําบนหนาจอเพือ่ยอมรบัขอกาํหนดการใช

5. ถาไดรบัขอความแจงเตอืน ใหเลือกอนุญาตใหเครือ่งพมิพทาํการตรวจหา
และตดิต ัง้การอพัเดตเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ หากมีการอพัเดตเครือ่งพมิพ เครือ่งพมิพจะดาวนโหลดและ
ตดิต ัง้การอพัเดต แลวรีสตารท คณุจะตองทาํตามคาํแนะนําซํา้ต ัง้แตข ัน้
ตอนที ่1 เพือ่ต ัง้คา HP ePrint
หมายเหตุ ถาไดรบัขอความแจงเตอืนใหใสการต ัง้คาพร็อกซี และเครือ
ขายของคณุใชการต ัง้คาพร็อกซี ใหทาํตามคาํแนะนําบนหนาจอในการ
ต ัง้คาพร็อกซีเซริฟเวอร หากคณุไมมีขอมูลน้ี ใหตดิตอผูดแูลระบบเครือ
ขาย หรือผูทีต่ ัง้คาเครือขาย

6. เมือ่เครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเซริฟเวอรแลว เครือ่งพมิพจะพมิพหนาขอมูล
ปฏบิตัติามคาํแนะนําในหนาขอมลูเพือ่ดาํเนินการต ัง้คาใหเสร็จสิน้

Mac OS X
▲ เมือ่ตองการตดิต ัง้และจดัการบรกิารทางเว็บใน Mac OS X คณุสามารถใช

เว็บเซริฟเวอรแบบฝงั (EWS) ของเครือ่งพมิพได สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่ต ัง้คา HP ePrint โดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงั
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การตดิต ัง้ HP ePrint โดยใชแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
1. บนแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ ใหกดปุ ม  (HP ePrint) เครือ่งพมิพจะ

พมิพหนาขอมูล
2. ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาขอมูล

ต ัง้คา HP ePrint โดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงั
คณุสามารถใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงั (EWS) ของเครือ่งพมิพไดเพือ่ต ัง้คาและ
จดัการ HP ePrint
หากตองการต ัง้คา HP ePrint ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Web Services (บรกิารทางเว็บ)
3. ในสวน Web Services Settings (การต ัง้คาบรกิารทางเว็บ) ใหคลกิ

Setup (ต ัง้คา) คลกิ Continue (ดาํเนินการตอ) และปฏบิตัติามคาํ
แนะนําบนหนาจอเพือ่ยอมรบัขอกาํหนดการใช

4. ถาไดรบัขอความแจงเตอืน ใหเลือกอนุญาตใหเครือ่งพมิพทาํการตรวจหา
และตดิต ัง้การอพัเดตเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ หากมีการอพัเดตเครือ่งพมิพ เครือ่งพมิพจะดาวนโหลดและ
ตดิต ัง้การอพัเดต แลวรีสตารท คณุจะตองทาํตามคาํแนะนําซํา้ต ัง้แตข ัน้
ตอนที ่1 เพือ่ต ัง้คา HP ePrint
หมายเหตุ ถาไดรบัขอความแจงเตอืนใหใสการต ัง้คาพร็อกซี และเครือ
ขายของคณุใชการต ัง้คาพร็อกซี ใหทาํตามคาํแนะนําบนหนาจอในการ
ต ัง้คาพร็อกซีเซริฟเวอร หากคณุไมมีขอมูลน้ี ใหตดิตอผูดแูลระบบเครือ
ขาย หรือผูทีต่ ัง้คาเครือขาย

5. เมือ่เครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเซริฟเวอรแลว เครือ่งพมิพจะพมิพหนาขอมูล
ปฏบิตัติามคาํแนะนําในหนาขอมลูเพือ่ดาํเนินการต ัง้คาใหเสร็จสิน้

การใช HP ePrint
HP ePrint ชวยใหคณุสามารถส ั่งพมิพไปยงัเครือ่งพมิพทีส่นบัสนุน HP
ePrint ของคณุไดทกุทีท่กุเวลา
เมือ่ตองการใช HP ePrint ตรวจสอบใหแนใจวาคณุมีสิง่ตางๆ ตอไปน้ี
• คอมพวิเตอรหรือโทรศพัทมือถอืทีส่ามารถใชอนิเทอรเน็ตและอเีมลได
• เครือ่งพมิพทีส่ามารถใช HP ePrint ได ซึง่มีการเปิดใชงานบรกิารทางเว็บ

แลว
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เคล็ดลบั สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการและกาํหนดคาการต ัง้คา
HP ePrint และหากตองการเรียนรูเกีย่วกบัคณุลกัษณะลาสดุ โปรดไปที่
ePrintCenter (www.eprintcenter.com)

การพมิพโดยใช HP ePrint
หากตองการพมิพเอกสารโดยใช HP ePrint ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไป
น้ี
1. ในคอมพวิเตอรหรือโทรศพัทมือถอืของคณุ ใหเปิดแอพพลเิคชนัอเีมล

หมายเหตุ สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการใชแอพพลเิคชนัอเีมลในใน
คอมพวิเตอรหรือโทรศพัทมือถอืของคณุ โปรดดเูอกสารทีม่าพรอมกบั
แอพพลเิคชนั

2. สรางขอความอเีมลใหม จากนัน้แนบไฟลทีค่ณุตองการพมิพ สาํหรบัรายการ
ไฟลทีส่ามารถพมิพโดยใช HP ePrint ตลอดจนแนวทางทีต่องปฏบิตัติาม
เมือ่ใช HP ePrint โปรดดทูี ่ขอกาํหนดเฉพาะของ HP ePrint และ
เว็บไซตของ HP

3. ป อนทีอ่ยูอีเมลของเครือ่งพมิพลงในบรรทดั “To” (ถงึ) ของขอความอเีมล
จากนัน้เลอืกตวัเลือกทีจ่ะสงขอความอเีมล

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวามีเพียงทีอ่ยูอเีมลของเครือ่งพมิพเทานัน้
ทีแ่สดงอยูในบรรทดั “To” (ถงึ) ของขอความอเีมล หากมีทีอ่ยูอเีมลอืน่
แสดงอยูในบรรทดั “To” (ถงึ) สิง่ทีแ่นบทีค่ณุกาํลงัสงอาจพมิพไมได

คนหาทีอ่ยูอเีมลของเครือ่งพมิพ
หากตองการดทูีอ่ยูอเีมลของเครือ่งพมิพ ใหไปที ่ePrintCenter
(www.eprintcenter.com)

การปิด HP ePrint
หากตองการปิด HP ePrint ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Web Services (บรกิารทางเว็บ) จากนัน้คลกิ ePrint ในสวน

Web Services Settings (การต ัง้คาบรกิารทางเว็บ)
3. Click Turn Off ePrint (ปิด ePrint)

หมายเหตุ หากตองการลบบรกิารทางเว็บออกท ัง้หมด โปรดดทูี ่การลบ
บรกิารทางเว็บ
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การลบบรกิารทางเว็บ
หากตองการลบบรกิารทางเว็บ ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Web Services (บรกิารทางเว็บ) จากนัน้คลกิ Remove

Web Services (ลบบรกิารทางเว็บ) ในสวน Web Services
Settings (การต ัง้คาบรกิารทางเว็บ)

3. คลกิ Remove Web Services (ลบบรกิารทางเว็บ)

บท 3
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4 การดแูลตลบัหมกึพมิพ
เพือ่ใหไดคณุภาพการพมิพทีด่ทีีส่ดุจากเครือ่งพมิพ คณุตองดาํเนินข ัน้ตอนการ
ดแูลรกัษางายๆ บางประการ หวัขอน้ีมแีนวทางการดแูลตลบับรรจุหมกึและข ัน้
ตอนการเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ การปรบัตาํแหนง และการทาํความสะอาดหวั
พมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ขอมูลเกีย่วกบัตลบับรรจหุมกึและหวัพมิพ
• การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
• การพมิพโดยใชหมกึสดีาํหรือหมกึสโีดยเฉพาะ
• การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
• เก็บอปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพ
• การจดัเก็บขอมูลการใชงานทีไ่มมีการระบุชือ่

ขอมูลเกีย่วกบัตลบับรรจุหมกึและหวัพมิพ
ขอแนะนําตอไปน้ีจะชวยบาํรุงรกัษาตลบับรรจุหมกึ HP และใหมีคณุภาพการ
พมิพสมํ่าเสมอ
• คาํแนะนําในคูมือผูใชน้ีเป็นวธิกีารเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ และไมไดมจีุด

ประสงคเพือ่การตดิต ัง้คร ัง้แรก
• ขอควรระวงั HP แนะนําใหคณุเปลีย่นตลบัหมกึทีห่มดโดยเร็วทีส่ดุเพือ่

หลีกเลีย่งปญัหาดานคณุภาพการพมิพ และการใชหมกึเปลืองทีอ่าจเกดิ
ขึน้ หรือความเสยีหายตอระบบหมกึพมิพ อยาปิดเครือ่งพมิพเมือ่ไมมี
ตลบับรรจหุมกึ

• เก็บตลบับรรจหุมกึท ัง้หมดไวในบรรจุภณัฑเดมิทีผ่นึกไวอยางแนนหนา
จนกวาจะใชงาน

• ตรวจสอบวาปิดเครือ่งพมิพอยางถกูตอง สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
การปิดเครือ่งพมิพ

• จดัเก็บตลบับรรจุหมกึไวทีอ่ณุหภมูหิอง (15-35 °C หรือ 59-95 °F)
• อยาทาํความสะอาดหวัพมิพโดยไมจาํเป็น เพราะจะทาํใหเปลืองหมกึและ

ทาํใหตลบัหมกึพมิพมีอายกุารใชงานส ัน้ลง
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• ดแูลรกัษาตลบับรรจุหมกึอยางระมดัระวงั การทาํตลบัหมกึพมิพหลน
กระแทก หรือถอือยางไมระมดัระวงัในระหวางการตดิต ัง้ อาจทาํใหเกดิ
ปญัหาในการพมิพไดช ั่วคราว

• หากคณุกาํลงัเคลือ่นยายเครือ่งพมิพ ใหปฏบิตัดิงัตอไปน้ีเพือ่ป องกนัไมให
หมกึพมิพร ั่วไหลออกจากเครือ่งพมิพ หรือเกดิความเสยีหายอืน่แก
เครือ่งพมิพ:
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาปิดเครือ่งพมิพแลว โดยกด  (Power (เปิด/

ปิด)) รอจนกวาเสยีงจากภายในเครือ่งพมิพทีท่าํงานอยูทกุเสยีงหยุดลง
กอนถอดปล ัก๊เครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การปิด
เครือ่งพมิพ

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดตดิต ัง้ตลบับรรจุหมกึและหวัพมิพอยูแลว
◦ เครือ่งพมิพจะตองเคลือ่นยายโดยวางในแนวราบ ไมควรวางตะแคง

ดานขาง เอาดานหนาหรือดานหลงัลง หรือควํ่าดานบนลง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
• ทาํความสะอาดหวัพมิพ

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คณุสามารถตรวจสอบระดบัหมกึโดยประมาณไดจากซอฟตแวรเครือ่งพมิพหรือ
จากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการใชเครือ่งมือเหลาน้ี
โปรดดทูี ่เครือ่งมอืการจดัการเครือ่งพมิพ และ การใชแผงควบคมุของ
เครือ่งพมิพ คณุสามารถพมิพหนาสถานะเครือ่งพมิพเพือ่ดขูอมูลน้ีไดดวย
(โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจรายงานสถานะเครือ่งพมิพ)

หมายเหตุ ขอความเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมลูโดยประมาณ
สาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่ทานไดรบัขอความเตอืนวาหมกึเหลือนอย
ใหเตรียมตลบัหมกึใหมเพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจ
เกดิขึน้ ทานไมจาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจุหมกึใหมจนกวาเครือ่งจะแจง
เตอืน

หมายเหตุ ถาคณุตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพทีเ่ตมิหมกึซํา้หรือนํามาผลติใหม หรือ
ตลบัหมกึพมิพทีเ่คยใชในเครือ่งอืน่มาแลว ตวับอกระดบัหมกึอาจไมแมนยาํ
หรือไมปรากฏขึน้

บท 4

52 การดแูลตลบัหมกึพมิพ



หมายเหตุ หมกึพมิพจากตลบัหมกึใชในกระบวนการพมิพซึง่มอียูหลาก
หลายวธิ ีรวมถงึกระบวนการกาํหนดการทาํงานเริม่ตน ซึง่เป็นการเตรียม
พรอมเครือ่งพมิพและตลบัหมกึสาํหรบัการพมิพ รวมท ัง้ตรวจสอบหวัพน
หมกึ ซึง่เป็นการดแูลใหหวัพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากน้ี
หมกึทีเ่หลือบางสวนจะอยูในตลบัหมกึพมิพหลงัจากการใชงาน สาํหรบัขอมลู
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่www.hp.com/go/inkusage

การพมิพโดยใชหมกึสดีาํหรือหมกึสโีดยเฉพาะ
สาํหรบัการใชงานปกต ิผลติภณัฑน้ีไมไดออกแบบมาเพือ่พมิพโดยใชเฉพาะ
ตลบัหมกึสดีาํเมือ่ตลบัหมกึสีหมด
อยางไรก็ตาม เครือ่งพมิพของคณุออกแบบมาเพือ่ใหคณุสามารถพมิพได
ยาวนานทีส่ดุเมือ่ตลบัหมกึเริม่หมด
เมือ่มีหมกึเพียงพอในหวัพมิพ เครือ่งพมิพจะใหคณุสามารถใชหมกึสดีาํได
เฉพาะเมือ่ตลบัหมกึสอียางนอยหน่ึงสหีมด และสามารถใชหมกึสเีฉพาะเมือ่ตลบั
หมกึสดีาํหมด
• จาํนวนทีค่ณุสามารถพมิพโดยใชหมกึสดีาํหรือหมกึสโีดยเฉพาะนัน้มจีาํกดั

ดงันัน้โปรดเตรยีมตลบัหมกึพมิพสาํรองไวเปลีย่นเมือ่คณุอยูในสถานการณ
ทีพ่มิพดวยหมกึสดีาํหรือหมกึสโีดยเฉพาะ

• เมือ่มีหมกึไมเพียงพอเพือ่พมิพ คณุจะไดรบัขอความวาตลบัหมกึอยางนอยห
น่ึงตลบัหมด และคณุจะตองเปลีย่นตลบัหมกึพมิพทีห่มดกอนทีจ่ะดาํเนินการ
พมิพตอ

ขอควรระวงั แมตลบัหมกึพมิพจะไมเสียหายเมือ่อยูนอกเครือ่งพมิพ แต
จาํเป็นตองมีตลบัหมกึพมิพตดิต ัง้อยูกบัหวัพมิพตลอดเวลาหลงัจากทีต่ ัง้คา
และใชงานเครือ่งพมิพแลว การปลอยใหชองใสตลบัหมกึพมิพหน่ึงชองหรือ
มากกวาวางเป็นเวลานานอาจทาํใหเกดิปญัหาดานคณุภาพในการพมิพและ
อาจทาํใหหวัพมิพเสยีหายได หากคณุไดนําตลบัหมกึพมิพออกจาก
เครือ่งพมิพเป็นเวลานานหรือเมือ่เร็วๆ น้ีคณุมีปญัหากระดาษตดิ และพบวา
คณุภาพการพมิพลดลง ใหทาํความสะอาดหวัพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่ทาํความสะอาดหวัพมิพ

การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
หมายเหตุ สาํหรบัขอมูลเกีย่วกบัการรีไซเคลิผลติภณัฑหมกึพมิพทีใ่ชแลว
โปรดดทูี ่โครงการรีไซเคลิสาํหรบัอปุกรณองิคเจ็ตของ HP
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หากคณุไมมีตลบับรรจุหมกึเปลีย่นสาํหรบัเครือ่งพมิพนัน้ โปรดดทูี ่อปุกรณใช
สิน้เปลืองและอปุกรณเสรมิของ HP

หมายเหตุ ในขณะน้ี บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษ
เทานัน้

หมายเหตุ ตลบัหมกึพมิพบางรุนไมมีในทุกประเทศ/พ้ืนที่

ขอควรระวงั HP แนะนําใหคณุเปลีย่นตลบัหมกึทีห่มดโดยเร็วทีส่ดุเพือ่หลีก
เลีย่งปญัหาดานคณุภาพการพมิพ และการใชหมกึเปลืองทีอ่าจเกดิขึน้ หรือ
ความเสยีหายตอระบบหมกึพมิพ อยาปิดเครือ่งพมิพเมือ่ไมมีตลบับรรจุหมกึ

เปลีย่นตลบับรรจุหมกึตามข ัน้ตอนเหลาน้ี

การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
1. ตรวจสอบดวูาเครือ่งพมิพเปิดอยูหรือไม
2. เปิดฝาครอบตลบับรรจุหมกึ

หมายเหตุ รอจนกระท ั่งแครตลบับรรจุหมกึหยดุเคลือ่นทีก่อนทีจ่ะดาํเนิน
การตอไป

3. กดทีด่านหนาของตลบัหมกึพมิพเพือ่ปลดออก แลวจงึดงึตลบัหมกึพมิพออก
จากชองเสยีบ

4. นําตลบัหมกึพมิพใหมออกจากบรรจุภณัฑ
5. ใชตวัอกัษรทีร่ะบุสหีมกึเพือ่ชวยระบุส ีเลือ่นตลบับรรจุหมกึเขาในชองเสยีบ

ทีว่างอยู จนกระท ั่งตดิแนนกบัชองเสียบ

ขอควรระวงั อยายกดามสลกัล็อคบนแครตลบัหมกึเพือ่ตดิต ัง้ตลบับรรจุ
หมกึ การทาํเชนนัน้จะทาํใหหวัพมิพหรือตลบับรรจหุมกึไมกลบัเขาที ่ซึง่
อาจทาํใหเกดิขอผดิพลาดหรือปญัหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพ สลกัตอง
อยูทีเ่ดมิเพือ่ใหตดิต ัง้ตลบับรรจุหมกึไดอยางถูกตอง
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ตรวจสอบใหแนใจวาคณุดนัตลบับรรจุหมกึเขาในชองเสยีบทีก่าํกบัดวยตวั
อกัษรสเีดยีวกบัสขีองตลบับรรจุหมกึทีค่ณุกาํลงัตดิต ัง้

6. ทาํซํา้ข ัน้ตอนที ่3 ถงึ 6 เมือ่ตองการเปลีย่นตลบับรรจหุมกึแตละอนั
7. ปิดฝาครอบตลบับรรจุหมกึ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
อปุกรณใชสิน้เปลืองและอปุกรณเสรมิของ HP

เก็บอปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพ
คณุสามารถปลอยตลบับรรจุหมกึไวในเครือ่งพมิพเป็นระยะเวลานานกวาปกตไิด
อยางไรก็ตาม เพือ่ใหตลบัรรจุหมกึใชงานไดนาน ควรปิดเครือ่งพมิพอยางถกู
ตอง สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การปิดเครือ่งพมิพ

การจดัเก็บขอมูลการใชงานทีไ่มมีการระบุชือ่
ตลบัหมกึ HP ทีใ่ชกบัเครือ่งพมิพน้ีประกอบดวยชปิหนวยความจาํทีช่วยการ
ทาํงานของเครือ่งพมิพ นอกจากน้ี ชปิหนวยความจาํจะเก็บชุดของขอมูลทีไ่มมี
การระบุชือ่เกีย่วกบัการใชเครือ่งพมิพ ซึง่อาจรวมขอมูลตอไปน้ี วนัทีต่ดิต ัง้ตลบั
หมกึพมิพเป็นคร ัง้แรก วนัทีท่ีใ่ชตลบัหมกึพมิพคร ัง้สดุทาย จาํนวนหนาทีพ่มิพ
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โดยใชตลบัหมกึพมิพ พ้ืนทีพ่มิพ ความถีใ่นการพมิพ โหมดการพมิพทีใ่ช ขอผดิ
พลาดใดๆ ในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้ และรุนของเครือ่งพมิพ
โดยขอมลูน้ีจะชวยให HP สามารถออกแบบเครือ่งพมิพในอนาคตใหตอบสนอง
ตอความตองการทางการพมิพของลกูคาได ขอมลูทีร่วบรวมจากชปิหนวยความ
จาํตลบัหมกึพมิพจะไมมีขอมลูทีส่ามารถใชเพือ่ระบลุูกคาหรือผูใชตลบัหมกึพมิพ
หรือเครือ่งพมิพได
HP รวบรวมตวัอยางของชปิหนวยความจาํจากตลบัหมกึพมิพทีส่งกลบัไปที่
โครงการสงคนืผลติภณัฑและการรีไซเคลิของ HP ทีไ่มเสยีคาใชจาย
(โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/) ชปิหนวยความจาํทีไ่ดจากการ
เก็บตวัอยางน้ีจะถูกนําไปอานและศกึษาเพือ่ปรบัปรงุเครือ่งพมิพในอนาคตของ
HP พนัธมติรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซเคลิผลติภณัฑน้ีอาจตองเขาถงึ
ขอมูลน้ีดวยเชนกนั
บคุคลภายนอกทีค่รอบครองตลบัหมกึพมิพน้ีอาจเขาใชขอมูลแบบไมเปิดเผยชือ่
บนชปิหนวยความจาํ ถาคณุไมตองการใหมีการเขาถงึขอมูลน้ี คณุสามารถปรบั
ใหชปิน้ีใหไมทาํงาน อยางไรก็ตาม หลงัจากปรบัใหชปิทาํงานไมไดแลว คณุจะ
ไมสามารถใชงานตลบัหมกึนัน้ในเครือ่งพมิพ HP
ถาคณุกงัวลเกีย่วกบัการใหขอมูลแบบไมเปิดเผยชือ่น้ี คณุสามารถทาํใหขอมลูน้ี
เขาใชงานไมไดโดยการปิดการทาํงานของชปิหนวยความจาํในการรวบรวม
ขอมลูการใชเครือ่งพมิพได

วธิปิีดฟงักชนัขอมูลการใชงาน
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Settings (การต ัง้คา)
3. ในสวน Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ใหคลกิตวัเลือกทีแ่สดงขอมูล

การใชงานหรือขอมูลชปิของตลบัหมกึ
4. เลือกตวัเลือกเพือ่ปิดแลวคลกิ Apply (ทาํใหมีผล)

หมายเหตุ คณุสามารถใชตลบัหมกึตอไปไดในเครือ่งพมิพของ HP ถาคณุ
ปิดการทาํงานของชปิหนวยความจาํในการรวบรวมขอมลูการใชงานของ
เครือ่งพมิพ
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5 การแกไขปญัหา
ขอมลูในบทน้ีจะแนะนําวธีิแกไขปญัหาท ั่วไป ถาเครือ่งพมิพทาํงานผดิปกต ิและ
การปฏบิตัติามคาํแนะนํายงัไมสามารถแกปญัหาได ใหลองใชบรกิารสนบัสนุน
ตอไปน้ีเพือ่ขอรบัความชวยเหลือ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ฝ ายสนบัสนุนของ HP
• คาํแนะนําในการแกไขปญัหาและแหลงขอมลู
• การแกไขปญัหาเครือ่งพมิพ
• การแกไขปญัหาเบือ้งตนคณุภาพการพมิพ
• การแกไขปญัหาเกีย่วกบัการป อนกระดาษ
• การแกไขปญัหาโดยใช HP ePrint และเว็บไซตของ HP
• การแกไขปญัหาเครอืขายอเีธอรเน็ต
• การแกปญัหาการใชงานแบบไรสาย
• การกาํหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคณุเพือ่ทาํงานรวมกบัเครือ่งพมิพ
• การแกไขปญัหาเกีย่วกบัการจดัการเครือ่งพมิพ
• การแกไขปญัหาเกีย่วกบัการตดิต ัง้
• การทาํความเขาใจรายงานสถานะเครือ่งพมิพ
• การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคาเครอืขาย
• การบาํรุงรกัษาหวัพมิพ
• การนํากระดาษทีต่ดิขดัออก
• การอางองิไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุ

ฝ ายสนบัสนุนของ HP
หากคณุมีปญัหา ใหทาํตามข ัน้ตอนเหลาน้ี
1. ตรวจสอบเอกสารทีใ่หมาพรอมกบัเครือ่งพมิพ
2. โปรดไปทีเ่ว็บไซตการสนบัสนุนแบบออนไลนของ HP ที ่www.hp.com/

go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลและยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุ
แกไขปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ ฝ ายสนบัสนุนแบบออนไลนของ HP มใีห
สาํหรบัลูกคา HP ทกุคน เว็บไซตน้ีเป็นแหลงขอมูลทีเ่ขาถงึไดรวดเร็วทีส่ดุ
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เมือ่ตองการทราบขอมลูปจัจุบนัของเครือ่งพมิพและเมือ่ตองการความชวย
เหลือจากผูเชีย่วชาญ รวมถงึคณุสมบตัติอไปน้ี:
• เขาถงึไดการสนบัสนุนแบบออนไลนทีม่ปีระสทิธภิาพไดอยางรวดเร็ว
• อพัเดตซอฟตแวรและไดรเวอรของ HP สาํหรบัเครือ่งพมิพ HP
• ขอมูลการแกไขปญัหาทีม่ีประโยชนสาํหรบัปญัหาท ั่วไป
• การอพัเดตของเครือ่งพมิพ ความพรอมใหการสนบัสนุนและขาวจาก

HP จะพรอมใหบรกิารคณุเมือ่คณุลงทะเบยีนเครือ่งพมิพ
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่รบัการสนบัสนุนทางอเิล็กทรอนิกส

3. ตดิตอศนูยบรกิารลกูคาของ HP ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบรกิารจะแตก
ตางกนัไปตามเครือ่งพมิพ ประเทศ/ภมูภิาค และภาษา สาํหรบัขอมลูเพิม่
เตมิ โปรดดทูี ่ฝ ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท

รบัการสนบัสนุนทางอเิล็กทรอนิกส
หากตองการคนหาขอมลูการสนบัสนุนและการรบัประกนั โปรดไปทีเ่ว็บไซต
ของ HP ที ่www.hp.com/go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและ
ยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไขปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ เมือ่เครือ่งแจงเตอืน ให
เลือกประเทศ/ภมูภิาค แลวคลกิที ่Contact HP (ตดิตอ HP) เพือ่ขอขอมูลการ
โทรตดิตอฝ ายสนบัสนุนทางเทคนิค
เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลเกีย่วกบัการสนบัสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร วสัด ุการส ั่งซ้ือ
และตวัเลือกอืน่ๆ เชน:
• การเขาใชงานหนาการสนบัสนุนแบบออนไลน
• สงขอความอเีมลไปยงั HP เพือ่ให HP ตอบคาํถามของคณุ
• ตดิตอกบัเจาหนาทีด่านเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
• ตรวจสอบเพือ่หาการอพัเดตซอฟตแวรของ HP
นอกจากน้ี คณุยงัสามารถรบัการสนบัสนุนจากซอฟตแวรของ HP เกีย่วกบั
Windows หรือ Mac OS X ซึง่จะใหคาํแนะนําแบบเป็นข ัน้ตอนทีง่ายเพือ่
แกไขปญัหาการพมิพท ั่วไป สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เครือ่งมือการ
จดัการเครือ่งพมิพ
ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบรกิารจะแตกตางกนัไปตามเครือ่งพมิพ ประเทศ/
ภูมภิาค และภาษา

ฝ ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท
หมายเลขโทรศพัทสาํหรบัการสนบัสนุนและคาบรกิารทีเ่กีย่วของซึง่แสดงอยูในที่
น่ีมีผลบงัคบัใช ณ ชวงเวลาทีต่พีมิพเอกสารน้ี และมีผลกบัการโทรตดิตอดวย
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โทรศพัทบานเทานัน้ ท ัง้น้ี อาจมีอตัราบรกิารทีแ่ตกตางไปสาํหรบัการใช
โทรศพัทเคลือ่นที่
หากตองการทราบหมายเลขของฝ ายสนบัสนุนทางโทรศพัทลาสดุของ HP และ
ขอมูลเกีย่วกบัคาใชจายในการโทร โปรดดทูี ่www.hp.com/go/
customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไขปญัหา
ท ั่วไปในหลายๆ ขอ
ในชวงระยะเวลารบัประกนั คณุสามารถขอความชวยเหลือจากศนูยดแูลลูกคา
ของ HP ได

หมายเหตุ HP ไมมีการบรกิารใหความชวยเหลือทางโทรศพัทสาํหรบัการ
พมิพในระบบปฏบิตักิาร Linux ความชวยเหลือท ัง้หมดจะอยูในรปูแบบ
ออนไลนในเว็บไซตตอไปน้ี: https://launchpad.net/hplip คลกิปุ ม Ask
a question (ถามคาํถาม) เพือ่เริม่ข ัน้ตอนการขอความชวยเหลือ
เว็บไซต HPLIP จะไมใหการสนบัสนุนระบบปฏบิตักิาร Windows หรือ
Mac OS X ถาคณุใชระบบปฏบิตักิารเหลาน้ี โปรดด ูwww.hp.com/go/
customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลและยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไข
ปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• กอนทีค่ณุจะโทรศพัทตดิตอเรา
• ระยะเวลาการใหการสนบัสนุนทางโทรศพัท
• หมายเลขโทรศพัทของฝ ายสนบัสนุนทางโทรศพัท
• หลงัระยะเวลาการใหการสนบัสนุนทางโทรศพัท

กอนทีค่ณุจะโทรศพัทตดิตอเรา
ตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP เมือ่คณุอยูหนาเครือ่งคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพ
เตรียมพรอมในการใหขอมูลตอไปน้ี:
• หมายเลขรุน (สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การคนหาหมายเลขรุนของ

เครือ่งพมิพ)
• หมายเลขผลติภณัฑ (อยูดานหลงัหรือดานลางของเครือ่งพมิพ)
• ขอความทีป่รากฏเมือ่เกดิกรณีนัน้
• ตอบคาํถามเหลาน้ี:

◦ เคยเกดิเหตกุารณเชนน้ีแลวหรือไม
◦ คณุสามารถทาํใหเกดิขึน้อกีไดหรอืไม

ฝ ายสนบัสนุนของ HP 59
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◦ คณุไดเพิม่ฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพวิเตอรของคณุใน
ชวงทีเ่กดิเหตกุารณน้ีหรือไม

◦ เกดิสิง่ใดกอนหนาน้ีหรือไม (เชน พายุฝนฟ าคะนอง หรือมีการยาย
เครือ่งพมิพ)

ระยะเวลาการใหการสนบัสนุนทางโทรศพัท
การใหการสนบัสนุนทางโทรศพัทนานหนึ่งปีใชในทวีปอเมรกิาเหนือ เอเชีย
แปซฟิิก และละตนิอเมรกิา (รวมท ัง้เม็กซโิก)

หมายเลขโทรศพัทของฝ ายสนบัสนุนทางโทรศพัท
ในหลายพ้ืนที ่HP จะจดัใหมีหมายเลขโทรฟรีของฝ ายสนบัสนุนโดยไมคดิคาใช
จายในชวงระยะเวลารบัประกนั แตหมายเลขของฝ ายสนบัสนุนบางหมายเลขอาจ
ไมใชหมายเลขโทรฟรี
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หากตองการทราบหมายเลขของฝ ายสนบัสนุนทางโทรศพัทลาสดุ โปรดดทูี่
www.hp.com/go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลและยทูลิติทีีส่ามารถ
ชวยคณุแกไขปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ

ฝ ายสนั บสนุนของ HP 61
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หลงัระยะเวลาการใหการสนบัสนุนทางโทรศพัท
หลงัจากระยะเวลาการใหการสนบัสนุนทางโทรศพัท HP ยงัใหความชวยเหลือ
ไดโดยเสยีคาใชจายเพิม่เตมิ ความชวยเหลอือาจมีใหทางเว็บไซตฝ ายสนบัสนุน
ออนไลนของ HP: www.hp.com/go/customercare. เว็บไซตน้ีจะใหขอมลู
และยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไขปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ ตดิตอผูจดัจาํหนาย
ของ HP หรือโทรไปยงัหมายเลขสนบัสนุนทางโทรศพัทสาํหรบัประเทศ/พ้ืนที่
ของคณุเพือ่ศกึษาตวัเลือกการสนบัสนุนอืน่ๆ

คาํแนะนําในการแกไขปญัหาและแหลงขอมูล
หมายเหตุ ข ัน้ตอนดานลางหลายข ัน้ตอนจาํเป็นตองใชซอฟตแวร HP หาก
คณุยงัไมไดตดิต ัง้ซอฟตแวร HP คณุสามารถตดิต ัง้ได โดยใชซีดซีอฟตแวร
HP ทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพ หรือคณุสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร HP
ไดจากเว็บไซตของ HP (www.hp.com/go/customercare) เว็บไซตน้ี
จะใหขอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไขปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ

ตรวจสอบหรือปฏบิตัติามรายการตอไปน้ีกอนเริม่ตนแกไขปญัหา:
• ลองปิดเครือ่งพมิพและเปิดใหมอกีคร ัง้
• สาํหรบัปญัหากระดาษตดิขดั โปรดดทูี ่การนํากระดาษทีต่ดิขดัออก
• สาํหรบัปญัหาเกีย่วกบัการป อนกระดาษ เชน กระดาษบดิเบี้ยว และการดงึ

กระดาษ โปรดดทูี ่การแกไขปญัหาเกีย่วกบัการป อนกระดาษ
• ไฟสญัญาณเปิด/ปิดสวางและไมกะพรบิ เมือ่เปิดใชงานเครือ่งพมิพคร ัง้แรก

จะใชเวลาประมาณ 12 นาท ีเพือ่เริม่ตนการทาํงานหลงัจากทีต่ดิต ัง้ตลบั
บรรจหุมกึแลว

• ตรวจสอบวาสายไฟและสายเคเบลิอืน่ๆ ใชการไดด ีและเชือ่มตอกบั
เครือ่งพมิพแนนดแีลว ตรวจสอบใหแนใจวาปล ัก๊เครือ่งพมิพเชือ่มตอกบั
เตาเสยีบไฟฟ ากระแสสลบั (AC) ทีใ่ชการไดแนนสนิท และเปิดเครือ่งแลว
สาํหรบัแรงดนัไฟฟ าทีก่าํหนด โปรดดทูี ่ขอกาํหนดรายละเอยีดดานไฟฟ า

• ใสวสัดพุมิพลงในถาดป อนกระดาษอยางถกูตอง และไมมกีระดาษตดิขดัใน
เครือ่งพมิพ

• นําเทปปิดผนึกบรรจภุณัฑและวสัดหุบีหอท ัง้หมดออกแลว
• เครือ่งพมิพถกูต ัง้คาเป็นเครือ่งพมิพปจัจบุนัหรือเครือ่งพมิพเริม่ตน สาํหรบั

ระบบ Windows ใหต ัง้คาอปุกรณเป็นคาเริม่ตนในโฟลเดอร Printers
(เครือ่งพมิพ) สาํหรบัระบบ Mac OS X ใหต ัง้คาเครือ่งพมิพเป็นคาเริม่ตน
ในสวน Print & Fax (พมิพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพ
และสแกน) ของ System Preferences (ลกัษณะทีต่องการของระบบ)
โปรดดขูอมลูเพิม่เตมิไดจากเอกสารประกอบคอมพวิเตอรของทาน
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• หากคณุใชคอมพวิเตอรทีใ่ชระบบปฏบิตักิาร Windows คณุไมไดเลือก
Pause Printing (หยดุการพมิพช ั่วคราว) ไว

• คณุไมไดเปิดใชงานโปรแกรมตางๆ มากเกนิไป เมือ่คณุกาํลงัทาํงานอยู ปิด
โปรแกรมตางๆ ทีค่ณุไมใช หรือรีสตารทเครือ่งคอมพวิเตอรใหมกอนทีจ่ะ
ส ั่งทาํงานอกีคร ัง้

การแกไขปญัหาเครือ่งพมิพ
เคล็ดลบั คณุสามารถเยีย่มชมเว็บไซตการสนบัสนุนออนไลนของ HP ที่
www.hp.com/go/customercare เพือ่ดขูอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวย
คณุแกไขปญัหาท ั่วไปของเครือ่งพมิพได

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• เครือ่งพมิพหยดุทาํงานโดยไมทราบสาเหตุ
• การปรบัตาํแหนงลมเหลว
• เครือ่งพมิพไมมีการตอบสนอง (ไมพมิพเอกสารใดๆ)
• เครือ่งพมิพพมิพชา
• เครือ่งพมิพมเีสยีงแปลกๆ
• อปุกรณพมิพหนาวางหรือพมิพบางหนา
• ขอมูลบางอยางหายไปหรือไมถกูตอง
• การจดัวางขอความหรือภาพกราฟิกไมถกูตอง

เครือ่งพมิพหยดุทาํงานโดยไมทราบสาเหตุ

ตรวจสอบระบบไฟและการเชือ่มตอไฟฟ า
ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเตาเสยีบไฟฟ ากระแสสลบั (AC) ที่
ใชการไดแนนดแีลว สาํหรบัแรงดนัไฟฟ าทีก่าํหนด โปรดดทูี ่ขอกาํหนดราย
ละเอยีดดานไฟฟ า

การปรบัตาํแหนงลมเหลว
หากการปรบัตาํแหนงผดิพลาด ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดใสกระดาษธรรมดา
สขีาวทีย่งัไมไดใชในถาดป อนกระดาษแลว ถาคณุใสกระดาษสไีวในถาดใส
กระดาษขณะปรบัตาํแหนงตลบับรรจหุมกึ จะทาํใหการปรบัตาํแหนงทาํงานลม
เหลว
หากการปรบัตาํแหนงยงัคงผดิพลาดอกี แสดงวาตวัเซ็นเซอรหรือตลบัหมกึพมิพ
อาจเสยี โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP ไปที ่www.hp.com/go/
customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไขปญัหา
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ท ั่วไปในหลายๆ ขอ เมือ่เครือ่งแจงเตอืน ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาค แลวคลกิที่
Contact HP (ตดิตอ HP) เพือ่ขอขอมูลการโทรตดิตอฝ ายสนบัสนุนทาง
เทคนิค

เครือ่งพมิพไมมีการตอบสนอง (ไมพมิพเอกสารใดๆ)

มีงานพมิพตดิอยูในควิการพมิพ
เปิดลาํดบัการพมิพขึน้มาแลวยกเลกิการพมิพของเอกสารท ัง้หมด แลวจงึรีบูต
คอมพวิเตอร ลองส ั่งพมิพอกีคร ัง้หลงัจากรีบูตคอมพวิเตอรแลว หากตองการ
ขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดรูะบบ Help (วธิใีช) สาํหรบัระบบปฏบิตักิารนัน้ๆ

ตรวจสอบการต ัง้คาเครือ่งพมิพ
หากตองการขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่คาํแนะนําในการแกไขปญัหาและแหลง
ขอมลู

ตรวจสอบการตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP
หากเครือ่งพมิพดบัไปขณะทีก่าํลงัพมิพงาน ขอความเตอืนควรจะปรากฏขึน้บน
หนาจอคอมพวิเตอรของคณุ มฉิะนัน้ ซอฟตแวรของ HP ทีใ่หมาพรอมกบั
เครือ่งพมิพอาจจะไมไดรบัการตดิต ัง้อยางถูกตอง เพือ่แกไขปญัหาน้ี ใหยกเลกิ
การตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ออกอยางสมบูรณ จากนัน้ใหตดิต ัง้ซอฟตแวรของ
HP อกีคร ัง้ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การถอนการตดิต ัง้และตดิต ัง้
ซอฟตแวรของ HP ใหม

ตรวจดกูารเชือ่มตอของสายเคเบลิ
• ตรวจสอบใหแนใจวาปลายท ัง้สองขางของสายเคเบลิ Ethernet หรือ USB

เชือ่มตอแนนแลว
• หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายแลว ใหตรวจสอบดงัตอไปน้ี:

◦ ตรวจสอบไฟสญัญาณแสดงการเชือ่มตอดานหลงัของเครือ่งพมิพ
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดกาํลงัใชสายโทรศพัทเพือ่เชือ่มตอ

เครือ่งพมิพ

ตรวจสอบซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคลทีต่ดิต ัง้บนเครือ่งคอมพวิเตอร
ซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบคุคลคอืโปรแกรมรกัษาความปลอดภยัทีป่ องกนั
คอมพวิเตอรจากการบกุรุก แตไฟรวอลลอาจบล็อกการสือ่สารระหวาง
คอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพ หากมีปญัหาในการสือ่สารกบัเครือ่งพมิพ ใหลอง
ปิดการใชงานไฟรวอลลช ั่วคราว หากยงัเกดิปญัหาอยู แสดงวาไฟรวอลลไมใช
สาเหตขุองปญัหาในการสือ่สาร เปิดใชงานไฟรวอลลใหมอกีคร ัง้
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เครือ่งพมิพพมิพชา
ลองวธิกีารแกไขปญัหาดงัตอไปน้ี หากเครือ่งพมิพพมิพชามาก
• การแกไข 1: ใชการต ัง้คาคณุภาพการพมิพทีต่ํา่ลง
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ
• การแกไข 3: โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP

การแกไข 1: ใชการต ัง้คาคณุภาพการพมิพทีต่ํ่าลง
วธิแีกไข: ตรวจสอบการต ัง้คาคณุภาพงานพมิพ Best (ดทีีส่ดุ) และ
Maximum dpi (จาํนวน dpi สงูสดุ) ใหคณุภาพทีด่ทีีส่ดุแตจะพมิพชากวา
Normal (ปกต)ิ หรือ Draft (แบบราง) Draft (แบบราง) พมิพไดเร็วทีส่ดุ
สาเหต:ุ คณุภาพของเครือ่งพมิพต ัง้ไวทีก่ารต ัง้คาสงู
หากการแกไขน้ีไมสามารถแกไขปญัหาได ใหทาํตามการแกไขถดัไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ
วธิแีกไข: ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณในตลบัหมกึพมิพ

หมายเหตุ ขอความเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมลูโดย
ประมาณสาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่คณุไดรบัขอความเตอืนวา
หมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหมเพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความ
ลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้ คณุไมจาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
ใหมจนกวาเครือ่งจะแจงเตอืน

ขอควรระวงั แมวาตลบับรรจุหมกึจะไมเสยีหายเมือ่อยูนอกเครือ่งพมิพ
แตหวัพมิพจาํเป็นตองมีตลบัหมกึพมิพท ัง้หมดตดิต ัง้อยูเสมอ หลงัจากต ัง้
คาเครือ่งพมิพและอยูในระหวางใชงาน การทิง้ใหตลบัหมกึพมิพหน่ึงชอง
หรือมากกวาหน่ึงชองวางเป็นเวลานาน อาจทาํใหเกดิปญัหาคณุภาพใน
การพมิพ และอาจทาํใหหวัพมิพเสยีหายได หากทานทิง้ตลบัหมกึพมิพอยู
นอกเครือ่งพมิพเป็นเวลานาน และสงัเกตเห็นคณุภาพการพมิพทีไ่มด ีให
ทาํความสะอาดหวัพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ทาํความสะอาด
หวัพมิพ

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
สาเหต:ุ ตลบับรรจหุมกึอาจมหีมกึไมพอ หมกึทีไ่มเพียงพออาจทาํใหหวั
พมิพมคีวามรอนสงูเกนิไป เมือ่หวัพมิพมคีวามรอนสงูเกนิ เครือ่งพมิพจะ
พมิพชาลงเพือ่ลดความรอนในหวัพมิพ
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หากการแกไขน้ีไมสามารถแกไขปญัหาได ใหทาํตามการแกไขถดัไป

การแกไข 3: โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP
วธิแีกไข: ตดิตอฝ ายสนบัสนุน HP สาํหรบัการบรกิาร
ไปที:่ www.hp.com/go/customercare. เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและ
ยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไขปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ
เมือ่เครือ่งแจงเตอืน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาค แลวคลกิที ่Contact HP
(ตดิตอ HP) เพือ่ขอขอมลูการโทรตดิตอฝ ายสนบัสนุนทางเทคนิค
สาเหต:ุ เครือ่งพมิพมปีญัหา

เครือ่งพมิพมเีสยีงแปลกๆ
คณุอาจไดยนิเสยีงแปลกๆ จากเครือ่งพมิพ เสียงเหลาน้ีเป็นเสยีงการทาํงาน เมือ่
เครือ่งพมิพทาํงานอตัโนมตัเิพือ่บาํรงุรกัษาคณุภาพของหวัพมิพ

หมายเหตุ การป องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัเครือ่งพมิพ:
อยาปิดเครือ่งพมิพในระหวางทีเ่ครือ่งพมิพกาํลงัทาํงานใดๆ หากคณุกาํลงัจะ
ปิดเครือ่งพมิพ ใหรอจนกวาเครือ่งพมิพจะหยดุการทาํงานกอนทีจ่ะปิดเครือ่ง
โดยใชปุ ม  (เปิด/ปิด) โปรดดทูี ่การปิดเครือ่งพมิพ
ตรวจสอบวาไดตดิต ัง้ตลบับรรจุหมกึทกุตลบัแลว หากไมมีตลบัหมกึพมิพ
ตลบัใดตลบัหน่ึง เครือ่งพมิพจะทาํงานเพิม่ขึน้เพือ่ป องกนัหวัพมิพ

อปุกรณพมิพหนาวางหรือพมิพบางหนา

ทาํความสะอาดหวัพมิพ
ปฏบิตัติามข ัน้ตอนของการทาํความสะอาดหวัพมิพอยางครบถวน สาํหรบัขอมูล
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ทาํความสะอาดหวัพมิพ อาจตองทาํความสะอาดหวัพมิพหาก
ปิดเครือ่งพมิพไมถกูตอง

หมายเหตุ การปิดเครือ่งพมิพไมถกูตองอาจทาํใหเกดิปญัหาคณุภาพการ
พมิพได เชน ไมมีการพมิพใดๆ หรือพมิพออกเป็นบางสวน การทาํความ
สะอาดหวัพมิพสามารถแกไขปญัหาน้ีได แตการปิดเครือ่งพมิพอยางถูกตอง
อาจเป็นการป องกนัปญัหาน้ีไดต ัง้แตแรก ปิดเครือ่งพมิพโดยกด  (Power
(เปิด/ปิด)) ทีอ่ยูบนเครือ่งพมิพเสมอ รอจนกระท ั่งไฟแสดงสถานะ

 (Power (เปิด/ปิด)) ดบัลงกอนถอดปล ัก๊ไฟหรือปิดปล ัก๊พวง
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ตรวจสอบการต ัง้คาวสัดพุมิพ
• ตรวจดใูหแนใจวาการต ัง้คาคณุภาพการพมิพทีถ่กูตองในไดรเวอร

เครือ่งพมิพสาํหรบัวสัดพุมิพทีป่ อนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาการต ัง้คาหนาในไดรเวอรเครือ่งพมิพตรงกบัขนาด

ของวสัดพุมิพทีป่ อนลงในถาด

ป อนหนาเอกสารมากกวาหน่ึงแผน
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกปญัหาการป อนกระดาษ โปรดด ูการแกไข
ปญัหาเกีย่วกบัการป อนกระดาษ

ไฟลมีหนากระดาษเปลา
ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลไมมีหนากระดาษเปลา

ขอมูลบางอยางหายไปหรอืไมถกูตอง

ตรวจสอบหนาการวนิิจฉยัคณุภาพการพมิพ
การพมิพหนาวนิิจฉยัคณุภาพการพมิพจะชวยใหคณุสามารถตดัสนิใจไดวาจะ
เรียกใชเครือ่งมอืการดแูลรกัษาเพือ่ปรบัปรุงคณุภาพการพมิพงานของคณุหรือ
ไม สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การแกไขปญัหาเบื้องตนคณุภาพการพมิพ
หากตองการพมิพ และประเมนิหนาการวนิิจฉยัคณุภาพการพมิพ ใหกดปุ ม

 (Power (เปิด/ปิด)) คางไว กดปุ ม  (Cancel (ยกเลกิ)) เจ็ดคร ัง้ กดปุ ม
 (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) สองคร ัง้ จากนัน้ปลอยปุ ม  (Power (เปิด/

ปิด))

ตรวจสอบการต ัง้คาระยะขอบกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสาํหรบัเอกสารไมมากเกนิกวาพ้ืนทีก่ารพมิพ
ของเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ต ัง้คาระยะหางจากขอบกระดาษ
ตํา่สดุ

ตรวจสองการต ัง้คาการพมิพสี
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พมิพเป็นสเีทา) ใน
ไดรเวอรเครือ่งพมิพ

ตรวจสอบตาํแหนงเครือ่งพมิพและความยาวของสาย USB
บางคร ัง้สนามแมเหล็กไฟฟ ากาํลงัสูง (เชน ทีเ่กดิขึน้จากสาย USB) อาจทาํให
งานพมิพทีไ่ดผดิเพ้ียนเล็กนอย ยายเครือ่งพมิพใหหางจากแหลงสนามแมไฟฟ า
กาํลงัสงู นอกจากน้ี ขอแนะนําใหใชสาย USB ส ัน้กวา 3 เมตร (9.8 ฟตุ) เพือ่
ลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟ า
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การจดัวางขอความหรือภาพกราฟิกไมถกูตอง

ตรวจสอบวธิปี อนวสัดพุมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตวัปรบัความกวางและความยาวของวสัดพุมิพพอดเีมือ่
เทยีบกบัขอบของวสัดพุมิพ และไมไดใสวสัดพุมิพในถาดมากเกนิไป หาก
ตองการขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ

ตรวจสอบขนาดของวสัดพุมิพ
• เน้ือหาบนหนางานพมิพอาจจะถกูตดัออกได หากขนาดของเอกสารใหญกวา

ขนาดของวสัดพุมิพทีค่ณุกาํลงัใช
• ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวสัดพุมิพทีเ่ลือกในไดรเวอรเครือ่งพมิพตรง

กบัขนาดของวสัดพุมิพทีป่ อนลงในถาด

ตรวจสอบการต ัง้คาระยะขอบกระดาษ
หากขอความหรือภาพกราฟิกถกูตดัออกทีบ่รเิวณขอบของหนากระดาษ ใหตรวจ
สอบวาการต ัง้คาระยะขอบกระดาษสาํหรบัเอกสารไมเกนิกวาขอบเขตของ
เครือ่งพมิพทีส่ามารถจะพมิพได สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ต ัง้คาระยะหาง
จากขอบกระดาษตํา่สดุ

ตรวจสอบการต ัง้คาการวางแนวกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวสัดพุมิพและการวางแนวทีเ่ลือกในแอปพลเิค
ชนัตรงกบัการต ัง้คาในไดรเวอรเครือ่งพมิพ หากตองการขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดู
ที ่การพมิพ

ตรวจสอบตาํแหนงเครือ่งพมิพและความยาวของสาย USB
บางคร ัง้สนามแมเหล็กไฟฟ ากาํลงัสูง (เชน ทีเ่กดิขึน้จากสาย USB) อาจทาํให
งานพมิพทีไ่ดผดิเพ้ียนเล็กนอย ยายเครือ่งพมิพใหหางจากแหลงสนามแมไฟฟ า
กาํลงัสงู นอกจากน้ี ขอแนะนําใหใชสาย USB ส ัน้กวา 3 เมตร (9.8 ฟตุ) เพือ่
ลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟ า
หากวธิแีกไขปญัหาขางตนไมสามารถแกไขปญัหาได ปญัหาทีเ่กดิขึน้อาจจะมี
สาเหตจุากแอปพลเิคชนัไมมีความสามารถในการแปลความหมายการต ัง้คาการ
พมิพไดอยางถกูตอง โปรดด ูrelease note สาํหรบัความเขากนัไดของ
ซอฟตแวรทีรู่ จกั ใหอางองิเอกสารประกอบการใชงานแอปพลเิคชนั หรือตดิตอผู
ผลติซอฟตแวรเพือ่ขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ

การแกไขปญัหาเบือ้งตนคณุภาพการพมิพ
ลองใชวธีิแกปญัหาในสวนน้ีเพือ่แกไขปญัหาคณุภาพการพมิพงานของคณุ
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เคล็ดลบั คณุสามารถเยีย่มชมเว็บไซตการสนบัสนุนออนไลนของ HP ที่
www.hp.com/go/customercare เพือ่ดขูอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวย
คณุแกไขปญัหาท ั่วไปของเครือ่งพมิพได

• การแกไขปญัหาวธิทีี ่1: ตรวจสอบวาคณุใชตลบัหมกึพมิพ HP ของแท
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ
• การแกไข 3: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษไวในถาดป อนกระดาษแลว
• การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
• การแกไข 5: ตรวจสอบการต ัง้คาการพมิพ
• การแกไข 6: พมิพและประเมนิรายงานคณุภาพการพมิพ
• การแกไข 7: โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP

การแกไขปญัหาวธิทีี ่1: ตรวจสอบวาคณุใชตลบัหมกึพมิพ HP ของแท
วธิแีกไข: การแกไขปญัหาวธิทีี ่1: ตรวจสอบวาคณุใชตลบัหมกึพมิพ HP
ของแท
HP ขอแนะนําใหคณุใชตลบัหมกึพมิพของแทของ HP ตลบัหมกึพมิพ HP
ของแทไดรบัการออกแบบและทดสอบมาเพือ่ใชสาํหรบัเครือ่งพมิพ HP ซึง่
ทาํใหคณุสามารถพมิพงานคณุภาพเยีย่มไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรบัประกนัคณุภาพหรือความนาเชือ่ถือของ
อปุกรณใชสิน้เปลืองทีม่ใิชของ HP การตองเขารบับรกิารหรอืซอมแซม
เครือ่งพมิพอนัเป็นผลจากการใชหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP จะไมอยูภาย
ใตการรบัประกนั
หากแนใจวาคณุไดซื้อตลบัหมกึพมิพ HP ของแทแลว โปรดไปที่
www.hp.com/go/anticounterfeit

สาเหต:ุ มีการใชตลบับรรจุหมกึทีไ่มใชของ HP
หากการแกไขน้ีไมสามารถแกไขปญัหาได ใหทาํตามการแกไขถดัไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ
วธิแีกไข: ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณในตลบัหมกึพมิพ

การแกไขปญัหาเบือ้งตนคณุภาพการพมิพ 69

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e008-1&h_product=4322967&h_lang=en&h_cc=th
http://www.hp.com/go/anticounterfeit


หมายเหตุ ขอความเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมลูโดย
ประมาณสาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่คณุไดรบัขอความเตอืนวา
หมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหมเพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความ
ลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้ คณุไมจาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
ใหมจนกวาเครือ่งจะแจงเตอืน

ขอควรระวงั แมวาตลบับรรจุหมกึจะไมเสยีหายเมือ่อยูนอกเครือ่งพมิพ
แตหวัพมิพจาํเป็นตองมีตลบัหมกึพมิพท ัง้หมดตดิต ัง้อยูเสมอ หลงัจากต ัง้
คาเครือ่งพมิพและอยูในระหวางใชงาน การทิง้ใหตลบัหมกึพมิพหน่ึงชอง
หรือมากกวาหน่ึงชองวางเป็นเวลานาน อาจทาํใหเกดิปญัหาคณุภาพใน
การพมิพ และอาจทาํใหหวัพมิพเสยีหายได หากทานทิง้ตลบัหมกึพมิพอยู
นอกเครือ่งพมิพเป็นเวลานาน และสงัเกตเห็นคณุภาพการพมิพทีไ่มด ีให
ทาํความสะอาดหวัพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ทาํความสะอาด
หวัพมิพ

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
สาเหต:ุ ตลบับรรจหุมกึอาจมหีมกึไมพอ
หากการแกไขน้ีไมสามารถแกไขปญัหาได ใหทาํตามการแกไขถดัไป

การแกไข 3: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษไวในถาดป อนกระดาษแลว
วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสกระดาษอยางถกูตอง และกระดาษ
ไมยบัหรือหนาเกนิไป
• ป อนกระดาษโดยใหดานทีจ่ะพมิพควํ่าลง ยกตวัอยางเชน หากคณุใส

กระดาษภาพถายผวิเคลือบมนั ใหใสกระดาษดานทีเ่คลือบมนัควํ่าลง
• ตรวจสอบใหแนใจวาวางกระดาษแนบไปกบัถาดป อนกระดาษ และ

กระดาษไมยบั หากกระดาษอยูใกลกบัหวัพมิพมากเกนิไปในระหวางที่
พมิพ หมกึอาจเลอะได ซึง่กรณีน้ีจะเกดิขึน้ไดหากกระดาษยกตวั ยบั
หรือหนามาก เชน ซองจดหมาย

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
ป อนวสัดพุมิพ.
สาเหต:ุ ใสกระดาษไมถกูตอง หรือยบั หรือหนาเกนิไป
หากการแกไขน้ีไมสามารถแกไขปญัหาได ใหทาํตามการแกไขถดัไป
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การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคณุใชกระดาษของ HP หรือกระดาษ
ประเภทอืน่ทีม่เีทคโนโลย ีColorLok ซึง่เหมาะสาํหรบัเครือ่งพมิพน้ี
กระดาษท ัง้หมดทีม่ีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคณุสมบตัติรงตาม
มาตรฐานข ัน้สงูดานความนาเชือ่ถอืและคณุภาพงานพมิพ และจะทาํใหได
เอกสารทีม่คีวามคมชดั มสีสีนัสดใส มีสดีาํทีเ่ขมมากขึน้และแหงเร็วกวา
กระดาษธรรมดาท ั่วไป
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษทีค่ณุใชพมิพอยูในสภาพแบนราบ เพือ่
ใหผลลพัธการพมิพภาพดทีีส่ดุ ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
จดัเก็บวสัดพุมิพพเิศษไวในบรรจุภณัฑเดมิภายในถงุพลาสตกิทีซ่ีลใหม วาง
ไวบนพ้ืนผวิทีเ่รียบ และจดัเก็บไวในทีแ่หง เมือ่พรอมทีจ่ะพมิพงานแลว ให
นําเฉพาะกระดาษทีค่ณุต ัง้ใจจะใชออกมาในทนัท ีเมือ่คณุพมิพเสร็จ ใหเก็บ
กระดาษภาพถายทีย่งัไมไดใชลงในถุงพลาสตกิ การทาํเชนน้ีจะชวยป องกนั
กระดาษภาพถายไมใหมวนงอ

หมายเหตุ สาํหรบัปญัหาน้ี ไมใชปญัหาเกีย่วกบัหมกึพมิพ ดงันัน้ ไม
จาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจหุมกึ

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
เลือกวสัดพุมิพ
สาเหต:ุ มีกระดาษผดิประเภทในถาดป อนกระดาษ
หากการแกไขน้ีไมสามารถแกไขปญัหาได ใหทาํตามการแกไขถดัไป
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การแกไข 5: ตรวจสอบการต ัง้คาการพมิพ
วธิแีกไข: ตรวจสอบการต ัง้คาการพมิพ
• ตรวจสอบการต ัง้คาการพมิพเพือ่ดวูาการต ัง้คาสผีดิพลาดหรือไม

ตวัอยางเชน ตรวจสอบวาเอกสารถกูต ัง้คาใหพมิพเป็นสเีทาหรอืไม หรือ
ตรวจสอบวาการต ัง้คาสขี ัน้สงู เชน Saturation (ความอิม่ตวั),
brightness (ความสวาง) หรือ color tone (โทนส)ี ถกูต ัง้คาไวเพือ่
แกไขการแสดงสหีรือไม

• ตรวจสอบการต ัง้คาคณุภาพการพมิพ และตรวจสอบใหแนใจวาการต ัง้
คานัน้ตรงกบัประเภทของกระดาษทีป่ อนในเครือ่งพมิพ
คณุอาจตองเลือกการต ัง้คาคณุภาพการพมิพทีต่ํ่าลง หากสเีหลือ่มกนั
หรือเลือกการต ัง้คาทีส่งูขึน้ หากกาํลงัพมิพภาพถายทีมี่คณุภาพสงู และ
จากนัน้ตรวจสอบใหแนใจวาป อนกระดาษ เชน HP Advanced
Photo Paper ในถาดป อนกระดาษ

หมายเหตุ ในหนาจอของคอมพวิเตอรบางรุน สบีนหนาจออาจแสดง
แตกตางจากทีพ่มิพออกมาบนกระดาษ ในกรณีน้ี เครือ่งพมิพ การต ัง้คา
การพมิพ หรือตลบับรรจุหมกึไมไดผดิปกต ิไมจาํเป็นตองแกไขปญัหา
เพิม่เตมิ

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
เลือกวสัดพุมิพ
สาเหต:ุ ต ัง้คาการพมิพไมถูกตอง
หากการแกไขน้ีไมสามารถแกไขปญัหาได ใหทาํตามการแกไขถดัไป
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การแกไข 6: พมิพและประเมนิรายงานคณุภาพการพมิพ

วธิแีกไข:

การพมิพรายงานคณุภาพการพมิพ
• แผงควบคมุ: กด  (Power (เปิด/ปิด)) คางไว กด  (Cancel

(ยกเลกิ)) เจ็ดคร ัง้ กด  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) สองคร ัง้ และ
ปลอย  (Power (เปิด/ปิด))

• Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั): คลกิแท็บ
Tools (เครือ่งมอื) คลกิ Print Quality Toolbox (กลองเครือ่งมอื
คณุภาพการพมิพ) ใต Utilities (ยทูลิติ)ี จากนัน้คลกิ Print Quality
Report (รายงานคณุภาพการพมิพ)

• HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP) (Mac OS X): ในสวน Information
And Support (ขอมลูและการสนบัสนุน) คลกิ Print Quality
Diagnostics (พมิพการวนิิจฉยัคณุภาพ) จากนัน้คลกิ Print (พมิพ)
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หากพบขอบกพรองในรายงานการวนิิจฉยัคณุภาพการพมิพ ใหทาํตามข ัน้
ตอนดานลางน้ี:
1. ถารายงานการวนิิจฉยัคณุภาพการพมิพทีพ่มิพออกมาจาง พมิพเป็นบาง

สวน มเีสนริว้ หรือแถบสหีรือรูปแบบบางอยางหายไป ใหตรวจสอบวา
หมกึในตลบับรรจุหมกึหมดหรือไม และเปลีย่นตลบับรรจุหมกึตามแถบ
สหีรือรูปแบบสีทีม่คีวามบกพรอง ถาไมมสีใีดหมด ใหถอดและตดิต ัง้
ตลบับรรจหุมกึท ัง้หมดใหม เพือ่ใหแนใจวาตลบับรรจุหมกึตดิต ัง้อยาง
ถกูตอง

2. ปรบัตาํแหนงหวัพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ปรบัตาํแหนงหวั
พมิพ

3. ทาํความสะอาดหวัพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ทาํความสะอาด
หวัพมิพ

4. เปลีย่นหวัพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพ
ใหม

สาเหต:ุ ปญัหาคณุภาพการพมิพอาจมาจากหลายสาเหต:ุ การต ัง้คา
ซอฟตแวร ไฟลรูปภาพทีไ่มด ีหรือเป็นทีร่ะบบการพมิพเอง หากคณุไม
พอใจในคณุภาพของงานพมิพของคณุ หนาการวนิิจฉยัคณุภาพพมิพ
สามารถชวยคณุวเิคราะหไดวาระบบการพมิพทาํงานไดอยางถกูตองหรือไม

การแกไข 7: โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP
วธิแีกไข: ตดิตอฝ ายสนบัสนุน HP สาํหรบัการบรกิาร
ไปที:่ www.hp.com/go/customercare. เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและ
ยทูลิติทีีส่ามารถชวยคณุแกไขปญัหาท ั่วไปในหลายๆ ขอ
เมือ่เครือ่งแจงเตอืน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาค แลวคลกิที ่Contact HP
(ตดิตอ HP) เพือ่ขอขอมลูการโทรตดิตอฝ ายสนบัสนุนทางเทคนิค
สาเหต:ุ หวัพมิพมีปญัหา

การแกไขปญัหาเกีย่วกบัการป อนกระดาษ
เคล็ดลบั คณุสามารถเยีย่มชมเว็บไซตการสนบัสนุนออนไลนของ HP ที่
www.hp.com/go/customercare เพือ่ดขูอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวย
คณุแกไขปญัหาท ั่วไปของเครือ่งพมิพได
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วสัดพุมิพไมรองรบัการทาํงานสาํหรบัเครือ่งพมิพหรือถาดป อนกระดาษ
ใชวสัดพุมิพทีเ่ครือ่งพมิพสนบัสนุนและมีการใชกบัถาดกระดาษเทานัน้ สาํหรบั
ขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอมลูจาํเพาะของวสัดพุมิพ

วสัดพุมิพไมถกูดงึออกจากถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาวสัดพุมิพถกูป อนลงในถาด หากตองการขอมลูเพิม่เตมิ

โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ กรีดกระดาษออกจากกนักอนป อนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต ัง้ตวัปรบัแนวกระดาษของถาดตรงกบัขนาดของวสัดุ

พมิพทีค่ณุกาํลงัป อน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตวัปรบัแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดกีบัขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกนิไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาวสัดพุมิพในถาดไมโคงงอ ดดักระดาษโดยการงอกระ
ดาษทีโ่คงในทศิทางตรงกนัขาม

วสัดพุมิพถกูปลอยออกจากอปุกรณไมถกูตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาดงึแกนเลือ่นของถาดรบักระดาษออกแลว มฉิะนัน้

งานพมิพทีพ่มิพออกมาจะหลนจากเครือ่งพมิพ

• เอาวสัดพุมิพทีเ่กนิมาออกจากถาดรบักระดาษออก ถาดกระดาษมีขดีจาํกดั
สาํหรบัปรมิาณกระดาษทีบ่รรจุ
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งานทีพ่มิพเอยีง
• ตรวจสอบใหแนใจวาวสัดพุมิพทีใ่สในถาดอยูในแนวเดยีวกบัตวัปรบัแนว

กระดาษ ถาจาํเป็น ใหดงึถาดกระดาษออกจากเครือ่งพมิพแลวใสวสัดพุมิพ
เขาไปใหมใหถกูตอง เพือ่ใหม ั่นใจวากระดาษอยูในแนวเดยีวกบัตวัปรบั
แนวกระดาษแลว

• ป อนวสัดพุมิพเขาไปในเครือ่งพมิพเมือ่เครือ่งไมไดกาํลงัพมิพงานอยูเทานัน้
• ถอดและตดิต ัง้อปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานโดยอตัโนมตั ิ(อปุกรณ

สาํหรบัการพมิพสองดาน) กลบัเขาไปใหม
◦ กดปุ มท ัง้สองขางของอปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดาน จากนัน้ดงึฝาปิด

ออก

◦ ใสอปุกรณสาํหรบัพมิพงาน 2 หนาเขาไปใหมในเครือ่งพมิพ

อปุกรณดงึกระดาษหลายแผน
• กรีดกระดาษออกจากกนักอนป อนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต ัง้ตวัปรบัแนวกระดาษของถาดตรงกบัขนาดของวสัดุ

พมิพทีค่ณุกาํลงัป อน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตวัปรบัแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดกีบัขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกนิไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสกระดาษลงในถาดมากเกนิไป
• ใชวสัดพุมิพของ HP เพือ่การปฏบิตังิานและประสทิธภิาพในการทาํงานทีด่ี

ทีส่ดุ

การแกไขปญัหาโดยใช HP ePrint และเว็บไซตของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีจะอธบิายถงึวธีิแกไขปญัหาท ั่วไปโดยใช HP ePrint และ
เว็บไซตของ HP
• การแกไขปญัหาโดยใช HP ePrint
• การแกไขปญัหาโดยใชเว็บไซตของ HP

การแกไขปญัหาโดยใช HP ePrint และเว็บไซตของ HP 77



การแกไขปญัหาโดยใช HP ePrint
หากคณุมีปญัหาในการใช HP ePrint ใหตรวจสอบสิง่ตอไปน้ี
• ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพเชือ่มตออยูกบัอนิเทอรเน็ตโดยใชการเชือ่มตอใช

สาย (อเีธอรเน็ต) หรือแบบไรสาย

หมายเหตุ คณุไมสามารถใชคณุลกัษณะทางเว็บไดหากเครือ่งพมิพ
เชือ่มตอโดยใชสาย USB

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดตดิต ัง้อพัเดตผลติภณัฑลาสดุในเครือ่งพมิพแลว
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การอพัเดตเครือ่งพมิพ

• ตรวจสอบวาคณุไดเปิดใชงาน HP ePrint ในเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมูล
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การตดิต ัง้ HP ePrint โดยใชแผงควบคมุของ
เครือ่งพมิพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาฮบั สวติช หรือเราเตอรของเครือขายเปิดอยูและทาํงาน
อยางถูกตอง

• หากคณุกาํลงัเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพผานสายอเีธอรเน็ต ใหตรวจสอบวาคณุ
ไมไดเชือ่มตอเครือ่งพมิพโดยใชสายโทรศพัท หรือสายไขวเพือ่เชือ่มตอ
เครือ่งพมิพกบัเครือขาย และสายอเีธอรเน็ตเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพแนน
ดแีลว สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การแกไขปญัหาเครือขายอเีธอรเน็ต

• หากคณุกาํลงัเชือ่มตอเครือ่งพมิพผานการเชือ่มตอไรสาย ใหตรวจสอบให
แนใจวาเครือขายไรสายทาํงานเป็นปกต ิสาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
การแกปญัหาการใชงานแบบไรสาย
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• หากคณุใช HP ePrint ใหตรวจสอบสิง่ตอไปน้ี
◦ ตรวจสอบวาทีอ่ยูอเีมลของเครือ่งพมิพถกูตอง
◦ ตรวจสอบใหแนใจวามีเพียงทีอ่ยูอเีมลของเครือ่งพมิพเทานัน้ทีแ่สดงอยู

ในบรรทดั “To” (ถงึ) ของขอความอเีมล หากมีทีอ่ยูอเีมลอืน่แสดงอยูใน
บรรทดั “To” (ถงึ) สิง่ทีแ่นบทีค่ณุกาํลงัสงอาจพมิพไมได

◦ ตรวจสอบวาคณุกาํลงัสงเอกสารทีต่รงตามขอกาํหนดของ HP ePrint
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอกาํหนดเฉพาะของ HP ePrint

• หากเครือขายของคณุใชการต ัง้คาพร็อกซีเมือ่เชือ่มตออนิเทอรเน็ต ตรวจ
สอบวาการต ัง้คาพร็อกซีทีค่ณุกาํลงัป อนนัน้ถกูตอง
◦ ตรวจสอบการต ัง้คาทีถ่กูใชโดยเว็บเบราวเซอรทีค่ณุใชอยู (เชน

Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari)
◦ ตรวจสอบกบัผูดแูลระบบ IT หรือผูทีต่ ัง้คาไฟรวอลลของคณุ

หากการต ัง้คาพร็อกซีทีใ่ชโดยไฟรวอลลของคณุเปลีย่นแปลงไป คณุตอ
งอปัเดตการต ัง้คาน้ีในแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ หากการต ัง้คาน้ีไม
ไดรบัการอปัเดต คณุจะไมสามารถใช HP ePrint ได
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การตดิต ัง้ HP ePrint โดยใชแผง
ควบคมุของเครือ่งพมิพ

เคล็ดลบั สาํหรบัความชวยเหลือเพิม่เตมิในการตดิต ัง้และการใชงาน HP
ePrint โปรดไปที ่ePrintCenter (www.eprintcenter.com)

การแกไขปญัหาโดยใชเว็บไซตของ HP
หากคณุมีปญัหาในการใชเว็บไซตของ HP จากคอมพวิเตอรของคณุ ใหตรวจ
สอบหวัขอตอไปน้ี
• ตรวจสอบคอมพวิเตอรทีค่ณุกาํลงัใชเพือ่เชือ่มตออนิเทอรเน็ต
• ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บเบราวเซอรตรงตามความตองการข ัน้ตํา่ของระบบ

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอกาํหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
• หากเว็บเบราวเซอรใชการต ัง้คาพร็อกซีใดๆ ในการเชือ่มตอกบัอนิเทอรเน็ต

ใหลองปิดการต ัง้คาดงักลาว สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดเูอกสารทีม่า
พรอมกบัเว็บเบราวเซอรของคณุ

การแกไขปญัหาเครือขายอเีธอรเน็ต
หากคณุไมสามารถเชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัเครือขายอเีธอรเน็ตของคณุได ให
ปฏบิตัติามวธิกีารอยางหน่ึงอยางใดตอไปน้ี
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หมายเหตุ หากจากทาํการแกไขความผดิพลาดตางๆตอไปน้ีแลว ใหรนั
โปรแกรมตดิต ัง้อกีคร ัง้

เคล็ดลบั คณุสามารถเยีย่มชมเว็บไซตการสนบัสนุนออนไลนของ HP ที่
www.hp.com/go/customercare เพือ่ดขูอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวย
คณุแกไขปญัหาท ั่วไปของเครือ่งพมิพได

• การแกไขปญัหาท ั่วไปเกีย่วกบัเครือขาย

การแกไขปญัหาท ั่วไปเกีย่วกบัเครือขาย
ถาไมสามารถตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ทีใ่หมาพรอมกบัเครือ่งพมิพ ใหตรวจ
สอบวา:
• การเชือ่มตอของสายเคเบลิท ัง้หมดเขากบัคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพแนน

ดแีลว
• เครือขายนัน้สามารถใชงานไดและฮบัเครือขายเปิดใชงานอยู
• ปิดหรือยกเลกิการใชงานแอพพลเิคชนัท ัง้หมด รวมท ัง้โปรแกรมป องกนั

ไวรสั โปรแกรมป องกนัสปายแวรและไฟรวอลลสาํหรบัคอมพวิเตอรทีใ่ช
งาน Windows

• เครือ่งพมิพตดิต ัง้อยูบนซบัเน็ตเดยีวกบัคอมพวิเตอรทีใ่ชเครือ่งพมิพนัน้
หากโปรแกรมตดิต ัง้ไมสามารถคนหาเครือ่งพมิพได ใหพมิพหนาการกาํหนดคา
เครือขาย และป อน IP แอดเดรสลงในโปรแกรมการตดิต ัง้ดวยตวัคณุเอง
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคาเครอืขาย
หรือคณุสามารถดาวนโหลด HP Home Network Diagnostic Utility ไดที่
เว็บไซตของ HP

การแกปญัหาการใชงานแบบไรสาย 
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึการแกไขปญัหาตางๆ ทีค่ณุอาจพบเมือ่เชือ่มตอ
เครือ่งพมิพเขากบัเครือขายไรสายของคณุ
ปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลาน้ีตามลาํดบั โดยเริม่จากคาํแนะนําทีอ่ยูในสวน
“Basic wireless troubleshooting” (การแกไขปญัหาการใชงานแบบไรสาย
ข ัน้ตน) หากยงัคงพบปญัหาอยู ใหปฏบิตัติามคาํแนะนําทีใ่หไวในสวน
“Advanced wireless troubleshooting” (การแกไขปญัหาการใชงานแบบ
ไรสายข ัน้สงู)
• การแกไขปญัหาการใชงานแบบไรสายข ัน้ตน
• การแกไขปญัหาเครอืขายไรสายข ัน้สงู
• หลงัจากการแกไขปญัหา

บท 5
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เคล็ดลบั สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไขปญัหาเครือขายไรสาย ให
ไปที ่www.hp.com/go/wirelessprinting
เคล็ดลบั หากคณุใชคอมพวิเตอรทีใ่ชระบบปฏบิตักิาร Windows HP มี
เครือ่งมือทีเ่รียกวา HP Home Network Diagnostic Utility (ยทูลิติีก้าร
วนิิจฉยัเครือขายโฮมของ HP) ทีส่ามารถชวยเรียกดขูอมูลน้ีไดจากระบบ
ปฏบิตักิารบางระบบ หากตองการใชเครือ่งมือน้ี โปรดไปที ่HP Wireless
Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) จากนัน้คลกิ
Network Diagnostic Utility (ยทูลิติีก้ารวเิคราะหเครือขาย) ในสวน
Quick Links (การเชือ่มโยงดวน) (ในขณะน้ี เครือ่งมอืน้ีอาจใชไมไดกบั
ทกุภาษา)

หมายเหตุ หลงัจากแกไขปญัหาแลว ใหปฏบิตัติามคาํแนะนําใน หลงัจากการ
แกไขปญัหา

การแกไขปญัหาการใชงานแบบไรสายข ัน้ตน
ดาํเนินการตามข ัน้ตอนตอไปน้ีตามลาํดบัทีแ่สดงไว

ข ัน้ที ่1 - ตองแนใจวาเปิดไฟสถานะไรสาย (802.11) แลว
หากไฟสน้ํีาเงนิใกลกบัปุ มไรสายของเครือ่งพมิพไมตดิ แสดงวาอาจจะยงัไมได
เปิดใชความสามารถใชงานแบบไรสาย กดปุ ม  (Wireless (ไรสาย)) เพือ่
เปิดใชงานระบบไรสายของเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ ถาเครือ่งพมิพสนบัสนุนเครือขาย Ethernet ตรวจสอบใหแนใจ
วาไมไดเชือ่มตอสาย Ethernet เขากบัเครือ่งพมิพ การเชือ่มตอสาย
Ethernet จะปิดคณุสมบตักิารใชงานแบบไรสายของเครือ่งพมิพ

ข ัน้ที ่2 - รสีตารทสวนประกอบของเครอืขายไรสาย
ปิดเราเตอรและเครือ่งพมิพ แลวเปิดอปุกรณท ัง้สองใหมตามลาํดบัน้ี: เปิดเรา
เตอรกอน แลวจงึคอยเปิดเครือ่งพมิพ ถาคณุยงัไมสามารถเชือ่มตอได ใหปิดเรา
เตอร เครือ่งพมิพ และคอมพวิเตอรของคณุ ในบางคร ัง้ การปิดเครือ่งและเปิด
ขึน้มาอกีคร ัง้จะชวยแกปญัหาจากการสือ่สารเครือขายได

ข ัน้ที ่3 - รนั Wireless Network Test (การทดสอบเครอืขายไรสาย)
สาํหรบัปญัหาเครือขายไรสาย ใหรนั Wireless Network Test (การทดสอบ
เครือขายไรสาย) หากตองการพมิพหนา Wireless Network Test (ทดสอบ
เครือขายไรสาย) ใหกดปุ ม  (กลบัสูการทาํงาน) คางไว จากนัน้กดปุ ม  (ไร
สาย) หากตรวจพบปญัหา รายงานการทดสอบทีพ่มิพออกมาจะมคีาํแนะนําทีอ่าจ
ชวยแกไขปญัหานัน้ได
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เคล็ดลบั : หากการทดสอบเครือขายไรสายระบุวาสญัญาณออน ใหลองเลือ่น
เครือ่งพมิพเขาไปใกลเราเตอรไรสาย

การแกไขปญัหาเครอืขายไรสายข ัน้สงู
หากคณุไดพยายามทาํตามคาํแนะนําทีใ่หไวใน การแกไขปญัหาการใชงานแบบ
ไรสายข ัน้ตน และยงัคงไมสามารถเชือ่มตอเครือ่งพมิพเขากบัเครือขายไรสาย
ใหลองปฏบิตัติามคาํแนะนําซึง่แสดงไวตามลาํดบัดงัน้ี:
• ข ัน้ตอนที ่1: ตรวจสอบวาเครือ่งคอมพวิเตอรของคณุเชือ่มตอกบัเครือขาย

ของคณุแลว
• ข ัน้ตอนที ่2: ตรวจดใูหแนใจวาเครือ่งพมิพเชือ่มตออยูกบัเครือขายของคณุ

แลว
• ข ัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลลบล็อคการสือ่สารอยูหรือไม
• ข ัน้ตอนที ่4: ตรวจดใูหแนใจวาเครือ่งพมิพอยูในสถานะออนไลนและพรอม

ใชงาน
• ข ัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพแบบไรสายถกูต ัง้คาเป็นไดรเวอร

เครือ่งพมิพเริม่ตน (เฉพาะ Windows เทานัน้)
• ข ัน้ตอนที ่6: ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพวิเตอรของคณุไมไดเชือ่มตอกบั

เครือขายของคณุผานเครอืขาย VPN

ข ัน้ตอนที ่1: ตรวจสอบวาเครือ่งคอมพวิเตอรของคณุเชือ่มตอกบัเครือขายของ
คณุแลว
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเชือ่มตอคอมพวิเตอรของคณุเขากบัเครือขายแลว ไมวา
จะเป็นเครอืขายอเีธอรเน็ตหรือเครือขายแบบไรสายของคณุ หากคอมพวิเตอร
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ของคณุไมไดเชือ่มตอกบัเครือขาย คณุจะไมสามารถใชเครือ่งพมิพผานระบบ
เครือขายได

การตรวจสอบการเชือ่มตออเีธอรเน็ต
▲ คอมพวิเตอรสวนใหญมีไฟแสดงสถานะขางๆ พอรตทีม่ีสายเคเบลิอเีธอร

เน็ตจากเราเตอรเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอรของคณุ โดยท ั่วไป จะมีไฟแสดง
สถานะสองดวง ซึง่ดวงหน่ึงจะเปิดอยูและอกีดวงจะกะพรบิ หาก
คอมพวิเตอรของคณุมีไฟแสดงสถานะ ลองตรวจสอบดวูาไฟแสดงสถานะ
เปิดอยูหรือไม หากไฟไมสวาง ใหลองเชือ่มตอสายเคเบลิอเีธอรเน็ตเขากบั
คอมพวิเตอรและเราเตอรอกีคร ัง้ หากคณุยงัไมเห็นไฟแสดงสถานะ อาจเกดิ
ปญัหาทีเ่ราเตอร สายเคเบลิอเีธอรเน็ต หรือคอมพวิเตอรของคณุ

หมายเหตุ คอมพวิเตอรระบบ Macintosh ไมมีไฟแสดงสถานะ หาก
ตองการตรวจสอบการเชือ่มตอ Ethernet บนคอมพวิเตอรระบบ
Macintosh ใหคลกิ System Preferences (ลกัษณะทีต่องการของ
ระบบ) ใน Dock แลวคลกิ Network (เครือขาย) ถาการเชือ่มตอ
Ethernet ทาํงานอยางถกูตอง Built-in Ethernet (Ethernet
ภายในตวั) จะปรากฏขึน้ในรายการของการเชือ่มตอ พรอมๆ กบั IP
แอดเดรส และขอมลูสถานะอืน่ๆ ถา Built-in Ethernet (Ethernet
ภายในตวั) ไมปรากฏในรายการ แสดงวาอาจมีปญัหากบัเราเตอร สาย
Ethernet หรือคอมพวิเตอรของคณุ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ ใหคลกิปุ ม
วธิใีชในหนาตาง
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การตรวจสอบการเชือ่มตอแบบไรสาย
1. ตรวจสอบใหแนใจวา ไดเปิดระบบไรสายของคอมพวิเตอรแลว (สาํหรบั

ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูีเ่อกสารประกอบทีม่าพรอมคอมพวิเตอร)
2. ถาคณุไมไดใชชือ่เครือขาย (SSID) จงึเป็นไปไดวาคอมพวิเตอรแบบไร

สายของคณุจะเชือ่มตอเขากบัเครือขายใกลเคยีงซึง่ไมใชเครือขายของคณุ
ข ัน้ตอนตอไปน้ีมไีวสาํหรบัตรวจสอบวาคอมพวิเตอรของคณุเชือ่มตอกบั
เครือขายของคณุหรอืไม

Windows
a. คลกิ Start (เริม่) คลกิ Control Panel (แผงควบคมุ) ไปยงั

Network Connections (การเชือ่มตอเครือขาย) แลวจงึคลกิ
View Network Status and Tasks (ดสูถานะของเครือขายและ
งาน)
– หรือ –
คลกิ Start (เริม่) เลือก Settings (การต ัง้คา) คลกิ Control Panel
(แผงควบคมุ) ดบัเบลิคลกิ Network Connections (การเชือ่มตอ
เครือขาย) คลกิเมนู View (มุมมอง) แลวเลือก Details (รายละเอยีด)
ปลอยใหกลองโตตอบเครือขายเปิดคางไวในขณะทีค่ณุดาํเนินการในข ัน้
ตอนถดัไป

b. ถอดสายไฟออกจากเราเตอรแบบไรสาย สถานะการเชือ่มตอของ
คอมพวิเตอรของคณุควรเปลีย่นเป็น Not Connected (ไมไดเชือ่ม
ตอ)

c. เสยีบสายไฟเขากบัเราเตอรแบบไรสายอกีคร ัง้ สถานะการเชือ่มตอควร
เปลีย่นเป็น Connected (เชือ่มตอ)

Mac OS X
▲ คลกิไอคอน AirPort ในแถบเมนูทีด่านบนของจอแสดงผล จากเมนูที่

ปรากฏ คณุสามารถตรวจสอบวา AirPort เปิดอยูหรือไมและเครือขาย
ไรสายใดทีค่อมพวิเตอรของคณุเชือ่มตออยู

หมายเหตุ สาํหรบัขอมลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการเชือ่มตอ AirPort
ใหคลกิ System Preferences (ลกัษณะทีต่องการของระบบ)
ใน Dock แลวคลกิ Network (เครือขาย) ถาการเชือ่มตอแบบไร
สายทาํงานอยางถูกตอง จุดสเีขยีวจะปรากฏขึน้ถดัจาก AirPort ใน
รายการการเชือ่มตอ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ ใหคลกิปุ มวธิใีชใน
หนาตาง
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ถาคณุไมสามารถเชือ่มตอคอมพวิเตอรเขากบัเครือขายของคณุได โปรดตดิตอผู
ทีต่ดิต ัง้เครือขายของคณุหรือผูผลติเราเตอรเน่ืองจากอาจมปีญัหาดานฮารดแวร
ของเราเตอรหรือคอมพวิเตอรของคณุ

เคล็ดลบั หากคณุสามารถใชอนิเทอรเน็ตไดและกาํลงัใชงานคอมพวิเตอรที่
ใชระบบปฏบิตักิาร Windows คณุจะสามารถใช HP Network Assistant
เพือ่ขอความชวยเหลอืในการต ัง้คาเครอืขายได หากตองการใชเครือ่งมือน้ี
โปรดไปที ่www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?
jumpid=reg_R1002_USEN (เว็บไซตน้ีมเีฉพาะภาษาองักฤษเทานัน้)

ข ัน้ตอนที ่2: ตรวจดใูหแนใจวาเครือ่งพมิพเชือ่มตออยูกบัเครือขายของคณุแลว
ถาคณุไมไดเชือ่มตอเครือ่งพมิพผานระบบเครอืขายเดยีวกนักบัคอมพวิเตอร
คณุจะไมสามารถใชเครือ่งพมิพผานระบบเครือขายได โปรดทาํตามข ัน้ตอนที่
อธบิายในสวนน้ีเพือ่ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพของคณุเชือ่มตอกบัเครือขายทีถู่ก
ตองแลว

หมายเหตุ หากเราเตอรแบบไรสายของคณุหรือ Apple AirPort Base
Station ใช SSID ทีซ่อนอยู เครือ่งพมิพจะไมสามารถตรวจสอบเครอืขาย
โดยอตัโนมตัไิด

A: ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพอยูบนเครอืขาย
1. ถาเครือ่งพมิพสนบัสนุนเครือขาย Ethernet และเชือ่มตอไปทีเ่ครือขาย

Ethernet ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเสียบสาย Ethernet เขาทีด่านหลงั
ของเครือ่งพมิพ ถาเสยีบสาย Ethernet เขาทีด่านหลงั การเชือ่มตอแบบไร
สายจะถกูปิดการทาํงาน

2. หากเชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัเครอืขายไรสายแลว ใหพมิพหนาการกาํหนดคา
เครือขายออกมา สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนา
การกาํหนดคาเครือขาย

3. หลงัจากพมิพหนาน้ีแลว ใหตรวจสอบสถานะเครือขายและ URL:

Network Status (สถานะเครือขาย) • ถา Network Status (สถานะเครือขาย) เป็น
Ready (พรอม) แสดงวาเครือ่งพมิพเชือ่มตอ
กบัเครือขายแลว

• ถา Network Status (สถานะเครือขาย) เป็น
Offline (ออฟไลน) แสดงวาเครือ่งพมิพไมได
เชือ่มตอกบัเครือขาย รนัการทดสอบเครือขาย
ไรสาย (โดยใชคาํแนะนําทีส่วนเริม่ตน) และทาํ
ตามคาํแนะนํา

URL URL ทีแ่สดงอยูในทีน้ี่คอืทีอ่ยูเครือขายทีเ่ราเตอร
กาํหนดใหกบัเครือ่งพมิพของคุณ คณุจาํเป็นตองใช
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ขอมูลน้ีเพือ่เชือ่มตอกบัเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั
(EWS)

สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการเชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัเครอืขายไรสาย โปรดดทูี่
การต ัง้คาเครือ่งพมิพสาํหรบัการสือ่สารไรสาย

B: ตรวจดวูาคณุสามารถเขาถงึ EWS ไดหรือไม
▲ เมือ่ตรวจสอบวาคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพมีการเชือ่มตอกบัเครอืขายแลว

คณุสามารถตรวจสอบวาท ัง้คอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพอยูในเครือขาย
เดยีวกนัหรือไมโดยการเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั (EWS) ของ
เครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั

การเขาถงึ EWS
a. เปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั (EWS) ทีค่อมพวิเตอรของคณุ สาํหรบั

ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั

หมายเหตุ หากคณุใชพร็อกซีเซริฟเวอรในเบราวเซอรของคณุ คณุ
อาจจาํเป็นตองปิดการใชพร็อกซีเพือ่เขาถงึ EWS

b. หากคณุเปิด EWS ได ใหลองใชงานเครือ่งพมิพผานเครือขาย (เชน ใช
พมิพ) เพือ่ตรวจดวูาต ัง้คาเครือขายสาํเร็จแลวหรือไม

c. หากคณุเปิด EWS ไมได หรือยงัมีปญัหาในการใชงานเครือ่งพมิพผาน
เครือขาย ใหไปยงัสวนถดัไปซึง่เกีย่วกบัไฟรวอลล

ข ัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลลบล็อคการสือ่สารอยูหรอืไม
ถาคณุไมสามารถเขาถงึ EWS และแนใจวาท ัง้คอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพมี
การเชือ่มตออยูกบัเครือขายเดยีวกนั แสดงวาซอฟตแวรไฟรวอลลเพือ่ความ
ปลอดภยัอาจกาํลงับล็อคการสือ่สารอยู ปิดซอฟตแวรการรกัษาความปลอดภยั
ของไฟรวอลลใดๆ ทีท่าํงานอยูในคอมพวิเตอรของคณุช ั่วคราว จากนัน้ ลองเปิด
EWS อกีคร ัง้ หากคณุเปิด EWS ได ใหลองใชงานเครือ่งพมิพ (สาํหรบัการ
พมิพ)
หากคณุเปิด EWS และใชงานเครือ่งพมิพทีปิ่ดไฟรวอลลได คณุตองกาํหนดคา
ไฟรวอลลใหมเพือ่ใหคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพสือ่สารถงึกนัไดผานเครือขาย
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การกาํหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคณุเพือ่
ทาํงานรวมกบัเครือ่งพมิพ
หากคณุเปิด EWS ได แตยงัใชงานเครือ่งพมิพไมไดแมจะปิดไฟรวอลลแลว ให
ลองเปิดใชซอฟตแวรไฟรวอลลเพือ่หาเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดู
ขอมลูประกอบทีใ่หมาพรอมกบัซอฟตแวรไฟรวอลลของคณุ
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ข ัน้ตอนที ่4: ตรวจดใูหแนใจวาเครือ่งพมิพอยูในสถานะออนไลนและพรอมใช
งาน
ถาคณุตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP แลว คณุจะสามารถตรวจสอบสถานะของ
เครือ่งพมิพไดจากคอมพวิเตอรของคณุเพือ่ดวูาการทีค่ณุใชเครือ่งพมิพไมได
นัน้เน่ืองมาจากเครือ่งพมิพถูกหยดุช ั่วคราวหรืออยูในสถานะออฟไลนหรือไม
หากตองการตรวจสอบสถานะของเครือ่งพมิพ ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบ
ปฏบิตักิารของคณุ

Windows
1. คลกิที ่Start (เริม่ตน) จากนัน้คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ

Printers and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices and
Printers (อปุกรณและเครือ่งพมิพ)
- หรือ -
คลกิที ่Start (เริม่ตน) คลกิที ่Control Panel (แผงควบคมุ) แลวดบัเบลิ
คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ)

2. ถาเครือ่งพมิพบนคอมพวิเตอรของคณุไมไดปรากฏใน Details view (มุม
มองรายละเอยีด) ใหคลกิเมนู View (มมุมอง) แลวคลกิ Details (ราย
ละเอยีด)

3. ทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดดงัตอไปน้ี ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัสถานะของเครือ่งพมิพ
a. ถาเครือ่งพมิพอยูในสถานะ Offline (ออฟไลน) ใหคลกิขวาที่

เครือ่งพมิพ และเลือก Use Printer Online (ใชเครือ่งพมิพแบบ
ออนไลน)

b. ถาเครือ่งพมิพอยูในสถานะ Paused (หยดุช ั่วคราว) ใหคลกิขวาที่
เครือ่งพมิพ และเลือก Resume Printing (เริม่พมิพตอไป)

4. ลองใชงานเครือ่งพมิพน้ีผานเครือขาย

Mac OS X
1. คลกิ System Preferences (ลกัษณะทีต่องการของระบบ) ใน Dock

แลวคลกิ Print & Fax (พมิพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan
(พมิพและสแกน)

2. เลือกเครือ่งพมิพ จากนัน้คลกิ Open Print Queue (เปิดควิการพมิพ)
3. หากมีงานพมิพคางอยู ใหคลกิ Resume (กลบัสูการทาํงาน)
4. หากเครือ่งพมิพหยดุทาํงานช ั่วคราว ใหคลกิ Resume Printer (กลบัสู

การทาํงานเครือ่งพมิพ)
ถาคณุใชงานเครือ่งพมิพหลงัจากปฏบิตัติามข ัน้ตอนขางตนน้ีแลว แตพบวายงัมี
ปญัหาอยู แสดงวาไฟรวอลลอาจขดัขวางการทาํงาน สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรด
ดทูี ่การกาํหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคณุเพือ่ทาํงานรวมกบัเครือ่งพมิพ
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หากคณุยงัใชงานเครือ่งพมิพผานเครือขายไมได ใหดาํเนินการตอในสวนถดัไป
เพือ่ขอความชวยเหลือเพิม่เตมิในการแกไขปญัหา

ข ัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพแบบไรสายถกูต ัง้คาเป็นไดรเวอร
เครือ่งพมิพเริม่ตน (เฉพาะ Windows เทานัน้)
หากคณุตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP อกีคร ัง้ โปรแกรมตดิต ัง้อาจจะสราง ไดรเวอร
เครือ่งพมิพเวอรชนัทีส่องในโฟลเดอร Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ Printers
and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices and Printers
(อุปกรณและเครือ่งพมิพ) ถาคณุประสบปญัหาในการพมิพหรือเชือ่มตอกบั
เครือ่งพมิพ ใหตรวจสอบวาไดต ัง้คาเวอรชนัทีถู่กตองของไดรเวอรเครือ่งพมิพ
เป็นคาเริม่ตน
1. คลกิที ่Start (เริม่ตน) จากนัน้คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ

Printers and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices and
Printers (อปุกรณและเครือ่งพมิพ)
- หรือ -
คลกิที ่Start (เริม่ตน) คลกิที ่Control Panel (แผงควบคมุ) แลวดบัเบลิ
คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ)

2. ตรวจสอบวาไดเชือ่มตอเวอรชนัของไดรเวอรเครือ่งพมิพในโฟลเดอร
Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ Printers and Faxes (เครือ่งพมิพและ
โทรสาร) Devices and Printers (อปุกรณและเครือ่งพมิพ) แบบไรสาย
แลว:
a. หากตองการเปลีย่นการต ัง้คา ใหคลกิปุ มทีเ่ปิดกรอบโตตอบ Printer

Properties (คณุสมบตัเิครือ่งพมิพ)
b. ทีแ่ถบ Ports (พอรต) ใหดพูอรตในรายการทีม่ีเครือ่งหมายถกูเลอืกไว

รุนของไดรเวอรเครือ่งพมิพซึง่เชือ่มตอแบบไรสายม ีHP network
re-discovery port monitor เป็นคาํอธบิายพอรต ถดัจากการทาํ
เครือ่งหมาย

3. คลกิขวาทีไ่อคอนเครือ่งพมิพสาํหรบัเวอรชนัของไดรเวอรเครือ่งพมิพที่
เชือ่มตอแบบไรสาย และเลือก Set as Default Printer (ต ัง้เป็น
เครือ่งพมิพเริม่ตน)

หมายเหตุ ถามีไอคอนมากกวาหน่ึงไอคอนในโฟลเดอรสาํหรบัเครือ่งพมิพ
คลกิขวาทีไ่อคอนเครือ่งพมิพสาํหรบัเวอรชนัของไดรเวอรเครือ่งพมิพทีเ่ชือ่ม
ตอแบบไรสาย และเลือก Set as Default Printer (ต ัง้เป็นเครือ่งพมิพ
เริม่ตน)
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ข ัน้ตอนที ่6: ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพวิเตอรของคณุไมไดเชือ่มตอกบัเครอื
ขายของคณุผานเครอืขาย VPN
เครือขาย VPN คอืเครือขายคอมพวิเตอรทีใ่ชงานอนิเทอรเน็ตในการใหการ
เชือ่มตอระยะไกลทีป่ลอดภยักบัเครอืขายขององคกร อยางไรก็ตาม บรกิาร
VPN สวนใหญจะไมอนุญาตใหคณุเขาถงึอปุกรณภายใน (เชน เครือ่งพมิพ) ที่
อยูในเครือขายเฉพาะทีข่ณะทีค่อมพวิเตอรของคณุเชือ่มตอกบั VPN
หากตองการเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพ ใหยกเลกิการเชือ่มตอกบั VPN

เคล็ดลบั หากตองการใชเครือ่งพมิพขณะทีเ่ชือ่มตอกบั VPN อยู คณุ
สามารถเชือ่มตอเครือ่งพมิพเขากบัคอมพวิเตอรของคณุดวยสาย USB ได
เครือ่งพมิพจะใชสาย USB และการเชือ่มตอเครือขายพรอมกนั

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดตดิตอผูดแูลระบบเครือขาย หรือผูทีส่ามารถตดิต ัง้
เครือขายไรสายได

หลงัจากการแกไขปญัหา
เมือ่คณุแกไขปญัหาและเชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัเครือขายไรสายของคณุ
เรียบรอยแลว ใหปฏบิตัติามข ัน้ตอนของระบบปฏบิตักิารของคณุดงัตอไปน้ี

Windows
1. บนเดสกท็อปของคอมพวิเตอร คลกิ Start (เริม่) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด) คลกิ HP เลือกชือ่
เครือ่งพมิพของคณุ แลวคลกิ Printer Setup & Software (การต ัง้
เครือ่งพมิพและซอฟตแวร)

2. คลกิ Connect a new printer (เชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม) จากนัน้เลือก
ประเภทของการเชือ่มตอทีค่ณุตองการใช

Mac OS X
1. เปิด HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP

Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
2. คลกิไอคอน Applications (แอพพลเิคชนั) บนแถบเครือ่งมอื ดบัเบลิคลกิ

HP Setup Assistant (ตวัชวยตดิต ัง้ของ HP) จากนัน้ปฏบิตัติามคาํ
แนะนําบนหนาจอ
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การกาํหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคณุเพือ่ทาํงานรวมกบั
เครือ่งพมิพ

ไฟรวอลลสวนบคุคล ซึง่เป็นซอฟตแวรดานความปลอดภยัทีท่าํงานอยูใน
คอมพวิเตอรของคณุ สามารถบล็อคการสือ่สารในเครือขายระหวางเครือ่งพมิพ
และคอมพวิเตอรของคณุได
ถาคณุมีปญัหาดงัตอไปน้ี:
• ไมพบเครือ่งพมิพเมือ่ทาํการตดิต ัง้ซอฟตแวร HP
• ไมสามารถพมิพ พมิพงานทีอ่ยูในควิ หรือเครือ่งพมิพอยูในสถานะออฟไลน
• มองไมเห็นสถานะเครือ่งพมิพในคอมพวิเตอรของคณุ
ไฟรวอลลอาจทาํใหเครือ่งพมิพของคณุไมสามารถแจงตอคอมพวิเตอรเครือ่ง
อืน่ๆ ในเครือขายทีใ่ชงานได
ถาคณุกาํลงัใชซอฟตแวรของ HP บนคอมพวิเตอรทีท่าํงานดวยระบบ
Windows และไมพบเครือ่งพมิพในระหวางการตดิต ัง้ (และคณุทราบวา
เครือ่งพมิพนัน้อยูในเครือขาย) หรือคณุไดตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP เรียบรอย
แลว และประสบปญัหา ใหลองทาํดงัน้ี:
• หากคณุเพิง่ตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ใหลองปิดคอมพวิเตอรและ

เครือ่งพมิพของคณุ จากนัน้เปิดท ัง้สองเครือ่งใหมอกีคร ัง้
• อพัเดตซอฟตแวรการรกัษาความปลอดภยัของคณุใหทนัสมยัอยูเสมอ ผู

จาํหนายซอฟตแวรการรกัษาความปลอดภยัหลายรายใหการอพัเดตทีแ่กไข
ปญัหาทีเ่ป็นทีท่ราบ และใหการป องกนัลาสดุสาํหรบัปญัหาเรือ่งความปลอด
ภยัใหมๆ

• หากไฟรวอลลของคณุมกีารต ัง้คาความปลอดภยัเป็น "High" (สงู),
"Medium" (กลาง), หรือ "Low" (ตํา่) ใหใชการต ัง้คา "Medium" (กลาง)
เมือ่คอมพวิเตอรของคณุเชือ่มตอกบัเครือขาย

• หากคณุทาํการเปลีย่นแปลงการต ัง้คาไฟรวอลลใดๆ จากคาเริม่ตน ใหลองต ัง้
คากลบัไปเป็นคาเริม่ตน

• หากไฟรวอลลของคณุมกีารต ัง้คาเป็น "trusted zone" (โซนทีเ่ชือ่ถอืได)
ใหใชการต ัง้คาน้ีเมือ่คอมพวิเตอรของคณุเชือ่มตอกบัเครือขาย
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• หากไฟรวอลลของคณุมกีารต ัง้คาเป็น "not show alert messages" (ไม
แสดงขอความแจงเตอืน) คณุควรปิดการใชงานน้ี เมือ่มีการตดิต ัง้
ซอฟตแวร HP และใชเครือ่งพมิพของ HP คณุอาจเห็นขอความแจงเตอืน
จากซอฟตแวรไฟรวอลลของคณุ ซึง่ใหตวัเลือก "allow" (อนุญาต),
"permit" (อนุญาต) หรือ "unblock" (ไมปิดก ัน้) คณุควรอนุญาต
ซอฟตแวร HP ใดๆ ทีท่าํใหเกดิการแจงเตอืน และ ถาการแ◌จงเตอืนใหเลือก
"remember this action" (จาํการกระทาํน้ี) หรือ "create a rule for
this" (สรางกฎสาํหรบัการกระทาํน้ี) ใหเลือกตวัเลือกดงักลาว น่ีคอืวธิทีี่
ไฟรวอลลจะทราบวาสิง่ใดทีเ่ชือ่ถอืไดในเครือขายของคณุ

• อยาเปิดใชงานไฟรวอลลมากกวาหน่ึงไฟรวอลลในเวลาเดยีวกนัใน
คอมพวิเตอรของคณุ ตวัอยางคอื การมีท ัง้ไฟรวอลลของ Windows จาก
ระบบปฏบิตักิาร และไฟรวอลลของบรษิทัอืน่ทีเ่ปิดใชงานในเวลาเดยีวกนั
การมีไฟรวอลลมากกวาหน่ึงไฟรวอลลในเวลาเดยีวกนัไมไดทาํให
คอมพวิเตอรของคณุมีความปลอดภยัมากขึน้ แตอาจทาํใหเกดิปญัหาได

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชเครือ่งพมิพของคณุรวมกบัไฟรวอลลสวน
ตวั โปรดไปที ่www.hp.com/go/wirelessprinting จากนัน้คลกิที ่Firewall
Help (วธิใีชไฟรวอลล) ในสวน Wireless Network Help (วธิใีชเครือขาย
ไรสาย)

หมายเหตุ ในขณะน้ี บางสวนของเว็บไซตน้ีจะมีเฉพาะบางภาษาเทานัน้

การแกไขปญัหาเกีย่วกบัการจดัการเครือ่งพมิพ
เคล็ดลบั คณุสามารถเยีย่มชมเว็บไซตการสนบัสนุนออนไลนของ HP ที่
www.hp.com/go/customercare เพือ่ดขูอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวย
คณุแกไขปญัหาท ั่วไปของเครือ่งพมิพได

เน้ือหาในสวนน้ีจะเสนอวธีิแกไขปญัหาโดยท ั่วไปเกีย่วกบัการจดัการเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ไมสามารถเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัได

หมายเหตุ เมือ่ตองการใช EWS เครือ่งพมิพตองเชือ่มตอกบัเครือขายโดย
ใชการเชือ่มตอ Ethernet หรือการเชือ่มตอแบบไรสาย คณุไมสามารถใช
เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัได หากเครือ่งพมิพยงัไมไดเชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร
ดวยสายเคเบลิ USB
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ไมสามารถเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัได

ตรวจสอบการต ัง้คาเครือขาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไมไดกาํลงัใชงานสายโทรศพัท หรือสายไขวเพือ่

เชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัเครอืขาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบลิเครือขายเชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพแนนแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาฮบั สวติช หรือเราเตอรของเครือขายเปิดอยูและทาํงาน

อยางถูกตอง

ตรวจสอบคอมพวิเตอร
ตรวจสอบคอมพวิเตอรทีค่ณุกาํลงัใชเพือ่เชือ่มตอเครือขาย

หมายเหตุ เมือ่ตองการใช EWS เครือ่งพมิพตองเชือ่มตอกบัเครือขายโดย
ใชการเชือ่มตอ Ethernet หรือการเชือ่มตอแบบไรสาย คณุไมสามารถใช
เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวัได หากเครือ่งพมิพยงัไมไดเชือ่มตอกบั
คอมพวิเตอรดวยสายเคเบลิ USB

ตรวจสอบเว็บเบราเซอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บเบราเซอรตรงตามความตองการข ัน้ตํา่ของระบบ

สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัเว็บ
เซริฟเวอรในตวั

• หากเว็บเบราเซอรใชการต ัง้คาพร็อกซีใดๆ ในการเชือ่มตอกบัอนิเทอรเน็ต
ใหลองปิดการต ัง้คาดงักลาว สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบ
ทีม่าพรอมเว็บเบราเซอรของคณุ

• ตรวจสอบวาเปิดใชงาน JavaScript และคกุกีใ้นเว็บเบราเซอรแลว สาํหรบั
ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบทีม่าพรอมเว็บเบราเซอรของคณุ
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ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพ
• เมือ่ตองการตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครือ่งพมิพ สามารถด ูIP

แอดเดรสไดในหนาการกาํหนดคาเครือขาย หากตองการพมิพหนาการ
กาํหนดคาเครือขาย ใหกดปุ ม  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) (ดาํเนิน
การตอ) คางไว จากนัน้กดปุ ม  (Wireless (ไรสาย)) (ไรสาย)

• ใชคาํส ั่ง Ping กบัเครือ่งพมิพโดยใช IP แอดเดรสจากพรอมตคาํส ั่ง
(Windows) หรือจาก Network Utility (Mac OS X) (Network Utility
อยูในโฟลเดอร Utilities (ยทูลิติี)้ ในโฟลเดอร Applications
(แอพพลเิคชนั) ทีด่านบนของฮารดดสิก)
ตวัอยางเชน หาก IP แอดเดรส คอื 123.123.123.123 ใหพมิพขอความ
ตอไปน้ีทีพ่รอมตคาํส ั่ง (Windows):
C:\Ping 123.123.123.123
- หรือ –
ใน Network Utility (Mac OS X) คลกิแท็บ Ping พมิพ
123.123.123.123 ลงในชอง จากนัน้คลกิ Ping
หากมีขอความตอบกลบัปรากฏขึน้ แสดงวา IP แอดเดรสถกูตอง หากมี
ขอความตอบกลบัวาหมดเวลา แสดงวา IP แอดเดรสนัน้ไมถกูตอง

การแกไขปญัหาเกีย่วกบัการตดิต ัง้
เคล็ดลบั คณุสามารถเยีย่มชมเว็บไซตการสนบัสนุนออนไลนของ HP ที่
www.hp.com/go/customercare เพือ่ดขูอมลูและยทูลิติทีีส่ามารถชวย
คณุแกไขปญัหาท ั่วไปของเครือ่งพมิพได

หากเน้ือหาตามหวัขอตอไปน้ีไมสามารถใหความชวยเหลือคณุได โปรดดทูี ่ฝ าย
สนบัสนุนของ HP สาํหรบัขอมูลเกีย่วกบัการสนบัสนุนของ HP
• ขอแนะนําสาํหรบัการตดิต ัง้ฮารดแวร
• ขอแนะนําสาํหรบัการตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP
• การแกปญัหาระบบเครือขาย
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ขอแนะนําสาํหรบัการตดิต ัง้ฮารดแวร

ตรวจสอบเครือ่งพมิพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดดงึเทปปิดผนึกและแกะบรรจุภณัฑท ัง้หมดออกจาก

ดานนอกและขางในเครือ่งพมิพแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพมีกระดาษป อนอยู
• ตรวจสอบวาไฟสญัญาณอืน่ไมตดิหรอืไฟไมกะพรบิ ยกเวนไฟแสดงสถานะ

Ready (พรอม) ซึง่ควรตดิอยู ถาไฟแสดงสถานะ Attention (เกดิปญัหา)
กะพรบิ ใหตรวจสอบขอความบนแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ

ตรวจสอบการเชือ่มตอฮารดแวร
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟหรือสายเคเบลิทีค่ณุกาํลงัใชงานอยูในสภาพที่

สามารถใชงานไดดี
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชือ่มตอเขากบัท ัง้เครือ่งพมิพและเตาเสยีบ

ไฟฟ าทีส่ามารถใชงานไดแนนดแีลว

ตรวจสอบหวัพมิพและตลบัหมกึพมิพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาตดิต ัง้หวัพมิพและตลบัหมกึพมิพท ัง้หมดในตาํแหนงที่

ถกูตองตามชองทีม่ีรหสัสกีาํกบั กดหวัพมิพและตลบัหมกึพมิพลงใหแนน
เพือ่ใหแนใจวาอยูในตาํแหนงทีถ่กูตอง เครือ่งพมิพจะไมทาํงานถาไมตดิต ัง้
ตลบับรรจหุมกึท ัง้หมด

• ตรวจสอบใหแนใจวาปิดสลกัหวัพมิพอยางถูกตอง
• หากหนาจอแสดงขอความแสดงขอผดิพลาดเกีย่วกบัหวัพมิพ ใหทาํความ

สะอาดหนาสมัผสัของหวัพมิพ

ขอแนะนําสาํหรบัการตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP

ตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพวิเตอรของคณุใชระบบปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการ

สนบัสนุน สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพวิเตอรมีคณุสมบตัติรงตามความตองการข ัน้ตํา่

ของระบบ
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• ในตวัจดัการอปุกรณของ Windows ใหตรวจสอบใหแนใจวาไมไดปิดการ
ใชงานไดรเวอร USB ไว

• หากคณุกาํลงัใชงานคอมพวิเตอรทีป่ระมวลผลดวย Windows และ
คอมพวิเตอรตรวจไมพบเครือ่งพมิพ ใหรนัยูทลิติีย้กเลกิการตดิต ัง้ (util\ccc
\uninstall.bat ในซีดกีารตดิต ัง้) เพือ่ดาํเนินการยกเลกิการตดิต ัง้ไดรเวอร
เครือ่งพมิพท ัง้หมด รสีตารทคอมพวิเตอรและตดิต ัง้ไดรเวอรเครือ่งพมิพ
ใหมอกีคร ัง้

ตรวจสอบขอกาํหนดเบือ้งตนสาํหรบัการตดิต ัง้
• ตรวจสอบใหแนใจวาใชซีดกีารตดิต ัง้ทีม่ซีอฟตแวรของ HP ทีถ่กูตอง

สาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ
• กอนตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ตรวจสอบใหแนใจวาไดปิดโปรแกรมอืน่ๆ

ท ัง้หมดแลว
• หากคอมพวิเตอรไมสามารถหาพาธไปยงัไดรฟซีดรีอมทีค่ณุระบุได ให

ตรวจสอบใหแนใจวาคณุระบไุดรฟทีถู่กตองแลว
• หากคอมพวิเตอรไมพบซีดกีารตดิต ัง้ในไดรฟ ซีดรีอม ใหตรวจสอบซีดกีาร

ตดิต ัง้วาเสยีหายหรือไม โดยคณุสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเครือ่งพมิพ
จากเว็บไซตของ HP (www.hp.com/go/customercare)

หมายเหตุ หากจากทาํการแกไขปญัหาตางๆ แลว ใหรนัโปรแกรมตดิต ัง้อกี
คร ัง้

การแกปญัหาระบบเครือขาย

การแกไขปญัหาท ั่วไปเกีย่วกบัเครอืขาย
• หากคณุไมสามารถตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ได ใหตรวจสอบวา:

คณุสามารถเขาถงึ HP Home Network Diagnostic Utility ไดที่
เว็บไซตของ HP สาํหรบัความชวยเหลือในการต ัง้คาเครือขาย
◦ การเชือ่มตอของสายเคเบลิท ัง้หมดเขากบัคอมพวิเตอรและเครือ่งพมิพ

แนนดแีลว
◦ เครือขายนัน้สามารถใชงานไดและฮบัเครือขายเปิดใชงานอยู
◦ ปิดหรือยกเลกิการใชงานแอพพลเิคชนัท ัง้หมด รวมท ัง้โปรแกรม

ป องกนัไวรสั โปรแกรมป องกนัสปายแวรและเฟิรมแวรแลวสาํหรบั
คอมพวิเตอรทีป่ระมวลผลดวย Windows
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◦ ตรวจสอบวาเครือ่งพมิพตดิต ัง้อยูบนซบัเน็ตเดยีวกบัคอมพวิเตอรทีใ่ช
เครือ่งพมิพนัน้

◦ หากโปรแกรมตดิต ัง้ไมสามารถคนหาเครือ่งพมิพได ใหพมิพหนาการ
กาํหนดคาเครือขาย และป อน IP แอดเดรสลงในโปรแกรมตดิต ัง้ดวย
ตวัคณุเอง สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนาการ
กาํหนดคาเครือขาย

• หากคณุกาํลงัใชคอมพวิเตอรทีป่ระมวลผลดวย Windows ใหตรวจสอบให
แนใจวาพอรตเครอืขายทีส่รางในไดรเวอรเครือ่งพมิพตรงกบั IP แอดเดรส
ของเครือ่งพมิพ:
◦ พมิพหนาการกาํหนดคาเครือขายของเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ

โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคาเครอืขาย
◦ คลกิที ่Start (เริม่ตน) จากนัน้คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ

Printers and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices
and Printers (อปุกรณและเครือ่งพมิพ)
- หรือ -
คลกิที ่Start (เริม่ตน) คลกิที ่Control Panel (แผงควบคมุ) แลว
ดบัเบลิคลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ)

◦ คลกิขวาทีไ่อคอนเครือ่งพมิพ คลกิ Printer Properties (คณุสมบตัิ
เครือ่งพมิพ) แลวคลกิแท็บ Ports (พอรต)

◦ เลือกพอรต TCP/IP สาํหรบัเครือ่งพมิพ จากนัน้คลกิ Configure
Port (กาํหนดคาพอรต)

◦ เปรียบเทียบ IP แอดเดรสทีร่ะบใุนกรอบโตตอบ แลวตรวจสอบวาตรง
กบั IP แอดเดรสทีร่ะบใุนหนาการกาํหนดคาเครือขาย ถา IP แอดเดรส
ไมตรงกนั ใหเปลีย่น IP แอดเดรสในกรอบโตตอบใหตรงกบัแอดเดรส
ในหนาการกาํหนดคาเครอืขาย

◦ คลกิ OK สองคร ัง้เพือ่บนัทกึการต ัง้คาและปิดกลองโตตอบ

ปญัหาตางๆ ในการเชือ่มตอกบัเครือขายอเีธอรเน็ต
• ถาไฟสญัญาณ Network (เครือขาย) บนแผงควบคมุของเครือ่งพมิพไม

สวาง ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดทาํตามขอกาํหนดท ัง้หมดในหวัขอ “การ
แกไขปญัหาท ั่วไปเกีย่วกบัเครือขาย” แลว

• แมวาจะไมแนะนําใหคณุกาํหนด IP แอดเดรสแบบคงทีใ่หกบัเครือ่งพมิพ
แตคณุอาจสามารถแกไขปญัหาเกีย่วกบัการตดิต ัง้บางอยางได (เชน ความ
ขดัแยงกบัไฟรวอลลสวนบคุคล)
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วธิรีีเซ็ตการต ัง้คาเครือขายของเครือ่งพมิพ
1. หากตองการรีเซ็ตรหสัผานผูดแูลระบบและการต ัง้คาเครือขาย ใหกด

 (Wireless (ไรสาย)) และ  (Cancel (ยกเลกิ)) คางไวสามวนิาที
2. กดปุ ม  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) คางไว จากนัน้กด  (Wireless

(ไรสาย)) เพือ่พมิพหนากาํหนดคาเครอืขาย และตรวจสอบวาการต ัง้คาเครือ
ขายไดถกูรเีซ็ตแลว

การทาํความเขาใจรายงานสถานะเครือ่งพมิพ
ใชรายงานสถานะเครือ่งพมิพเพือ่ดขูอมลูปจัจุบนัของเครือ่งพมิพและสถานะของ
ตลบับรรจหุมกึ นอกจากน้ี ยงัสามารถใชรายงานสถานะเครือ่งพมิพเพือ่แกไข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัเครือ่งพมิพไดอกีดวย
นอกจากน้ี รายงานสถานะเครือ่งพมิพยงัมีบนัทกึเหตกุารณลาสดุดวย
หากคณุตองการตดิตอ HP ควรพมิพ Printer Status Report (รายงาน
สถานะเครือ่งพมิพ) ออกมาไวกอนการตดิตอเพือ่ประโยชนในการรบับรกิาร

วธิพีมิพ Printer Status Report (รายงานสถานะเครือ่งพมิพ)
ในแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ กดปุ ม  (Cancel (ยกเลกิ)) คางไวสามวนิาที

1

2

3

4

5

6
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1. ขอมูลเครือ่งพมิพ: แสดงขอมูลเครือ่งพมิพ (เชน ชือ่เครือ่งพมิพ หมายเลข
รุน หมายเลขผลติภณัฑ และหมายเลขรุนเฟิรมแวร) อปุกรณเสรมิทีต่ดิต ัง้ไว
(เชน อปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดานแบบอตัโนมตัหิรอืดเูพล็กเซอร) และ
การต ัง้คาการเชือ่มตอ

2. พมิพขอมลูการใชงาน: ใหจาํนวนของหนาท ัง้หมดทีพ่มิพ และจาํนวนของ
หนาทีไ่มมีขอบทีพ่มิพออกมา

3. ขอมูลระบบจายหมกึพมิพ: แสดงระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ (แสดงเป็น
ภาพกราฟิกรูปเกจวดั) และหมายเลขชิน้สวน และวนัหมดอายกุารรบัประกนั
สาํหรบัตลบับรรจหุมกึ

หมายเหตุ คาํเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณ
สาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่คณุไดรบัขอความเตอืนวาหมกึเหลือ
นอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหมเพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการ
พมิพทีอ่าจเกดิขึน้ คณุไมจาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจุหมกึใหมจนกวา
เครือ่งจะแจงเตอืน

4. ขอมูลหวัพมิพ: แสดงหมายเลขรหสัปากกา และวนัทีท่ีต่ดิต ัง้หวัพมิพคร ัง้
แรก 

5. ความชวยเหลือเพิม่เตมิ: ใหขอมลูเกีย่วกบัวธิกีารทีใ่ชงานไดในการคนหา
ขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งพมิพ

6. Wireless Network Test (การทดสอบเครือขายไรสาย): ใหขอมลูเกีย่ว
กบัการทดสอบการเชือ่มตอเครือขายไรสายกบัเครือ่งพมิพ
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การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคาเครือขาย
หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขาย คณุสามารถพมิพหนาการกาํหนดคาเครือ
ขายเพือ่ดกูารต ัง้คาเครือขายของเครือ่งพมิพได คณุสามารถใชหนาการกาํหนด
คาเครือขายเพือ่ชวยแกไขปญัหาการเชือ่มตอเครือขายได หากคณุตองตดิตอ
HP ควรพมิพหนาการกาํหนดคาเครือขายออกมาไวกอนการตดิตอเพือ่
ประโยชนในการรบับรกิาร

วธิกีารพมิพหนาการกาํหนดคาเครือขาย
บนแผงควบคมุเครือ่งพมิพ กด  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) คางไว แลว
กด  (Wireless (ไรสาย))
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1. รหสั PIN สาํหรบั WPS: แสดงรหสั PIN สาํหรบั WPS PIN เพือ่ใชใน
การต ัง้คาเครือ่งพมิพผานทางเครือขายไรสายของคณุโดยใชวธีิใชรหสั PIN

2. ขอมูลท ั่วไป: แสดงขอมูลเกีย่วกบัสถานะปจัจบุนัและประเภทการเชือ่มตอ
เครือขายทีก่าํลงัใชงาน และขอมลูอืน่ๆ เชน URL ของเว็บเซริฟเวอรในตวั

3. 802.3 ใชสาย: แสดงขอมูลเกีย่วกบัการเชือ่มตอเครือขายอเีธอรเน็ตทีก่าํลงั
ใชงาน เชน IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก เกตเวยเริม่ตน รวมถงึฮารดแวร
แอดเดรสของเครือ่งพมิพ
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4. 802.11 ไรสาย: แสดงขอมูลเกีย่วกบัการเชือ่มตอเครอืขายไรสายของคณุ
เชน ชือ่โฮสต IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก เกตเวยเริม่ตน และเซริฟเวอร

5. เบ็ดเตล็ด: แสดงขอมลูเกีย่วกบัการต ัง้คาเครือขายข ัน้สงูเพิม่เตมิ
• พอรต 9100: เครือ่งพมิพสนบัสนุนการพมิพ IP แบบ Raw ผาน

พอรต TCP 9100 พอรต TCP/IP บนเครือ่งพมิพซึง่เป็นของ HP น้ี
เป็นพอรตเริม่ตนสาํหรบัการพมิพ เขาใชงานไดจากซอฟตแวรของ HP
(ตวัอยางเชน พอรตมาตรฐานของ HP)

• LPD: Line Printer Daemon (LPD) คอืโปรโตคอลและโปรแกรมที่
เชือ่มโยงกบับรกิารการจดัควิงานพมิพของเครือ่งพมิพทีอ่าจตดิต ัง้อยู
บนระบบ TCP/IP ตางๆ

หมายเหตุ สามารถใชการทาํงาน LPD กบัการใชงาน LPD ของ
โฮสตใดๆ ทีเ่ป็นไปตามเอกสาร RFC 1179 อยางไรก็ตาม ข ัน้ตอน
การกาํหนดคาตวัเก็บพกัการพมิพอาจแตกตางกนัออกไป โปรดดู
ขอมลูเกีย่วกบัการกาํหนดคาระบบเหลาน้ีในเอกสารประกอบสาํหรบั
ระบบของคณุ

• Bonjour: โดยท ั่วไปจะมีการใชบรกิาร Bonjour (ซึง่ใช mDNS
หรือ Multicast Domain Name System) ในเครือขายขนาดเล็ก
สาํหรบั IP แอดเดรส และความละเอยีดชือ่ (ผานพอรต UDP 5353)
ซึง่ไมไดใชเซริฟเวอร DNS ท ั่วไป

• SLP: Service Location Protocol (SLP) เป็นอนิเทอรเน็ต
โปรโตคอลมาตรฐานของอนิเทอรเน็ตทีม่ีโครงรางเพือ่อนุญาตให
แอพพลเิคชนัเครือขายคนหาการมีอยู ตาํแหนงทีต่ ัง้ และการกาํหนดคา
ของบรกิารทีจ่ดัเครือขายอยูในเครอืขายองคกร โปรโตคอลน้ีจะลด
ความยุงยากในการคนหาและใชทรพัยากรเครือขายตางๆ เชน
เครือ่งพมิพ เว็บเซริฟเวอร เครือ่งโทรสาร กลองวดิโีอ ระบบไฟล
อปุกรณสาํรองขอมูล (Tape Drive) ฐานขอมลู ไดเรกทอรี เมล
เซริฟเวอร ปฏทินิ

• Microsoft Web Services: เปิดหรือปิดใชงานโปรโตคอล
Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS
Discovery) หรือบรกิารการพมิพ Microsoft Web Services for
Devices (WSD) ทีส่นบัสนุนในเครือ่งพมิพน้ี ปิดใชงานบรกิารการ
พมิพทีไ่มไดใชเพือ่ป องกนัการเขาใชงานผานบรกิารดงักลาว

หมายเหตุ หากตองการทราบขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั WS
Discovery และ WSD Print โปรดเขาไปที่
www.microsoft.com
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• SNMP: SNMP (Simple Network Management Protocol) ใช
โดยแอปพลเิคชนัการจดัการเครือขายสาํหรบัการจดัการอปุกรณ์ ็

เครือ่งพมิพสนบัสนุนโพรโทคอล SNMPv1 บนเครือขาย IP
• WINS: หากคณุมีเซริฟเวอร Dynamic Host Configuration

Protocol (DHCP) อยูในเครือขาย เครือ่งพมิพจะไดรบั IP แอดเดรส
จากเซริฟเวอรดงักลาวโดยอตัโนมตั ิและจะลงทะเบียนชือ่ไวกบับรกิาร
ชือ่ช ั่วคราวทีส่นบัสนุน RFC 1001 และ 1002 หากมีการระบ ุIP
แอดเดรสของเซริฟเวอร WINS

• IPP: โปรโตคอลการพมิพผานอนิเทอรเน็ต (IPP) เป็นโปรโตคอลเครือ
ขายมาตรฐานสาํหรบัการพมิพงานจากระยะไกล ซึง่ไมเหมือน
โปรโตคอลระยะไกลอืน่ๆ ทีใ่ช IP IPP จะสนบัสนุนการควบคมุการเขา
ถงึ การ การตรวจสอบสทิธิ ์และการเขารหสั เพือ่ใหการพมิพงาน
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้

การบาํรุงรกัษาหวัพมิพ
หากคณุเคยประสบปญัหาเกีย่วกบัการพมิพมาแลว คณุอาจพบวาปญัหานัน้เกดิ
จากหวัพมิพ คณุควรทาํข ัน้ตอนในสวนตอไปน้ีเมือ่ไดรบัการแจงใหทาํเพือ่
แกไขปญัหาคณุภาพการพมิพเทานัน้
การปรบัตาํแหนงและทาํความสะอาดทีไ่มจาํเป็นอาจทาํใหเปลืองหมกึและทาํให
อายขุองตลบัหมกึพมิพส ัน้ลง
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ทาํความสะอาดหวัพมิพ
• ปรบัตาํแหนงหวัพมิพ
• ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพใหม

ทาํความสะอาดหวัพมิพ
หากงานพมิพของคณุมเีสนริว้ หรือมีสทีีไ่มถกูตองหรือสขีาดหายไป อาจตอง
ทาํความสะอาดหวัพมิพ
หากคณุภาพงานพมิพยงัไมดหีลงัจากทีท่าํความสะอาดหวัพมิพ ใหลองปรบั
ตาํแหนงเครือ่งพมิพ หากคณุพบปญัหาในการพมิพหลงัจากการทาํความสะอาด
และการปรบัตาํแหนง กรุณาตดิตอฝ ายบรกิารของ HP สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่ฝ ายสนบัสนุนของ HP
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หมายเหตุ การทาํความสะอาดตองใชหมกึ จงึควรทาํความสะอาดหวัพมิพ
เมือ่จาํเป็นเทานัน้ กระบวนการทาํความสะอาดจะใชเวลาสกัครูหน่ึง อาจจะมี
เสยีงดงัเกดิขึน้ในขณะทาํความสะอาด
การปิดเครือ่งพมิพไมถกูตองอาจทาํใหเกดิปญัหาคณุภาพการพมิพได
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การปิดเครือ่งพมิพ

การทาํความสะอาดหวัพมิพจากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
1. ในแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ กดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด)) คางไว
2. กดปุ ม  (Cancel (ยกเลกิ)) สองคร ัง้ จากนัน้กดปุ ม  (Resume (กลบัสู

การทาํงาน)) หนึ่งคร ัง้
3. ปลอยปุ ม  (Power (เปิด/ปิด))

วธิทีาํความสะอาดหวัพมิพจากกลองเครือ่งมอื (Windows)
1. เปิด Toolbox (กลองเครือ่งมอื) สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปิด

กลองเครือ่งมือ
2. จากแท็บ Device Services (บรกิารของอปุกรณ) ใหคลกิไอคอนทาง

ดานซายของ Clean Printheads (ทาํความสะอาดหวัพมิพ)
3. ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ

การทาํความสะอาดหวัพมิพจาก HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
1. เปิด HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP

Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
2. ในสวน Information And Support (ขอมลูและการสนบัสนุน) คลกิ

Clean Printheads (ทาํความสะอาดหวัพมิพ)
3. คลกิ Clean (ทาํความสะอาด) และปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาจอ

การทาํความสะอาดหวัพมิพจาก Embedded Web Server (EWS) (เว็บ
เซริฟเวอรแบบฝงัตวั)
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่หากตองการเปิดเว็บเซริฟเวอร

แบบฝงัตวั
2. คลกิแท็บ Tools (เครือ่งมอื) จากนัน้คลกิ Print Quality Toolbox

(กลองเครือ่งมือคณุภาพการพมิพ) ในสวน Utilities (ยทูลิติ)ี
3. คลกิ Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพมิพ) และปฏบิตัติามคาํ

แนะนําบนหนาจอ
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ปรบัตาํแหนงหวัพมิพ
เครือ่งพมิพจะปรบัตาํแหนงหวัพมิพอตัโนมตัริะหวางการต ัง้คาเริม่ตน
คณุอาจตองการใชคณุสมบตัน้ีิเมือ่หนาสถานะของเครือ่งพมิพแสดงเสนริว้ หรือ
เสนสขีาวผานชวงสใีดๆ หรือหากคณุกาํลงัมีปญัหาเกีย่วกบัคณุภาพการพมิพกบั
งานพมิพของคณุ

การปรบัตาํแหนงหวัพมิพจากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
1. ใสกระดาษสขีาวทีย่งัไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ป อนกระดาษหลกั
2. ในแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ กดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด)) คางไว
3. กดปุ ม  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) สามคร ัง้

วธิปีรบัตาํแหนงหวัพมิพจากกลองเครือ่งมือ (Windows)
1. เปิด Toolbox (กลองเครือ่งมอื) สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปิด

กลองเครือ่งมือ
2. จากแท็บ Device Services (บรกิารของอปุกรณ) ใหคลกิไอคอนทาง

ดานซายของ Clean Printheads (ปรบัตาํแหนงหวัพมิพ)
3. ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ

การปรบัตาํแหนงหวัพมิพจาก HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
1. เปิด HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP

Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
2. ในสวน Information And Support (ขอมลูและการสนบัสนุน) คลกิ

Align Printheads (ปรบัตาํแหนงหวัพมิพ)
3. คลกิ Align (ปรบัตาํแหนง) และปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาจอ

การปรบัตาํแหนงหวัพมิพจาก Embedded Web Server (EWS) (เว็บ
เซริฟเวอรแบบฝงัตวั)
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่หากตองการเปิดเว็บเซริฟเวอร

แบบฝงัตวั
2. คลกิแท็บ Tools (เครือ่งมอื) จากนัน้คลกิ Print Quality Toolbox

(กลองเครือ่งมือคณุภาพการพมิพ) ในสวน Utilities (ยทูลิติ)ี
3. คลกิ Align Printhead (ปรบัตาํแหนงหวัพมิพ) และปฏบิตัติามคาํแนะนํา

บนหนาจอ
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ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพใหม

หมายเหตุ ข ัน้ตอนน้ีควรทาํเมือ่มีขอความ Missing or Failed
Printhead (ไมพบหวัพมิพหรอืหวัพมิพผดิพลาด) แสดงขึน้มาเทานัน้ และ
ใหปิดเครือ่งพมิพกอนและเปิดอีกคร ัง้เพือ่พยายามแกไขขอความน้ี หากยงัมี
ขอความน้ีอยู ใหลองใชข ัน้ตอนน้ี

ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพใหม
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพเปิดอยู
2. เปิดฝาครอบดานบนแลวเปิดฝาตลบับรรจุหมกึ

3. ยกทีจ่บัสลกับนแครตลบัหมกึพมิพ
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4. นําหวัพมิพออกโดยยกขึน้แลวดงึออกจากเครือ่งพมิพ

5. ตรวจสอบใหแนใจวาทีจ่บัสลกัถกูยกขึน้ จากนัน้ใสหวัพมิพเขาไปอกีคร ัง้

6. คอยๆ กดทีจ่บัสลกัลงอยางระมดัระวงั

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดกดทีจ่บัสลกัลงกอนใสตลบับรรจุ
หมกึอกีคร ัง้ การปลอยใหทีจ่บัสลกัยกขึน้ อาจทาํใหตลบับรรจุหมกึไมอยู
ในชองเสยีบและเกดิปญัหาในการพมิพ สลกัตองอยูทีเ่ดมิเพือ่ใหตดิต ัง้
ตลบับรรจหุมกึไดอยางถกูตอง

7. ปิดฝาครอบตลบับรรจุหมกึและปิดฝาครอบดานบน

การนํากระดาษทีต่ดิขดัออก
วสัดพุมิพตดิขณะพมิพงานในบางคร ัง้
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• เอากระดาษทีต่ดิออก
• การหลีกเลีย่งมใิหกระดาษตดิ
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เอากระดาษทีต่ดิออก

ขอควรระวงั เพือ่ปกป องหวัพมิพจากความเสยีหาย ใหนํากระดาษทีต่ดิอยู
ออกทนัที

เคล็ดลบั ถาคณุสงัเกตพบวาคณุภาพงานพมิพลดลง ใหทาํความสะอาดหวั
พมิพ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ทาํความสะอาดหวัพมิพ

การเอากระดาษทีต่ดิขดัออก
ใชวธิกีารเหลาน้ีเพือ่นํากระดาษทีต่ดิออก
1. เอาวสัดพุมิพท ัง้หมดออกจากถาดรบักระดาษออก

ขอควรระวงั การพยายามนํากระดาษทีต่ดิออกทางดานหนาของ
เครือ่งพมิพอาจทาํใหกลไกการพมิพเสยีหาย ตองนํากระดาษทีต่ดิออก
ผานทางอปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดานแบบอตัโนมตั ิ(อปุกรณพมิพ
งานสองดาน) เสมอ

2. ตรวจสอบอปุกรณพมิพงานสองดาน
a. กดปุ มท ัง้สองขางของอปุกรณสาํหรบัการพมิพสองดาน จากนัน้ดงึฝาปิด

ออก

b. หาตาํแหนงทีว่สัดพุมิพตดิขดัในเครือ่งพมิพ แลวจบัโดยใชมอืท ัง้สอง
ขาง จากนัน้ ดงึเขาหาตวัคณุ
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c. ถาไมพบวสัดพุมิพในบรเิวณดงักลาว ใหกดทีส่ลกัดานบนของดเูพล็ก
เซอร และปิดฝาครอบลง ถาวสัดพุมิพตดิอยูดานใน ใหคอยๆ นําออกมา
ปิดฝาครอบเครือ่ง

d. ใสอปุกรณสาํหรบัพมิพงาน 2 หนาเขาไปใหมในเครือ่งพมิพ
3. เปิดฝาครอบดานบนแลวทาํความสะอาดเศษผงดานใน
4. หากคณุไมพบกระดาษทีต่ดิขดัและตดิต ัง้ถาด 2 อยู ใหดงึถาดออกมาและ

เอาวสัดพุมิพทีต่ดิขดัออก ถาเป็นไปได หากไมสามารถทาํได ใหปฏบิตัติาม
ข ัน้ตอนตอไปน้ี:
a. ตรวจสอบใหแนใจวาปิดเครือ่งพมิพ และถอดสายไฟออกแลว
b. ยกถาด 2 ออกจากเครือ่งพมิพ
c. เอาวสัดพุมิพทีต่ดิขดัออกจากดานลางของเครือ่งพมิพ หรือจากถาด 2
d. จดัตาํแหนงเครือ่งพมิพใหมไวทีด่านบนสดุของถาด 2

5. เปิดฝาชองแครตลบัหมกึพมิพ หากมีกระดาษอยูภายในเครือ่งพมิพ ใหเลือ่น
แครไปทางขวาของเครือ่งพมิพ คลีก่ระดาษหรือวสัดพุมิพทีย่บัและดงึวสัดุ
พมิพเขาหาตวัคณุยงัดานบนของเครือ่งพมิพ

คาํเตอืน อยายืน่มือเขาไปสมัผสักบัภายในเครือ่งพมิพในขณะทีเ่ปิด
อปุกรณอยู และแครหมกึพมิพกดีขวางอยู เมือ่คณุเปิดฝาชองแครหมกึ
พมิพ แครหมกึพมิพควรจะกลบัเขาสูตาํแหนงทางดานขวาของ
เครือ่งพมิพ หากแครไมเลือ่นไปทางดานขวา ใหปิดเครือ่งพมิพกอนที่
คณุจะเอากระดาษตดิขดัออก

6. หลงัจากเอาวสัดพุมิพทีต่ดิขดัออกแลว ใหปิดฝาท ัง้หมด เปิดเครือ่งพมิพ
(หากคณุปิดเครือ่งพมิพไว) และส ั่งงานพมิพอกีคร ัง้
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การหลีกเลีย่งมใิหกระดาษตดิ
เพือ่ป องกนัไมใหกระดาษตดิ โปรดปฏบิตัติามคาํแนะนําตอไปน้ี
• ควรนํากระดาษทีพ่มิพแลวออกจากถาดรบักระดาษอยางสมํ่าเสมอ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทานกาํลงัพมิพดวยกระดาษหรอืวสัดทุีไ่มยน พบั หรือ

ชาํรุด
• ทานสามารถป องกนัไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยบัไดดวยการเก็บ

กระดาษทีไ่มไดใชท ัง้หมดไวในถงุทีส่ามารถปิดผนึกได
• อยาใชกระดาษทีห่นาหรือบางเกนิไปสาํหรบัเครือ่งพมิพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาตดิถาดไดอยางถกูตอง และไมบรรจกุระดาษมากเกนิ

ไป หากตองการขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ
• ตรวจสอบวากระดาษทีใ่สในถาดป อนกระดาษนัน้เรยีบเสมอกนั และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกนัในถาดป อนกระดาษ ควร

ใสกระดาษทีเ่ป็นประเภทและขนาดเดยีวกนัลงในถาด
• ปรบัตวัปรบัความกวางกระดาษในถาดป อนกระดาษใหพอดกีบักระดาษทกุ

ชนิดตรวจดวูาตวัปรบัความกวางกระดาษไมทาํใหกระดาษในถาดป อน
กระดาษโคงงอ

• อยาดนักระดาษเขาไปในถาดป อนกระดาษมากเกนิไป
• ควรใชประเภทกระดาษทีแ่นะนําสาํหรบัเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

โปรดดทูี ่เลือกวสัดพุมิพ
• หากกระดาษกาํลงัจะหมดในเครือ่งพมิพ ใหเครือ่งพมิพพมิพจนหมด

กระดาษกอน จากนัน้จงึเพิม่กระดาษ อยาพยายามใสกระดาษขณะที่
เครือ่งพมิพกาํลงัดงึกระดาษ

• หากคณุพมิพงานสองดาน อยาพมิพภาพทีม่ีความเขมสงูบนกระดาษทีมี่น้ํา
หนกัเบา

• ตรวจสอบวาไดทาํความสะอาดเครือ่งพมิพแลว หากตองการขอมูลเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่การดแูลรกัษาเครือ่งพมิพ

การอางองิไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุ
ไฟแสดงสถานะบนแผงควบคมุจะแสดงสถานะและเป็นประโยชนสาํหรบัการ
วนิิจฉยัปญัหาในการพมิพ ในสวนน้ีประกอบดวยขอมลูเกีย่วกบัไฟแสดงสถานะ
สิง่ทีไ่ฟแสดงสถานะแจงใหทราบ และการดาํเนินการหากจาํเป็น
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สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ โปรดด ูการใชแผง
ควบคมุของเครือ่งพมิพ

21 3 4

12

5

6

7

911 810

หมายเลข ชือ่และคาํอธบิาย

1 ไอคอนปรบัตาํแหนงหวัพมิพ แสดงวาหวัพมิพตองการการปรบัตาํแหนง

2 ไอคอนเปิดฝาครอบตลบับรรจุหมกึ แสดงวาฝาครอบตลบับรรจุหมกึของเครือ่งพมิพหรือฝาครอบดานบนเปิดอยู

3 ไอคอนไมมกีระดาษ แสดงวาไมมีกระดาษในเครือ่งพมิพ

4 ไอคอนกระดาษตดิ แสดงวามีกระดาษตดิอยูในเครือ่งพมิพ

5 ปุ มกลบัสูการทาํงานและไฟแสดงสถานะ ไฟแสดงสถานะกลบัสูการทาํงานจะกะพรบิเมือ่ตองกดปุ มเพือ่กลบัสูการ
พมิพตอ กดเพือ่พมิพงานตอหลงัจากนํากระดาษทีต่ดิออก ใสกระดาษเพิม่ หรือตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพ กดเพือ่ยกเลกิ
งานพมิพเมือ่ขนาดของวสัดพุมิพไมถูกตอง กดคางไวสามวนิาทีเพือ่พมิพหนาสาธติ

6 ปุ มยกเลกิ กดหน่ึงครัง้เพือ่หยดุงานพมิพ หรือกดคางไวสามวนิาทีเพือ่พมิพรายงานสถานะเครือ่งพมิพ

7 ปุ มเปิด/ปิดและไฟสญัญาณ กดเพือ่เปิดหรือปิดเครือ่งพมิพ ไฟแสดงสถานะจะแสดงวาเครือ่งพมิพเปิดหรือปิดอยู

8 ปุ ม HP ePrint และไฟแสดงสถานะ กดเพือ่เปิดฟงักชนั HP ePrint และพมิพหนาขอมูล ไฟแสดงสถานะจะ
แสดงวาเครือ่งพมิพเชือ่มตออยูกบัเซริฟเวอร HP ePrint หรือไม

9 ปุ มไรสายและไฟสญัญาณ กดเพือ่เปิดหรือปิดคณุสมบตัไิรสาย 802.11 ปุ มจะสวางเมือ่เปิดคณุสมบตัไิรสายอยู

10 ไอคอนเครือขายอีเธอรเน็ต แสดงวามกีารเชือ่มตอเครือขายอีเธอรเน็ตอยู

11 ไอคอนเครือขายไรสาย แสดงวามีการเชือ่มตอระบบเครือขายไรสาย

12 ไอคอนขอมลูตลบับรรจุหมกึ แสดงขอมูลตลบับรรจุหมกึ และระดบัการเตมิหมกึ 

หมายเหตุ คาํเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่ทานไดรบั
ขอความเตอืนวาหมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหมเพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้
คณุไมจาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจุหมกึใหมจนกวาเครือ่งจะแจงเตอืน

บท 5

110 การแกไขปญัหา



การแปลความหมายของไฟแสดงสถานะแผงควบคมุ

คาํอธบิายไฟแสดงสถานะ/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คาํอธบิายและการแกปญัหาทีแ่นะนําใหปฏบิตัิ

ไฟแสดงสถานะท ัง้หมดดบัลง เครือ่งพมิพปิดอยู

• เสียบสายไฟ

• กดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด))

ไฟสญัญาณ Power (เปิด/ปิด) สวางอยู เครือ่งพมิพพรอมใชงาน

ไมตองดาํเนินการใดๆ

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดสวางและไฟแสดงสถานะกลบัสูการทาํงาน
กะพรบิ

การต ัง้คาความกวางของวสัดพุมิพไมตรงกบัวสัดพุมิพที่
บรรจุไว

เปลีย่นการต ัง้คาวสัดพุมิพในไดรเวอรการพมิพใหตรงกบั
ขนาดของวสัดพุมิพทีใ่สเขาไป สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรด
ดทูี ่การพมิพลงบนกระดาษพเิศษและกระดาษทีก่าํหนด
ขนาดเอง

ใสกระดาษ และกด  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) เพือ่
ยกเลกิ

พมิพเอกสารอีกคร ัง้
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คาํอธบิายไฟแสดงสถานะ/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คาํอธบิายและการแกปญัหาทีแ่นะนําใหปฏบิตัิ

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดตดิสวาง ไอคอน กระดาษหมด กะพรบิ และ
ไฟแสดงสถานะกลบัสูการทาํงานกะพรบิ

ไมมีกระดาษอยูในเครือ่งพมิพ

ใสกระดาษ และกดปุ ม  (Resume (กลบัสูการทาํงาน))

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดตดิสวาง และไอคอน ฝาครอบเปิดอยู กะพรบิ ฝาครอบหรือฝาครอบดานบนปิดไมสนิท

ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบหรือฝาครอบดานบนปิดสนิท
ดแีลว

ไฟสญัญาณ Power (เปิด/ปิด) กะพรบิ เครือ่งพมิพกาํลงัเปิดหรือปิด หรือกาํลงัพมิพงาน

ไมตองดาํเนินการใดๆ

เครือ่งพมิพหยุดทาํงานชั่วคราวเพือ่ใหหมกึแหง

รอหมกึแหง

บท 5

(ทาํตอ)

112 การแกไขปญัหา



คาํอธบิายไฟแสดงสถานะ/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คาํอธบิายและการแกปญัหาทีแ่นะนําใหปฏบิตัิ

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะตดิสวาง ไอคอน กระดาษตดิ และไฟแสดง
สถานะกลบัสูการทาํงานจะกะพรบิ

มีวสัดพุมิพตดิขดัอยูในเครือ่งพมิพ

เอาวสัดพุมิพท ัง้หมดออกจากถาดรบักระดาษออก ตรวจดู
และนํากระดาษทีต่ดิออก สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
การนํากระดาษทีต่ดิขดัออก

ไฟสญัญาณ Power (เปิด/ปิด) และไฟกลบัสูการทาํงานจะกะพรบิ แครตลบัหมกึพมิพของเครือ่งพมิพตดิขดั

• เปิดฝาครอบดานบนแลวนําสิง่ทีต่ดิขดัออก (เชน
วสัดุพมิพทีต่ดิขดั)

• กดปุ ม  (Resume (กลบัสูการทาํงาน)) เพือ่พมิพ
งานตอ

• หากขอผดิพลาดยงัคงอยู ใหปิดเครือ่งพมิพแลวเปิด
ใหมอีกคร ัง้

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะกะพรบิ และไอคอนการแจงเตอืนเกีย่วกบั
หวัพมิพจะเปิดทาํงาน

หวัพมิพทีต่ดิต ัง้ไมสามารถใชงานรวมกนัได

• ตรวจสอบใหแนใจวาตดิต ัง้หวัพมิพอยางถกูตอง

• หากขอผดิพลาดยงัคงอยู ใหเปลีย่นหวัพมิพ สาํหรบั
ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพใหม

(ทาํตอ)
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คาํอธบิายไฟแสดงสถานะ/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คาํอธบิายและการแกปญัหาทีแ่นะนําใหปฏบิตัิ

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดตดิสวาง ไอคอน ขอความเตอืนหวัพมิพ
กะพรบิ และไอคอนทัง้หมดของตลบัหมกึพมิพกะพรบิ

หวัพมิพหายไป ตดิต ัง้ไมถกูตอง หรือชํารุดเสียหาย

• ตรวจสอบใหแนใจวาตดิต ัง้หวัพมิพอยางถกูตอง

• หากขอผดิพลาดยงัคงอยู ใหเปลีย่นหวัพมิพ สาํหรบั
ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพใหม

ไฟสญัญาณ Power (เปิด/ปิด) และไฟแสดงสถานะตลบับรรจุหมกึ
อยางนอยหน่ึงดวงกะพรบิ

ตลบัหมกึพมิพอยางนอยหน่ึงตลบัตองไดรบัการตรวจสอบ
หรือตลบัหมกึพมิพเสียหายหรือใชรวมกนัไมได

• ตรวจสอบใหแนใจวาตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพไวอยาง
เรียบรอยแลว จากนัน้ลองพมิพงาน ถอดแลวใสตลบั
หมกึพมิพเขาไปใหมอีกสองสามครัง้ถาจาํเป็น

• หากขอผดิพลาดยงัคงอยู ใหเปลีย่นตลบับรรจุหมกึที่
ระบุ

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดตดิสวาง และมีตลบัหมกึพมิพอยางนอยหน่ึง
ตลบัทีต่วัแสดงระดบัหมกึเหลือเพียงชองเดยีว

ตลบับรรจุหมกึอยางนอยหน่ึงตลบัเหลือหมกึนอย และจะ
ตองเปลีย่นในไมชา

หาตลบับรรจุหมกึใหม และเปลีย่นกบัตลบัเดมิเมือ่เครือ่ง
แจงเตอืน

หมายเหตุ ขอความเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะให
ขอมูลโดยประมาณสาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่คุณได
รบัขอความเตอืนวาหมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหม
เพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้

บท 5

(ทาํตอ)

114 การแกไขปญัหา



คาํอธบิายไฟแสดงสถานะ/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คาํอธบิายและการแกปญัหาทีแ่นะนําใหปฏบิตัิ

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดตดิสวาง ไฟแสดงสถานะกลบัสูการทาํงาน
กะพรบิ และไอคอนของตลบัหมกึพมิพอยางนอยหน่ึงไอคอนกะพรบิ

หมกึพมิพของแทของ HP ในตลบัหมกึพมิพอยางนอยหน่ึง
ตลบัหมดแลว

ถามีผูขายตลบัหมกึพมิพน้ีใหคณุในสภาพใหม เป็นตลบั
หมกึพมิพ HP ของแท นั่นอาจเป็นของปลอมก็ได สาํหรบั
ขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ตรวจพบตลบัหมกึพมิพทีใ่ชงาน
แลว มีการเตมิหมกึซํา้ หรือมีการปลอมแปลง

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดตดิสวาง และไอคอนของตลบัหมกึพมิพอยาง
นอยหน่ึงไอคอนกะพรบิ

• ตองเปลีย่นตลบัหมกึพมิพอยางนอยหน่ึงตลบัเพือ่
พมิพงานตอ
หาตลบับรรจุหมกึใหม และเปลีย่นกบัตลบัเดมิเมือ่
เครือ่งแจงเตือน

• ไมมีตลบัหมกึพมิพอยางนอยหน่ึงตลบัหรือตลบัหมกึ
พมิพไมถูกตอง
ตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพทีร่ะบุ แลวลองพมิพงาน ถอด
แลวใสตลบัหมกึพมิพเขาไปใหมอีกสองสามครัง้ถา
จาํเป็น

หมายเหตุ ขอความเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะให
ขอมูลโดยประมาณสาํหรบัการเตรียมการเทานัน้ เมือ่คุณได
รบัขอความเตอืนวาหมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหม
เพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้

ไฟแสดงสถานะ HP ePrint ดบัลง • ยงัไมไดต ัง้คา HP ePrint
หากตองการต ัง้คา HP ePrint กดปุ ม  (HP
ePrint) จากนัน้ปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาขอมูลที่
พมิพออกมา

• ต ัง้คา HP ePrint แลวแตยงัไมไดเปิดใชงาน
หากตองการเปิดใชงาน HP ePrint ใหกดปุ ม

 (HP ePrint)
• HP ePrint เปิดทาํงานแลวแตไมสามารถเชือ่มตอ

ได
HP ePrint ไมสามารถเชือ่มตอได ซึง่อาจมีสาเหตุ
มาจากเซริฟเวอรยงัไมเปิดใชงานหรือเครือขาย
ทาํงานไมถูกตอง
หากเครือขายของคณุใชการต ัง้คาพร็อกซีเมือ่เชือ่ม
ตออนิเทอรเน็ต ตรวจสอบวาการต ัง้คาพร็อกซีทีค่ณุ
กาํลงัป อนนัน้ถกูตอง สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
คูมือการเริม่ตนใชงานทีใ่หมาพรอมกบัเครือ่งพมิพ
หรือสอบถามจากผูดแูลระบบ IT หรือผูทีต่ ัง้คาเครือ
ขายของคุณ

(ทาํตอ)
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คาํอธบิายไฟแสดงสถานะ/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คาํอธบิายและการแกปญัหาทีแ่นะนําใหปฏบิตัิ

กดปุ ม  (HP ePrint) เพือ่ลองเชือ่มตออีกครัง้
◦ ถาเครืองพมิพไมสามารถเชือ่มตอได ไฟแสดง

สถานะ HP ePrint จะตดิสวางขึน้ และ
เครือ่งพมิพจะพมิพหนาขอมูลออกมา

◦ ถาเครือ่งพมิพยงัไมสามารถเชือ่มตอได ไฟ
แสดงสถานะ HP ePrint จะกะพรบิและดบัลง

• HP ePrint ไดรบัการต ัง้คาเรียบรอยแลวแตปิดการ
ทาํงานลงเน่ืองจากยงัไมไดอพัเดตเครือ่งพมิพ
ถามีไฟลอพัเดตทีส่าํคญัของเครือ่งพมิพพรอมสาํหรบั
ใชอพัเดตแตยงัไมไดตดิต ัง้ HP ePrint จะปิด
ทาํงาน หลงัจากตดิต ัง้ไฟลอพัเดตแลว HP ePrint
จะเปิดทาํงานโดยอตัโนมตัิ
สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิต ัง้การอพัเดต
เครือ่งพมิพ โปรดด ูการอพัเดตเครือ่งพมิพ

ไฟแสดงสถานะ HP ePrint ตดิสวางขึน้ แสดงวาเปิด HP ePrint อยู

หากคณุกด  (HP ePrint) หน่ึงคร ัง้ เครือ่งพมิพจะพมิพ
หนาขอมูลซึง่จะใหคาํแนะนําบางอยางในการต ัง้คา HP
ePrint

หากตองการปิด HP ePrint ใหกดปุ ม  (HP ePrint)
ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิหาวนิาทีกอนดบัลง

ไฟแสดงสถานะ HP ePrint กะพรบิ HP ePrint กาํลงัพยายามเชือ่มตออยู
ไฟแสดงสถานะ HP ePrint กะพรบิเมือ่คณุเปิดหรือปิด
HP ePrint
ถา HP ePrint สามารถเชือ่มตอไดสาํเร็จ ไฟแสดงสถานะ
จะกะพรบิและตดิสวางขึน้ ถา HP ePrint ไมสามารถเชือ่ม
ตอได ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิและดบัลง

บท 5

(ทาํตอ)

116 การแกไขปญัหา



A ขอมลูทางเทคนิค
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ขอมลูเกีย่วกบัการรบัประกนั
• ขอกาํหนดรายละเอยีดของเครือ่งพมิพ
• ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคบั
• แผนการควบคมุผลติภณัฑมใิหทาํลายสิง่แวดลอม
• สทิธอินุญาตใชงานอืน่ๆ

ขอมลูเกีย่วกบัการรบัประกนั
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
• ขอมลูการรบัประกนัของตลบัหมกึพมิพ

ขอมูลทางเทคนิค 117



ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard

A.  ระยะเวลารับประกัน 
  1. Hewlett-Packard (HP) ใหการรับประกันแกลูกคาที่เปนผูใชวาผลิตภัณฑของ HP ที่ระบุไวขางตน ปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและ

ฝมือการผลิต เปนระยะเวลาที่กำหนดไวขางตน ซึ่งจะเริ่มตนในวันที่ลูกคาซื้อสินคา 
  2. สำหรับผลิตภัณฑซอฟตแวร การรับประกันอยางจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความลมเหลวในการทำงานของคำส่ังโปรแกรมเทาน้ัน 

HP ไมรับประกันวาการทำงานของผลิตภัณฑใดจะไมขัดของหรือปราศจากขอผิดพลาด 
  3. การรับประกันอยางจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะขอบกพรองที่เกิดจากการใชงานผลิตภัณฑตามปกติ และไมครอบคลุมปญหาอื่นใด 

รวมถึงปญหาที่เกิดจาก:
   a. การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแกไขโดยไมถูกตอง 
   b. การใชซอฟตแวร สื่อ ช้ินสวนอะไหล หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมไดมาจาก หรือไดรับการสนับสนุนจาก HP หรือ 
   c. การใชงานนอกเหนือจากขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ 
   d. การดัดแปลงหรือใชงานผิดประเภทโดยไมไดรับอนุญาต 
  4. สำหรับเคร่ืองพิมพของ HP การใชตลับหมึกที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกที่เติมหมึกใหม จะไมมีผลตอการรับประกันของลูกคา หรือสัญญา

การสนับสนุนของ HP กับลูกคา แตหากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ ซ่ึงมาจากการใชตลับหมึกที่ไมใชของ HP หรือที่เติมหมึกใหม HP 
จะคิดคาบริการมาตรฐานในการซอมบำรุงเคร่ืองพิมพ ในกรณีที่เกิดขอบกพรองหรือความเสียหายขึ้น 

  5. หากในระหวางระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ไดรับแจงใหทราบถึงขอบกพรองของผลิตภัณฑซึ่งอยูในการรับประกันของ HP แลว 
HP จะเลือกที่จะซอมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่บกพรองดังกลาว 

  6. หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองดังกลาว ซ่ึงอยูในการรับประกันของ HP แลว ทาง HP จะคืนเงิน
คาผลิตภัณฑให ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หลังจากไดรับแจงใหทราบถึงขอบกพรองของผลิตภัณฑ 

  7. HP ไมมีพันธะในการซอม เปล่ียนแทน หรือคืนเงิน จนกวาลูกคาจะสงคืนผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองแก HP 
  8. ผลิตภัณฑที่เปล่ียนแทนจะมีสภาพใหม หรือเหมือนใหม โดยที่มีการทำงานเทียบเทากับผลิตภัณฑที่จะเปลี่ยนแทนน้ัน 
  9. ผลิตภัณฑของ HP อาจประกอบดวยชิ้นสวน องคประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทียบเทากับของใหม 
  10. การรับประกันอยางจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พ้ืนที่ซึ่งผลิตภัณฑที่รับประกันของ HP น้ัน มีการจัดจำหนายโดย HP  

ทานสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เชน การใหบริการถึงที่ไดจากศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตของ HP 
ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหนายผลิตภัณฑ โดย HP หรือผูนำเขาที่ไดรับอนุญาต 

B.   ขอจำกัดของการรับประกัน 
   ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกำหนด HP และผูจัดหาสินคาที่เปนบุคคลภายนอกของ HP จะไมใหการรับประกันหรือเงื่อนไขอ่ืนใด 

ไมวาจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคาความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงค
อยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ 

C.   ขอจำกัดความรับผิดชอบ 
  1. ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายทองถิ่นกำหนดการทดแทนท่ีบัญญัติไวในขอความการรับประกันน้ีเปนการทดแทนเพียงหน่ึงเดียวของลูกคา 
  2. ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายทองถิ่นกำหนด ยกเวนภาระรับผิดชอบที่กำหนดไวอยางชัดแจงในขอความการรับประกันน้ี HP หรือผูจัดหาสินคา

ที่เปนบุคคลท่ีสามของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งในทางตรง ทางออม ความเสียหายที่เปนกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง 
เปนเหตุสืบเน่ืองมาจากเหตุการณอ่ืน ไมวาจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไมวาจะไดรับแจงใหทราบเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายขางตนหรือไม 

D.  กฎหมายในพื้นที่ 
  1. ขอความการรับประกันน้ีเปนการระบุสิทธิ์จำเพาะทางกฎหมายแกลูกคา ลูกคาอาจมีสิทธิ์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจตางกันไปในแตละรัฐ 

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแตละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแตละประเทศ/พื้นที่ สำหรับสวนอ่ืนๆ ทั่วโลก 
  2. ภายในขอบเขตท่ีขอความการรับประกันน้ีสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่น ขอความการรับประกันน้ีจะถือวาไดรับการปรับใหสอดคลองและ

เปนไปตามกฎหมายทองถิ่นแลว ภายใตขอบัญญัติของกฎหมายดังกลาว การจำกัดความรับผิดชอบในขอความการรับประกันน้ีอาจไมมีผล
กับลูกคา ตัวอยางเชน ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดตางๆ ในแคนาดา) 
อาจมีขอกำหนด:

   a. ปองกันการจำกัดความรับผิดชอบในขอความการรับประกัน เพื่อไมใหเปนการจำกัดสิทธิ์ของลูกคาตามกฎหมาย 
(เชนในสหราชอาณาจักร);

   b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผูผลิตในทางอ่ืนๆ หรือ 
   c. ใหลูกคาไดรับสทิธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม ระบุระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซ่ึงผูผลิตไมสามารถจำกัดความรับผิดชอบ 

หรือไมยอมใหมีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย 
  3. สำหรับการทำธุรกรรมของผูบริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เงื่อนไขในขอความการรับประกันน้ี ยกเวนภายในขอบเขตท่ีกฎหมาย

กำหนดจะไมยกเวน จำกัด หรือแกไข และเปนสิทธิ์เพ่ิมเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลตอการขายผลิตภัณฑของ HP ตอลูกคาดังกลาว

ผลิตภัณฑของ HP ระยะเวลารับประกัน
ซอฟตแวร 90 วัน
ฮารดแวรสวนเสริมของเครื่องพิมพ  1 ป
ตลับหมึก  จนกวาหมึกของ HP จะหมด หรือพนจากวันที่ของการรับประกันซ่ึงพิมพอยูบนตลับหมึก 

ขึ้นอยูกับวาขอใดจะเกิดขึ้นกอนการรับประกันน้ีไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑเกี่ยวกับหมึกของ 
HP ท่ีมีการเติมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใชงานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแกไข

หัวพิมพ (ใชไดเฉพาะผลิตภัณฑที่มีหัวพิมพซึ่ง 1 ป
ลูกคาสามารถเปล่ียนได)
อุปกรณเสริม  1 ป เวนแตจะกำหนดเปนอยางอ่ืน
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ขอมูลการรบัประกนัของตลบัหมกึพมิพ
การรบัประกนัตลบัหมกึพมิพของ HP จะมีผลบงัคบัใชเมือ่มีการใชผลติภณัฑดงักลาว
ในอปุกรณการพมิพของ HP ทีไ่ดกาํหนดไว การรบัประกนัน้ีไมครอบคลุมถงึ
ผลติภณัฑหมกึของ HP ทีไ่ดรบัการเตมิหมกึ ผลติขึน้ใหม ปรบัปรุงใหม ใชผดิวธีิ หรือ
ถูกดดัแปลงแกไขไมวาในลกัษณะใด
ในชวงเวลาการรบัประกนั ผลติภณัฑดงักลาวจะไดรบัการคุมครองตราบเทาทีห่มกึของ
HP ยงัไมหมด และยงัไมถงึวนัทีส่ิน้สดุการรบัประกนั คณุสามารถตรวจสอบวนัทีส่ิน้สดุ
การรบัประกนัในรปูแบบ YYYY-MM ไดจากทีต่อไปน้ี:
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ขอกาํหนดรายละเอยีดของเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ
• คณุสมบตัแิละความสามารถของผลติภณัฑ
• ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัหนวยประมวลผลและหนวยความจาํ
• ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
• ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัโปรโตคอลเครือขาย
• ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัเว็บเซริฟเวอรในตวั
• ขอมลูจาํเพาะของวสัดุพมิพ
• ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการพมิพ
• ขอกาํหนดเฉพาะของ HP ePrint และเว็บไซตของ HP
• ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพแวดลอม
• ขอกาํหนดรายละเอยีดดานไฟฟ า
• ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสงเสยีง

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ
• ขนาด (มอีปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานแบบอตัโนมตั,ิ ไมมถีาด 2 และเมือ่

ปิดแกนเลือ่นของถาดรบักระดาษออก) (ความกวาง x ความสงู x ความลกึ): 494
x 202 x 460 มม. (19.5 x 8 x 18.1 น้ิว)

• พรอมดวยถาด 2: เพิม่ความสงู 82 มม. (3.2 น้ิว) ของเครือ่งพมิพ
• น้ําหนกัเครือ่งพมิพ (รวมอปุกรณเสรมิสาํหรบัการพมิพสองดานอตัโนมตั ิ(อปุกรณ

พมิพงานสองดาน) แตไมรวมกระดาษและหมกึพมิพ): 8.11 กก. (17.9 ปอนด)
• พรอมดวยถาด 2: เพิม่น้ําหนกั 2.79 กก. (6.2 ปอนด)

คณุสมบตัแิละความสามารถของผลติภณัฑ

คณุสมบตัิ ความจุ

การเชือ่มตอ • ใชไดกบัอปุกรณ USB 2.0 ความเร็วสูง
• 802.11b/g/n แบบไรสาย*
• เครือขายอีเทอรเน็ต (802.3)

* เครือ่งพมิพรองรบัยานความถี ่802.11n 2.4 GHz

วธิีการพมิพ การพมิพองิคเจ็ตแบบใชความรอนกาํหนดปรมิาณหมกึ

ตลบัหมกึพมิพ ตลบัหมกึพมิพสีต่ลบั (สีดาํ, สีน้ําเงนิ, สีแดง, และสเีหลือง
อยางละหน่ึงตลบั)

หมายเหตุ ไมรองรบัการส ั่งซ้ือตลบัหมกึพมิพแบบ
ออนไลนในทุกประเทศ/พื้นที่

หวัพมิพ หน่ึงหวัพมิพ
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คณุสมบตัิ ความจุ

ปรมิาณการจาย สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัปรมิาณการจายหมกึของ
ตลบับรรจุหมกึโดยประมาณ โปรดไปที ่www.hp.com/
go/learnaboutsupplies/

ภาษาทีใ่ชกบัเครือ่งพมิพ HP PCL 3

การสนบัสนุนแบบอกัษร แบบอกัษร US: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

รอบการทาํงาน สูงถงึ 25,000 หนาตอเดอืน

ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัหนวยประมวลผลและหนวยความจาํ

หนวยประมวลผลของเครือ่งพมิพ
ARM R4

หนวยความจาํของเครือ่งพมิพ
128 MB DDR2

ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

หมายเหตุ สาํหรบัขอมูลทีท่นัสมนัทีส่ดุเกีย่วกบัระบบปฏบิตักิารทีส่นบัสนุน และขอ
กาํหนดเฉพาะของระบบ โปรดไปที ่www.hp.com/go/customercare

การใชงานรวมกนักบัระบบปฏบิตักิาร
• Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7
• Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
• Linux (สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่http://hplipopensource.com/hplip-

web/index.html)

ขอกาํหนดของระบบข ัน้ตํ่า
• Microsoft® Windows® 7: หนวยประมวลผล 1 GHz 32 บติ (x86) หรือ 64

บติ (x64); เน้ือทีว่างของฮารดดสิก 2 GB, ไดรฟ  CD-ROM/DVD หรือการ
เชือ่มตออนิเทอรเน็ต, พอรต USB; Internet Explorer

• Microsoft Windows Vista®: 800 MHz 32 บติ (x86) หรือ 64 บติ (x64);
เน้ือทีว่างของฮารดดสิก 2 GB, ไดรฟ  CD-ROM/DVD หรือการเชือ่มตอ
อนิเทอรเน็ต, พอรต USB; Internet Explorer

• Microsoft Windows XP Service Pack 3 หรือสงูกวา (32 บติ เทานัน้):
Intel® Pentium® II , Celeron® หรือหนวยประมวลผลทีใ่ชรวมกนัได; 233
MHz หรือสงูกวา; ไดรฟ  CD-ROM/DVD หรือการเชือ่มตออนิเทอรเน็ต, พอรต
USB, Internet Explorer 6.0 หรือสงูกวา

• Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7: PowerPC G4, G5, หรือหนวยประมวล
ผล Intel Core, เน้ือทีว่างของฮารดดสิก 900 MB, ไดรฟ  CD-ROM/DVD หรือ
การเชือ่มตออนิเทอรเน็ต, พอรต USB

(ทาํตอ)
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ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัโปรโตคอลเครือขาย

การใชงานรวมกนักบัระบบปฏบิตักิารของเครือขาย
• Windows XP (32 บติ) (Professional and Home Editions), Windows

Vista 32 บติ และ 64 บติ (Ultimate Edition, Enterprise Edition และ
Business Edition), Windows 7 (32 บติ และ 64 บติ)

• Windows Small Business Server 2003 32 บติ และ 64 บติ, Windows
2003 Server 32 บติ และ 64 บติ, Windows 2003 Server R2 32 บติ และ
64 บติ (Standard Edition, Enterprise Edition)

• Windows Small Business Server 2008 32 บติ และ 64 บติ, Windows
2008 Server 32 บติ และ 64 บติ, Windows 2008 Server R2 32 บติ และ
64 บติ (Standard Edition, Enterprise Edition)

• Citrix XenDesktop 4
• Citrix XenServer 5.5
• Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Presentation Server 4.0
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Presentation Server 4.5
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix

XenApp 5.0
• Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services พรอมดวย Citrix

Metaframe XP พรอมดวย Feature Release 3
• Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
• Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
• Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services
• Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services with Citrix

XenApp 5.0
• Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

โปรโตคอลเครือขายทีใ่ชรวมกนัได
TCP/IP

การจดัการเครือขาย
Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั) (ความสามารถในการกาํหนด
คาและจดัการเครือ่งพมิพในเครอืขายจากระยะไกล)

ภาคผนวก A
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ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัเว็บเซริฟเวอรในตวั

ขอกาํหนด
• เครือขายแบบ TCP/IP (ไมสนบัสนุนเครอืขายแบบ IPX/SPX)
• เว็บเบราวเซอร (Microsoft Internet Explorer 7.0 หรือสงูกวา Mozilla

Firefox 3.0 หรือสงูกวา Safari 3.0 หรือสูงกวา หรือ Google Chrome 3.0
หรือสงูกวา)

• การเชือ่มตอเครือขาย (คณุจะไมสามารถใชเว็บเซริฟเวอรในตวัทีเ่ชือ่มตอเขากบั
คอมพวิเตอรโดยตรงโดยใชสายเคเบลิ USB ได)

• การเชือ่มตออนิเทอรเน็ต (ตองใชในการทาํงานตามคณุสมบตับิางอยาง)

หมายเหตุ ◌คณุสามารถเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวัโดยไมตองเชือ่มตอกบั
อนิเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คณุสมบตับิางอยางอาจใชไมได

หมายเหตุ บนไฟรวอลล เว็บเซริฟเวอรในตวัตองอยูในฝั่งเดยีวกนักบั
เครือ่งพมิพ

ขอมูลจาํเพาะของวสัดพุมิพ
ดตูารางเหลาน้ีเพือ่ตรวจสอบวสัดพุมิพทีถู่กตองเพือ่ใชกบัเครือ่งพมิพของคณุ และตรวจ
สอบวาจะสามารถใชงานคณุสมบตัใิดกบัวสัดพุมิพของคณุไดบาง
• ทาํความเขาใจกบัขอกาํหนดรายละเอยีดของวสัดพุมิพทีส่นบัสนุน
• ต ัง้คาระยะหางจากขอบกระดาษตํ่าสดุ
• คาํแนะนําสาํหรบัการพมิพงานบนหนากระดาษท ัง้สองดาน

ทาํความเขาใจกบัขอกาํหนดรายละเอยีดของวสัดพุมิพทีส่นบัสนุน
ดตูารางเพือ่ตรวจสอบวสัดพุมิพทีถู่กตองเพือ่ใชกบัเครือ่งพมิพของคณุ และตรวจสอบวา
จะสามารถใชงานคณุสมบตัใิดกบัวสัดพุมิพของคณุไดบาง
• รูจกักบัขนาดทีร่องรบัได
• ทาํความเขาใจกบัชนิดและน้ําหนกัของวสัดพุมิพ

รูจกักบัขนาดทีร่องรบัได

หมายเหตุ ถาด 2 พรอมใชงานเป็นอปุกรณเสรมิเพิม่เตมิ

ขนาดวสัดุพมิพ ถาด 1 ถาด 2 อปุกรณสาํหรบัการพมิพ
สองดาน

ขนาดวสัดพุมิพมาตรฐาน    

10x15 ซม.*   

2L   

U.S. Letter (216 x 279 มม.; 8.5 x 11 น้ิว)
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ขนาดวสัดุพมิพ ถาด 1 ถาด 2 อปุกรณสาํหรบัการพมิพ
สองดาน

8.5 x 13 น้ิว (216 x 330 มม.)   

U.S. Legal (216 x 356 มม.; 8.5 x 14 น้ิว)  

A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)*

U.S. Executive (184 x 267 มม.; 7.25 x 10.5
น้ิว)

 

U.S. Statement (140 x 216 มม.; 5.5 x 8.5
น้ิว)

  

B5 (JIS) (182 x 257 มม.; 7.17 x 10.12 น้ิว)*  

A5 (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 น้ิว)*   

6 x 8 น้ิว   

A4 แบบขอบจรดขอบ*  

Letter แบบขอบจรดขอบ*  

ซองจดหมาย    

U.S. #10 Envelope (105 x 241 มม.; 4.12 x
9.5 น้ิว)

  

Monarch Envelope (98 x 191 น้ิว; 3.88 x
7.5 น้ิว)

  

Card Envelope (111 x 152 มม.; 4.4 x 6 น้ิว)   

A2 Envelope (111 x 146 มม.; 4.37 x 5.75
น้ิว)

  

DL Envelope (110 x 220 มม.; 4.3 x 8.7 น้ิว)   

C5 Envelope (162 x 229 มม.; 6.4 x 9 น้ิว)   

C6 Envelope (114 x 162 มม.; 4.5 x 6.4 น้ิว)   

ซองจดหมาย Japanese Chou #3 (120 x 235
มม.; 4.7 x 9.3 น้ิว)

  

ซองจดหมาย Japanese Chou #4 (90 x 205
มม.; 3.5 x 8.1 น้ิว)

  

บตัร    

บตัรดชันี (76.2 x 127 มม.; 3 x 5 น้ิว)   

บตัรดชันี (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)   

บตัรดชันี (203 x 127 มม.; 5 x 8 น้ิว)   

ภาคผนวก A
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ขนาดวสัดุพมิพ ถาด 1 ถาด 2 อปุกรณสาํหรบัการพมิพ
สองดาน

บตัร A6 (105 x 148.5 มม.; 4.13 x 5.83 น้ิว)   

บตัรดชันี A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)   

Hagaki** (100 x 148 มม.; 3.9 x 5.8 น้ิว)   

Ofuku Hagaki** (200 x 148 มม.; 7.8 x 5.8
น้ิว)

  

บตัรดชันี (216 x 279 มม.; 8.5 x 11 น้ิว)   

วสัดพุมิพภาพถาย    

วสัดพุมิพภาพถาย (76.2 x 127 มม.; 3 x 5 น้ิว)   

วสัดพุมิพภาพถาย (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)   

วสัดพุมิพภาพถาย (5 x 7 น้ิว)   

วสัดพุมิพภาพถาย (8 x 10 น้ิว)   

วสัดพุมิพภาพถาย (8.5 x 11 น้ิว)   

Photo L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)   

Photo 2L (127 x 178 มม.)   

13 x 18 ซม.*   

วสัดพุมิพอืน่ๆ

หมายเหตุ การกาํหนดขนาดวสัดุพมิพทีม่ีขนาด
แบบกาํหนดเองในซอฟตแวรการพมิพของ HP
สามารถใชไดใน Mac OS X เทานัน้

   

วสัดุพมิพทีก่าํหนดขนาดเองทีม่ีความกวางระหวาง
76.2 ถงึ 216 มม. และความยาวระหวาง 127 ถงึ
356 มม. (กวาง 3 ถงึ 8.5 น้ิว และยาว 5 ถงึ 14
น้ิว)

  

วสัดุพมิพทีก่าํหนดขนาดเองทีม่ีความกวางระหวาง
127 ถงึ 216 มม. และความยาวระหวาง 241 ถงึ
305 มม. (กวาง 5 ถงึ 8.5 น้ิว และยาว 9.5 ถงึ 12
น้ิว)

   

* ขนาดเหลาน้ีสามารถใชไดสาํหรบัการพมิพแบบไมมีขอบ
** เครือ่งพมิพน้ีสามารถใชงานไดเฉพาะกบักระดาษธรรมดาและกระดาษองิคเจ็ต
Hagaki จาก Japan Post เทานัน้ ไมสามารถใชงานกบักระดาษภาพถาย Hagaki
จาก Japan Post

(ทาํตอ)
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ทาํความเขาใจกบัชนิดและน้ําหนกัของวสัดพุมิพ

หมายเหตุ ถาด 2 พรอมใชงานเป็นอปุกรณเสรมิเพิม่เตมิ

ถาด ชนิด น้ําหนกั ความจุ

ถาด 1 กระดาษ 60 ถงึ 105 กรมั/ม.2

(16 ถงึ 28 ปอนด)

กระดาษธรรมดาไมเกนิ 250
แผน

(เรียงซอนกนัหนา 25 มม.
หรือ 1 น้ิว)

วสัดุพมิพภาพถาย 280 กรมั/ม.2

(75 ปอนด)

ไมเกนิ 100 แผน

(เรียงซอนกนัหนา 17 มม.
หรือ 0.67 น้ิว)

ซองจดหมาย 75 ถงึ 90 กรมั/ม.2

(ซองจดหมาย 20 ถงึ 24
ปอนด)

ไมเกนิ 30 แผน

(เรียงซอนกนัหนา 17 มม.
หรือ 0.67 น้ิว)

บตัร ไมเกนิ 200 กรมั/ม.2

(ดชันี 110 ปอนด)

ไมเกนิ 80 ใบ

ถาด 2 กระดาษธรรมดาเทานัน้ 60 ถงึ 105 กรมั/ม.2

(16 ถงึ 28 ปอนด)

กระดาษธรรมดาไมเกนิ 250
แผน

(25 มม. หรือ 1.0 น้ิว ซอน
กนั)

อุปกรณ
สาํหรบัการ
พมิพสองดาน

กระดาษธรรมดาและโบรชวัร 60 ถงึ 105 กรมั/ม.2

(16 ถงึ 28 ปอนด)

ไมสามารถใชได

ถาดรบั
กระดาษออก

วสัดุพมิพทกุชนิดทีส่นบัสนุน  กระดาษธรรมดาไมเกนิ 150
แผน (การพมิพขอความ)

ต ัง้คาระยะหางจากขอบกระดาษตํ่าสดุ
ระยะหางจากขอบกระดาษของเอกสารตองเทากบั (หรือเกนิ) การต ัง้คาระยะหางจาก
ขอบกระดาษในแนวการพมิพตามแนวต ัง้

ภาคผนวก A
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วสัดพุมิพ (1) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดาน
ซาย

(2) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดานขวา

(3) ระยะหาง
จากขอบกระดาษ
ดานบน

(4) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดานลาง

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
U.S. Executive
U.S. Statement
8.5 x 13 น้ิว
B5
A5
บตัร

วสัดุพมิพทีก่าํหนดขนาดเอง

วสัดพุมิพภาพถาย

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว) ในระบบ
Windows และ
12 มม. (0.47
น้ิว) ในระบบ
Mac OS X
และ Linux

ซองจดหมาย 3.3 มม. (0.13
น้ิว)

3.3 มม. (0.13
น้ิว)

16.5 มม. (0.65
น้ิว)

16.5 มม.
(0.65 น้ิว)

คาํแนะนําสาํหรบัการพมิพงานบนหนากระดาษท ัง้สองดาน
• ใชวสัดพุมิพทีส่อดคลองกบัขอกาํหนดของเครือ่งพมิพทีร่ะบุไว สาํหรบัขอมลูเพิม่

เตมิ โปรดดทูี ่ขอมลูจาํเพาะของวสัดพุมิพ
• ระบตุวัเลือกการพมิพงานสองดานในแอปพลเิคชนัของคณุหรือในไดรเวอร

เครือ่งพมิพ
• หามพมิพท ัง้สองดานบนซองจดหมาย กระดาษภาพถาย วสัดุพมิพเคลือบมนั หรือ

กระดาษทีบ่างกวากระดาษปอนด 16 ปอนด (60 กรมั/ม.2) หรือหนากวากระดาษ
ปอนด 28 ปอนด (105 กรมั/ม.2) เน่ืองจากอาจทาํใหวสัดพุมิพเหลาน้ีตดิขดัได

• เมือ่พมิพท ัง้สองดานหนา วสัดพุมิพหลายๆ ชนิดตองมีการจดัวางแนวกระดาษใน
แบบเฉพาะตามความเหมาะสม วสัดพุมิพเหลาน้ี ไดแก กระดาษทีม่หีวัจดหมาย
กระดาษทีผ่านการพมิพมาแลว และกระดาษทีม่ลีายน้ํา และกระดาษทีเ่จาะขอบไว
แลว เมือ่คณุพมิพจากคอมพวิเตอรทีป่ระมวลผลดวย Windows เครือ่งพมิพจะ
พมิพดานแรกของวสัดพุมิพกอน ป อนวสัดพุมิพโดยควํ่าดานทีจ่ะพมิพลง

• สาํหรบัการพมิพสองดานแบบอตัโนมตั ิเมือ่การพมิพงานทีด่านแรกเสร็จสิน้
เครือ่งพมิพจะยดึวสัดพุมิพไว และหยดุพมิพช ั่วคราวเพือ่รอใหหมกึแหง เมือ่หมกึ
แหง วสัดพุมิพจะถูกดงึกลบัเขาไปในเครือ่งพมิพและพมิพดานทีส่อง เมือ่พมิพงาน
เสร็จสิน้ วสัดพุมิพจะตกลงบนถาดรบักระดาษ หามดงึวสัดพุมิพออกจนกวาการ
พมิพจะเสร็จสิน้

• คณุสามารถพมิพลงบนท ัง้สองดานของวสัดพุมิพทีก่าํหนดขนาดเองทีส่ามารถใช
งานไดโดยการกลบัดานและป อนกลบัเขาไปในเครือ่งพมิพอกีคร ัง้ สาํหรบัขอมลู
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอมลูจาํเพาะของวสัดพุมิพ
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ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการพมิพ
• ความละเอยีดการพมิพสดีาํ

600 x 600 dpi เมือ่ใชหมกึสดีาํ
• ความละเอยีดการพมิพสี

สงูถงึ 4800 x 1200 dpi ซึง่เหมาะกบักระดาษ HP Advanced Photo Paper
ดวยความละเอยีด 1200 x 1200 dpi

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ดคูวามละเอียดของการพมิพ

ขอกาํหนดเฉพาะของ HP ePrint และเว็บไซตของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ขอกาํหนดเฉพาะของ HP ePrint
• ขอกาํหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP

ขอกาํหนดเฉพาะของ HP ePrint
• การเชือ่มตออนิเทอรเน็ตโดยใชการเชือ่มตออเีธอรเน็ตหรือแบบไรสาย
• ขนาดใหญทีส่ดุของอเีมลและสิง่ทีแ่นบ: 5 เมกะไบต
• จาํนวนสิง่ทีแ่นบสงูสดุ: 10

หมายเหตุ ตองมเีพียงทีอ่ยูอเีมลของเครือ่งพมิพเทานัน้ทีแ่สดงอยูในบรรทดั
“To” (ถงึ) ของขอความอเีมล

• ประเภทไฟลทีส่นบัสนุน:
◦ PDF
◦ HTML
◦ รปูแบบไฟลขอความมาตรฐาน
◦ Microsoft Word, PowerPoint
◦ ไฟลภาพ เชน PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP

หมายเหตุ คณุอาจสามารถใชไฟลประเภทอืน่ไดกบั HP ePrint อยางไร
ก็ตาม HP ไมสามารถรบัประกนัวาเครือ่งพมิพจะพมิพไฟลประเภทอืน่
เน่ืองจากยงัไมมกีารทดสอบอยางเต็มที่

ขอกาํหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
• เว็บเบราวเซอร (ไมวาจะเป็น Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสงูกวา,

Mozilla Firefox 2.0 หรือสงูกวา, Safari 3.2.3 หรือสงูกวา หรือ Google
Chrome 3.0) พรอมดวยปล ัก๊อนิ Adobe Flash (เวอรชนั 10 หรือสูงกวา)

• การเชือ่มตออนิเทอรเน็ต

ภาคผนวก A
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ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมในการทาํงาน
อณุหภูมขิณะทาํงาน: 5° ถงึ 40° C (41° ถงึ 104° F)
ความช้ืนในการทาํงาน: 15 ถงึ 80% RH ไมควบแนน
สภาพการทาํงานทีแ่นะนํา: 15° ถงึ 32° C (59° ถงึ 90° F)
ความช้ืนสมัพทัธทีแ่นะนํา: 20 ถงึ 80% RH ไมควบแนน

สภาพแวดลอมในการจดัสง
อณุหภูมสิงูสุดในการจดัสง: -40° ถงึ 60° C (-40° ถงึ 140° F)
ความช้ืนสงูสดุในการจดัสง: 5 ถงึ 90% RH ไมควบแนน

ขอกาํหนดรายละเอยีดดานไฟฟ า

แหลงจายไฟ
อะแดปเตอรไฟฟ าอเนกประสงค (ภายนอก)

การใชไฟ
แรงดนัไฟฟ าอนิพุท: 100 ถงึ 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz)
แรงดนัไฟฟ าเอาทพุท: 32 Vdc ที ่2000 mA

การใชไฟ
30 วตัตสาํหรบัการพมิพงาน (โหมดรางแบบเร็ว)

ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสงเสยีง
พมิพในโหมดเอกสารราง ระดบัเสยีงตามมาตรฐาน ISO 7779
• ความดนัเสยีง (ณ บรเิวณขางเครือ่ง)

LpAm 57 (dBA) (mono Draft print)
• กาํลงัเสยีง

LwAd 7.1 (BA)
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ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคบั
เครือ่งพมิพมีคณุสมบตัติรงตามขอกาํหนดเกีย่วกบัผลติภณัฑจากหนวยงานทีอ่อกขอ
บงัคบัตางๆ ในประเทศ/ภูมภิาคของคณุ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ประกาศของ FCC
• ประกาศสาํหรบัผูใชเครือขายโทรศพัทในเกาหลี
• ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สาํหรบัผูใชในประเทศญีปุ่ น
• ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญีปุ่ นเกีย่วกบัสายไฟ
• GS Declaration (เยอรมนี)
• การเคลือบเงาอปุกรณตอพวงสาํหรบัประเทศเยอรมนั
• ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยุโรป
• ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคบัสาํหรบัผลติภณัฑแบบไรสาย
• หมายเลขรุนสาํหรบัขอบงัคบั
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ประกาศของ FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

ประกาศสาํหรบัผูใชเครอืขายโทรศพัทในเกาหลี
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ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สาํหรบัผูใชในประเทศญีปุ่ น

ประกาศแจงเตอืนผูใชในประเทศญีปุ่ นเกีย่วกบัสายไฟ

GS Declaration (เยอรมนี)

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

การเคลือบเงาอปุกรณตอพวงสาํหรบัประเทศเยอรมนั

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลติภณัฑทีม่เีครือ่งหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญตั ิEU Directives ดงัตอไปน้ี:
• กฎบญัญตั ิLow Voltage Directive 2006/95/EC
• กฎบญัญตั ิEMC Directive 2004/108/EC
• Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม
ผลติภณัฑน้ีจะมีคณุสมบตัติาม CE เมือ่ใชกบัอะแดปเตอร AC ของ HP ทีม่ี
เครือ่งหมาย CE เทานัน้
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หากผลติภณัฑน้ีมีคณุสมบตักิารใชงานดานโทรคมนาคม ผลติภณัฑน้ีจะอยูภายใตขอ
กาํหนดสาํคญัของกฎบญัญตั ิEU Directive ตอไปน้ี:
กฎบญัญตั ิR&TTE Directive 1999/5/EC
การปฏบิตัติามกฎบญัญตัเิหลาน้ีแสดงถงึความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป
(European Norms) ทีส่อดคลองกนัและมผีลบงัคบัใชซึง่ระบุไวในคาํประกาศรบัรอง
ของ EU ที ่HP จดัทาํสาํหรบัผลติภณัฑหรอืกลุมผลติภณัฑน้ี และมเีผยแพร (เฉพาะ
ภาษาองักฤษ) ในเอกสารประกอบของผลติภณัฑหรือทีเ่ว็บไซตตอไปน้ี:
www.hp.com/go/certificates (พมิพชือ่ผลติภณัฑในชองคนหา)
ผลติภณัฑทีส่อดคลองกบัขอบงัคบัดงักลาวมสีญัลกัษณอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีปรากฏ
อยูบนผลติภณัฑ:

สาํหรบัผลติภณัฑทีไ่มมีคณุสมบตัดิานการ
โทรคมนาคม และสาํหรบัผลติภณัฑดาน
โทรคมนาคมทีส่อดคลองกนัของสหภาพยุโรป
เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกาํลงัไฟตํ่ากวา
10 mW

สาํหรบัผลติภณัฑดานโทรคมนาคมทีไ่ม
สอดคลองกนัของสหภาพยุโรป (จะมเีลข
ประจาํเครือ่ง 4 หลกัแทรกอยูระหวาง CE
และ ! (เครือ่งหมายอศัเจรีย) หากมีผลบงัคบั
ใช)

โปรดดทูีป่ ายฉลากทีเ่ป็นขอบงัคบัทีม่อียูบนผลติภณัฑน้ี
คณุสมบตักิารทาํงานดานการโทรคมนาคมของผลติภณัฑน้ีอาจใชในกลุมประเทศ EU
และ EFTA ออสเตรีย เบลเยียม บลัแกเรีย ไซปรสั สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก เอสโต
เนีย ฟินแลนด ฝร ั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการ ีไอซแลนด ไอรแลนด อติาล ีลตัเวีย ลกิ
เตนสไตน ลทิวัเนีย ลกัเซมเบริก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตเุกส
โรมาเนีย สาธารณรฐัสโลวกั สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวติเซอรแลนด และสหราช
อาณาจกัร
หวัตอโทรศพัท (มเีฉพาะบางผลติภณัฑ) มีไวเพือ่การเชือ่มตอกบัเครือขายโทรศพัท
ระบบแอนะล็อก
ผลติภณัฑทีม่อุีปกรณ LAN แบบไรสาย
ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเฉพาะหรอืขอกาํหนดพเิศษวาดวยการทาํงานของเครือ
ขาย LAN แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคมุเกีย่วกบัชอง
สญัญาณทีม่ใีหใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการต ัง้คาเครือขายไรสายสาํหรบัประ
เทศนัน้ๆ ถูกตอง
ประเทศฝร ั่งเศส
มขีอจาํกดับางอยางสาํหรบัการทาํงานของ LAN แบบไรสายดวยความถี ่2.4-GHz
ของผลติภณัฑน้ี: ผลติภณัฑน้ีอาจใชงานภายในอาคารไดสาํหรบัคลืน่ความถี่
2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13) สาํหรบัการใชงานภายนอกอาคาร จะใชไดเฉพาะ
คลืน่ความถี ่2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สาํหรบัขอกําหนดลาสดุ โปรดดทูี่
www.arcep.fr
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หากมีขอสงสยัในเรือ่งระเบยีบขอบงัคบั โปรดตดิตอ:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse
140, 71034 Boeblingen, GERMANY

ขอมูลเกีย่วกบัขอบงัคบัสาํหรบัผลติภณัฑแบบไรสาย
เน้ือหาสวนน้ีแสดงขอมลูกฎขอบงัคบัเกีย่วกบัผลติภณัฑไรสาย
• การไดรบัรงัสคีลืน่ความถีว่ทิยุ
• ประกาศสาํหรบัผูใชในบราซลิ
• ประกาศสาํหรบัผูใชในแคนาดา
• ประกาศสาํหรบัผูใชในไตหวนั

การไดรบัรงัสคีลืน่ความถีว่ทิยุ

Exposure to radio frequency radiation 

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner 
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This 
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In 
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure 
limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) 
during normal operation. 

ประกาศสาํหรบัผูใชในบราซลิ

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

ประกาศสาํหรบัผูใชในแคนาดา

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN 
d'Industrie Canada.
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ประกาศสาํหรบัผูใชในไตหวนั

หมายเลขรุนสาํหรบัขอบงัคบั
เพือ่วตัถุประสงคสาํหรบัการตรวจสอบตามขอบงัคบั ผลติภณัฑของคณุจงึตองมี
หมายเลขรุนตามขอบงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอ
บงัคบัของผลติภณัฑของคณุคอื VCVRA-1101 โปรดอยาจาํหมายเลขรุนตามขอบงัคบั
สบัสนกบัชือ่ทีใ่ชในการจาํหนาย (HP Officejet Pro 8100 ePrinter) หรือหมายเลข
ผลติภณัฑ
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แผนการควบคมุผลติภณัฑมใิหทาํลายสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงม ั่นสรางผลติภณัฑทีม่ีคณุภาพทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอม มกีาร
ออกแบบเพือ่การรีไซเคลิกบัผลติภณัฑน้ี จาํนวนวสัดไุดถูกจาํกดัใหอยูในปรมิาณทีน่อย
ทีส่ดุในขณะทีย่งัรกัษาสภาพการทาํงานและความสมํ่าเสมอในการทาํงานไดอยางเหมาะ
สม วสัดทุีไ่มเหมอืนกนัไดรบัการออกแบบมาใหแยกออกจากกนัไดงาย สายรดัและการ
เชือ่มตออืน่ๆ สามารถคนหา เขาถงึ และดงึออกไดงายดวยการใชเครือ่งมอืพ้ืนฐาน ชิน้
สวนทีม่ีความสาํคญัไดรบัการออกแบบมาใหเขาถงึไดอยางรวดเร็วเพือ่การแยกชิน้สวน
และการซอมแซมไดอยางมปีระสทิธภิาพ
หากตองการขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดจูากเว็บไซตเพือ่สิง่แวดลอมของ HP ที่
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• การใชกระดาษ
• พลาสตกิ
• เอกสารขอมูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
• โครงการรีไซเคลิ
• โครงการรีไซเคลิสาํหรบัอปุกรณองิคเจ็ตของ HP
• การทิง้อปุกรณทีห่มดอายุการใชงานโดยผูใชในครวัเรอืนภายในสหภาพยุโรป
• การใชไฟ
• สารเคมี
• ขอมลูเกีย่วกบัแบตเตอรี่
• กฎระเบยีบเกีย่วกบัแบตเตอรีข่องสหภาพยโุรป
• ประกาศ RoHS (เฉพาะประเทศจีนเทานัน้)
• ประกาศ RoHS (เฉพาะยูเครนเทานัน้)

การใชกระดาษ
เครือ่งพมิพน้ีเหมาะสาํหรบัการใชกระดาษรไีซเคลิตามขอกาํหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสตกิ
ชิน้สวนทีท่าํจากพลาสตกิซึง่มน้ํีาหนกัเกนิ 25 กรมัจะมเีครือ่งหมายกาํกบัตามมาตรฐาน
สากล เพือ่ใหทราบวาพลาสตกิใดควรนําไปรไีซเคลิเมือ่สิน้สดุอายุการใชงานของ
เครือ่งพมิพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
คณุสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS) ไดจากเว็บไซต HP ที:่
www.hp.com/go/msds
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โครงการรีไซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคนืและรีไซเคลิผลติภณัฑมากขึน้ในหลายประเทศ/ภูมภิาค
รวมถงึพนัธมติรทีม่ศีนูยรไีซเคลิอปุกรณอเิล็กทรอนิกสทีใ่หญทีส่ดุท ั่วโลก HP ชวย
รกัษาทรพัยากรโดยนําผลติภณัฑทีไ่ดรบัความนิยมสงูมาขายใหม หากตองการขอมลู
เกีย่วกบัการรีไซเคลิผลติภณัฑ HP โปรดเยีย่มชม:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรีไซเคลิสาํหรบัอปุกรณองิคเจ็ตของ HP
HP มุงม ั่นรกัษาสิง่แวดลอม โครงการรีไซเคลิวสัดอุงิคเจ็ต HP ดาํเนินงานอยูในหลาย
ประเทศ/พ้ืนที ่คณุสามารถนําตลบัหมกึพมิพทีใ่ชแลวหรอืตลบัหมกึพมิพมารีไซเคลิได
โดยไมเสยีคาใชจาย สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดเขาไปทีเ่ว็บไซตตอไปน้ี:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
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การใชไฟ
อปุกรณการพมิพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ทีม่โีลโก ENERGY
STAR® มคีณุสมบตัติรงตามขอมลูจาํเพาะ ENERGY STAR สาํหรบัอปุกรณการ
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พมิพและสรางภาพ โดยองคการพทิกัษสิง่แวดลอมแหงสหรฐัอเมรกิา เครือ่งหมายดงัตอ
ไปน้ีจะปรากฏบนผลติภณัฑสรางภาพทีม่คีณุสมบตัติรงตาม ENERGY STAR:

ENERGY STAR เป็นเครือ่งหมายบรกิารทีจ่ดทะเบียนในสหรฐัอเมรกิาของ U.S.
EPA ในฐานะที ่HP เป็นพนัธมติรของ ENERGY STAR เราไดกาํหนดให
ผลติภณัฑน้ีตรงตามขอกาํหนด ENERGY STAR สาํหรบัประสทิธภิาพดานการใช
พลงังาน
สามารถดรูายการขอมลูเพิม่เตมิของรุนผลติภณัฑสรางภาพทีต่รงตามขอกาํหนด
ENERGY STAR ไดที:่
www.hp.com/go/energystar

สารเคมี
HP ยดึม ั่นในการใหขอมูลเกีย่วกบัสารเคมใีนผลติภณัฑของเราแกลกูคาเสมอ ท ัง้น้ีเพือ่
ใหเป็นไปตามขอกาํหนดทางกฎหมาย เชน ระเบยีบของสภาและคณะมนตรียุโรป
หมายเลข 1907/2006 (REACH - Regulation EC No 1907/2006 of the
European Parliament and the Council) สามารถอานรายงานขอมลูดานสารเคมี
ของผลติภณัฑน้ีไดที:่ www.hp.com/go/reach

ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่
เครือ่งพมิพมีแบตเตอรีภ่ายในทีใ่ชเพือ่รกัษาการต ัง้คาเครือ่งพมิพเมือ่ปิดเครือ่งพมิพ
แบตเตอรีเ่หลาน้ีอาจตองใชความระมดัระวงัเป็นพเิศษในการใชและทิง้
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• การทิง้แบตเตอรีใ่นไตหวนั
• ผูใชในแคลฟิอรเนียโปรดทราบ
• การทิง้แบตเตอรีใ่นเนเธอรแลนด

การทิง้แบตเตอรีใ่นไตหวนั
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ผูใชในแคลฟิอรเนียโปรดทราบ
แบตเตอรีท่ีม่าพรอมกบัผลติภณัฑน้ีอาจมีสารเพอรคลอเรต โปรดใชความระมดัระวงั
เป็นพเิศษในการขนยาย สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดเขาไปทีเ่ว็บไซตตอไปน้ี:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

การทิง้แบตเตอรีใ่นเนเธอรแลนด

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide 
batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. 
Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de 
geldende regels worden afgevoerd.   
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กฎระเบียบเกีย่วกบัแบตเตอรีข่องสหภาพยโุรป

European Union Battery Directive
This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the 
product.  Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne
Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a 
été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un 
technicien qualifié.

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die 
Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker 
durchgeführt werden.

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori
Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e 
la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un 
tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea
Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto 
y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de 
mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi
Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby 
vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

EU's batteridirektiv
Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i 
hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is 
deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een 
gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv
Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. 
Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi
Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen 
koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού 
χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης 
αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája
A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy 
van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva
Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta 
dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva
Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti 
visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów
Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która 
podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia
Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e 
é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico 
qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami
Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná 
tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih
V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli 
popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

EU:s batteridirektiv
Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens 
hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз
Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за 
продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран 
техник.

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii
Acest produs conţine o baterie care este utilizată pentru a menţine integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului şi care este 
proiectată să funcţioneze pe întreaga durată de viaţă a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de 
un tehnician de service calificat.
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ประกาศ RoHS (เฉพาะประเทศจีนเทานัน้)

ตารางแสดงสารพษิและวตัถอุนัตราย

ประกาศ RoHS (เฉพาะยเูครนเทานัน้)
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สทิธอินุญาตใชงานอืน่ๆ

LICENSE.aes-pubdom--crypto
---------------------
/* rijndael-alg-fst.c
 *
 * @version 3.0 (December 2000)
 *
 * Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)
 *
 * @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
 * @author Antoon Bosselaers
<antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
 * @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>
 *
 * This code is hereby placed in the public domain.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS ''AS IS'' AND
ANY EXPRESS
 * OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED
 * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
CONTRIBUTORS BE
 * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF
 * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR
 * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY,
 * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE

สทิธอินุญาตใชงานอืน่ๆ 143



 * OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE,
 * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 */

LICENSE.expat-mit--expat
---------------------
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto
---------------------
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/* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation
* Last update: 06/15/2005
* Issue date: 06/15/2005
*
* Copyright (C) 2005 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this
software
* without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT
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* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*/

LICENSE.open_ssl--open_ssl
---------------------
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.

This package is an SSL implementation written
by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as
the following conditions are aheared to. The following conditions
apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
included with this distribution is covered by the same copyright terms
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given
attribution
as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or
in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer.
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 must display the following acknowledgement:
 "This product includes cryptographic software written by
 Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
 being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof)
from 
 the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:
 "This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or
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derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply
be
copied and put under another distribution licence
[including the GNU Public Licence.]

======================================================
==============
Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 the documentation and/or other materials provided with the
 distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this
 software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be
used to
 endorse or promote products derived from this software without
 prior written permission. For written permission, please contact
 openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 permission of the OpenSSL Project.
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6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS
IS'' AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
======================================================
==============

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

======================================================
==============
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Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 the documentation and/or other materials provided with the
 distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this
 software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be
used to
 endorse or promote products derived from this software without
 prior written permission. For written permission, please contact
 openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS
IS'' AND ANY
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EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
======================================================
==============

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

======================================================
==============
Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by 
SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto
---------------------
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/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation
 * Last update: 02/02/2007
 * Issue date: 04/30/2005
 *
 * Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
 * All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 * documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
 * may be used to endorse or promote products derived from this
software
 * without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT
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 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 */

LICENSE.zlib--zlib
---------------------
zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
 claim that you wrote the original software. If you use this software
 in a product, an acknowledgment in the product documentation would
be
 appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be
 misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu
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The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request
for
Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt
(zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).
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B อปุกรณใชสิน้เปลืองและอปุกรณเสรมิ
ของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีแสดงขอมลูเกีย่วกบัอปุกรณใชสิน้เปลืองและอปุกรณเสรมิของ HP
สาํหรบัเครือ่งพมิพ ขอมลูน้ีอาจเปลีย่นแปลงได โปรดดขูอมูลทีอ่พัเดตลาสดุในเว็บไซต
ของ HP (www.hpshopping.com) นอกจากน้ี คณุสามารถส ั่งซ้ือผานทางเว็บไซต
ไดดวย

หมายเหตุ ตลบัหมกึพมิพบางรุนไมมใีนทกุประเทศ/พ้ืนที่

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ส ั่งซ้ืออปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพแบบออนไลน
• อปุกรณใชสิน้เปลือง

ส ั่งซื้ออปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัการพมิพแบบออนไลน
เมือ่ตองการส ั่งซื้ออุปกรณใชสิน้เปลืองแบบออนไลนหรือสรางรายการชอปป้ิงทีพ่มิพได
ใหเปิดซอฟตแวรของ HP ทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพของคณุ แลวคลกิ Shopping
(ชอปป้ิง) เลือก Shop for Supplies Online (ซ้ืออปุกรณใชสิน้เปลืองแบบ
ออนไลน) ซอฟตแวรของ HP จะอปัโหลดขอมลูเครือ่งพมิพ พรอมท ัง้หมายเลขรุน
หมายเลขประจาํเครือ่งพมิพ รวมท ัง้ระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ เมือ่คณุอนุญาต โดย
จะมีการเลือกอปุกรณใชสิน้เปลืองของ HP ซึง่ใชไดกบัเครือ่งพมิพของคณุไวลวงหนา
แลว คณุสามารถเปลีย่นแปลงจาํนวน เพิม่หรอืลบรายการออก แลวพมิพรายการหรอืส ั่ง
ซ้ือแบบออนไลนไดทีร่านคาของ HP หรือจากผูจาํหนายปลีกทางออนไลนอืน่ๆ (ตวั
เลือกจะแตกตางกนัตามประเทศ/ภูมภิาค) ขอมลูตลบัหมกึพมิพและลงิคไปยงัการชอป
ป้ิงแบบออนไลนยงัจะปรากฏวาหมกึพมิพเหลือนอยบนขอความแจงเตอืนหมกึพมิพดวย
คณุสามารถส ั่งซ้ือแบบออนไลนดวยการเยีย่มชม www.hp.com/buy/supplies เมือ่
ถูกถาม ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของคณุ แลวปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาจอเพือ่เลอืก
เครือ่งพมิพ แลวจงึเลอืกวสัดทุีค่ณุตองการ

หมายเหตุ บรกิารส ั่งซ้ือตลบัหมกึพมิพแบบออนไลนน้ีไมไดใหบรกิารในทกุ
ประเทศ/ภมูภิาค อยางไรก็ตาม หลายประเทศมีขอมลูเกีย่วกบัการส ั่งซ้ือทางโทรศพัท
การคนหารานคาในทองถิน่ และการพมิพรายการชอปป้ิง นอกจากนัน้ คณุสามารถ
เลือกตวัเลือก 'How to Buy' (วธีิซ้ือ) ทีอ่ยูดานบนหนาเว็บ www.hp.com/buy/
supplies เพือ่รบัขอมลูเกีย่วกบัการส ั่งซ้ือผลติภณัฑของ HP ในประเทศของคณุได
อกีดวย

อปุกรณใชสิน้เปลือง
• ตลบัหมกึพมิพและหวัพมิพ
• วสัดพุมิพ HP
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ตลบัหมกึพมิพและหวัพมิพ
บรกิารส ั่งซ้ือตลบัหมกึพมิพแบบออนไลนน้ีไมไดใหบรกิารในทกุประเทศ/ภูมภิาค
อยางไรก็ตาม หลายประเทศมีขอมลูเกีย่วกบัการส ั่งซ้ือทางโทรศพัท การคนหารานคาใน
ทองถิน่ และการพมิพรายการชอปป้ิง นอกจากนัน้ คณุสามารถเลอืกตวัเลือก 'How to
Buy' (วธีิซ้ือ) ทีอ่ยูดานบนหนาเว็บ www.hp.com/buy/supplies เพือ่รบัขอมลูเกีย่ว
กบัการส ั่งซ้ือผลติภณัฑของ HP ในประเทศของคณุไดอกีดวย
ใชแตตลบัหมกึพมิพสาํหรบัเปลีย่นทีม่หีมายเลขตรงกบัตลบับรรจุหมกึทีท่านกาํลงัจะ
เปลีย่นเทานัน้ ทานสามารถดหูมายเลขตลบัหมกึพมิพไดที:่
• ในเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั โดยการคลกิแท็บ Tools (เครือ่งมอื) ภายใต

Product Information (ขอมลูผลติภณัฑ) คลกิ Ink Gauge (มาตรวดัระดบั
หมกึ) สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั

• บนหนาสถานะเครือ่งพมิพ (โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจรายงานสถานะ
เครือ่งพมิพ)

• บนฉลากของตลบับรรจุหมกึทีค่ณุกาํลงัจะเปลีย่น
• บนสติก๊เกอรภายในเครือ่งพมิพ

ขอควรระวงั ตลบับรรจุหมกึสาํหรบัตดิต ัง้ ทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพไมมวีาง
จาํหนายในแบบแยกซ้ือ ตรวจสอบหมายเลขตลบัหมกึพมิพทีถู่กตองไดผาน
EWS บนรายงานสถานะเครือ่งพมิพ หรือบนสติก๊เกอรภายในเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ คาํเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสาํหรบัการเตรี
ยมการเทานัน้ เมือ่คณุไดรบัขอความเตอืนวาหมกึเหลอืนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหม
เพือ่เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้ คณุไมจาํเป็นตอง
เปลีย่นตลบับรรจหุมกึใหมจนกวาเครือ่งจะแจงเตือน

วสัดพุมิพ HP
หากตองการส ั่งวสัดกุารพมิพ เชน HP Premium Paper ใหไปที ่www.hp.com

HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาทีม่ีโลโก ColorLok สาํหรบัพมิพเอกสาร
ประจาํวนั กระดาษท ัง้หมดทีม่ีโลโก ColorLok ไดรบัการทดสอบอยางเป็น
อสิระเพือ่ใหไดมาตรฐานความนาเชือ่ถอืคณุภาพการพมิพทีสู่ง และสราง
เอกสารทีม่ีความคมชดั สีสนัสมจรงิ สีดาํทีช่ดัเจนขึน้ และแหงเร็วกวากระดาษ
ธรรมดาทั่วไป เลือกซ้ือกระดาษทีม่ีโลโก ColorLok ทีม่ีท ัง้ขนาดและน้ําหนกัที่
หลากหลายไดจากผูผลติกระดาษชัน้นํา

ภาคผนวก B

156 อปุกรณใชสิน้เปลืองและอุปกรณเสรมิของ HP

http://www.hp.com/buy/supplies
http://www.hp.com


C การต ัง้คาเครือขาย
คณุสามารถจดัการการต ัง้คาเครือขายสาํหรบัเครือ่งพมิพผานทางแผงควบคมุของ
เครือ่งพมิพตามทีอ่ธบิายไวในหวัขอถดัไป การต ัง้คาข ัน้สงูเพิม่เตมิมีอยูในเว็บ
เซริฟเวอรแบบฝงัตวั ซึง่เป็นเครือ่งมือการกาํหนดคาและสถานะซึง่คณุสามารถเขาถงึได
จากเว็บเบราเซอร โดยใชการเชือ่มตอเครือขายทีม่อียูเขากบัเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลู
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• การเปลีย่นการต ัง้คาเครือขายเบือ้งตน
• การเปลีย่นการต ัง้คาเครือขายข ัน้สงู
• การต ัง้คาเครือ่งพมิพสาํหรบัการสือ่สารไรสาย
• การถอนการตดิต ัง้และตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ใหม

การเปลีย่นการต ัง้คาเครือขายเบือ้งตน
ตวัเลือกแผงควบคมุชวยใหคณุสามารถต ัง้คาและจดัการการเชือ่มตอไรสายและดาํเนิน
การงานดานการจดัการเครือขายไดมากมาย ซึง่รวมถงึการดกูารต ัง้คาเครือขาย, การ
เรียกคนืคาเริม่ตนของเครือขาย, การเปิดและปิดวทิยุไรสาย และการเปลีย่นการต ัง้คา
เครือขาย
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• เรียกดแูละพมิพการต ัง้คาเครือขาย
• การเปิดและปิดวทิยุไรสาย

เรียกดแูละพมิพการต ัง้คาเครือขาย
แผงควบคมุจะแสดงสถานะเครือขายของเครือ่งพมิพ หากตองการดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ
คณุสามารถพมิพหนาการกาํหนดคาเครือขายทีแ่สดงการต ัง้คาเครือขาย เชน IP
แอดเดรส ความเร็วในการเชือ่มตอ, DNS และ mDNS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดู
ที ่การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคาเครือขาย

การเปิดและปิดวทิยไุรสาย
ตามคาเริม่ตน วทิยุไรสายจะเปิดทาํงานโดยแสดงสถานะการทาํงานจากไฟสน้ํีาเงนิที่
ดานหนาเครือ่งพมิพ หากตองการคงการเชือ่มตอกบัเครือขายแบบไรสายไว วทิยุตอง
เปิดอยู อยางไรก็ตาม หากเครือ่งพมิพของคณุเชือ่มตอกบัเครือขายอีเธอรเน็ต หรือถา
คณุใชการเชือ่มตอ USB วทิยุจะไมทาํงาน ในกรณีน้ี คณุอาจตองปิดวทิย ุในการปิด
วทิยุไรสาย ใหกด  (Wireless (ไรสาย)) คางไว
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การเปลีย่นการต ัง้คาเครือขายข ัน้สงู
ขอควรระวงั การต ัง้คาเครอืขายมีไวเพือ่ความสะดวกขอคณุ อยางไรก็ด ีคณุไม
ควรแกไขการต ัง้คาบางอยาง (เชน ความเร็วในการเชือ่มตอ, การต ัง้คา IP, เกตเวย
เริม่ตน และการต ัง้คาไฟรวอลล) นอกเสยีจากวาคณุเป็นผูใชข ัน้สงู

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• การต ัง้คาความเร็วในการเชือ่มตอ
• การดกูารต ัง้คา IP
• การเปลีย่นการต ัง้คา IP
• กาํหนดคาไฟรวอลลของเครือ่งพมิพ
• รีเซ็ตการต ัง้คาเครือขาย

การต ัง้คาความเร็วในการเชือ่มตอ
คณุสามารถเปลีย่นความเร็วทีใ่ชในการรบัสงขอมลูผานทางเครือขายได คาเริม่ตนคอื
Automatic (อตัโนมตั)ิ
1. เปิด Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั - EWS) สาํหรบั

ขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่หากตองการเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั
2. คลกิแท็บ Network (เครือขาย) แลวคลกิ Advanced (ข ัน้สงู) ในสวน ใชสาย

(802.3)
3. ในสวน Link Settings (การต ัง้คาลงิค) ใหคลกิ Manual (ดวยตนเอง)
4. คลกิเพือ่เลอืกความเร็วในการเชือ่มตอทีส่อดคลองกบัฮารดแวรเครือขายของคณุ:

• 2. 10-Full
• 3. 10-Half
• 4. 100-Full
• 5. 100-Half

การดกูารต ัง้คา IP
การด ูIP แอดเดรสของเครือ่งพมิพ:
• พมิพหนาการกาํหนดคาเครือขาย สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดด ูการทาํความเขาใจ

หนาการกาํหนดคาเครือขาย
• หรือเปิดซอฟตแวร HP (Windows) ใหดบัเบลิคลกิที ่Estimated Ink Level

(ระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ) ใหคลกิทีแ่ท็บ Device Information (ขอมลู
อปุกรณ) IP แอดเดรสจะแสดงอยูในสวน Network Information (ขอมลูเครือ
ขาย)

การเปลีย่นการต ัง้คา IP
การต ัง้คา IP เริม่ตนสาํหรบัการต ัง้คา IP คอื Automatic (อตัโนมตั)ิ ซึง่จะเป็นตวั
กาํหนดการต ัง้คา IP โดยอตัโนมตั ิอยางไรก็ตาม หากคณุเป็นผูใชข ัน้สงู คณุอาจ
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ตองการเปลีย่นการต ัง้คาดวยตนเอง ตวัอยางเชน IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก หรือ
เกตเวยเริม่ตน

ขอควรระวงั โปรดกาํหนด IP แอดเดรสดวยความรอบคอบ หากคณุป อน IP
แอดเดรสไมถูกตองขณะตดิต ัง้ องคประกอบเครือขายของคณุจะไมสามารถเชือ่มตอ
กบัเครือ่งพมิพ

1. เปิด Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั - EWS) สาํหรบั
ขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่หากตองการเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั

2. คลกิแท็บ Network (เครือขาย) แลวคลกิ IPv4 ในสวน ใชสาย (802.3)
3. ในสวน IP Address Configuration (การกาํหนดคา IP แอดเดรส) ใหคลกิ

Manual (ดวยตนเอง)
4. จะปรากฏขอความเตอืนวาการเปลีย่น IP แอดเดรสจะลบเครือ่งพมิพออกจากเครือ

ขาย คลกิที ่OK (ตกลง) เพือ่ดาํเนินการตอ
5. การเปลีย่นการต ัง้คา IP:

• เปลีย่น IP Address (IP แอดเดรส) ดวยตนเอง
• เปลีย่น Subnet Mask (ซบัเน็ตมาสก) ดวยตนเอง
• เปลีย่น Default Gateway (เกตเวยเริม่ตน) ดวยตนเอง

6. คลกิ Apply (ทาํใหมผีล)

กาํหนดคาไฟรวอลลของเครือ่งพมิพ
คณุสมบตัไิฟรวอลลทาํใหมคีวามปลอดภยัของเน็ตเวริคเลเยอรท ัง้ในเครือขาย IPv4
และ IPv6 ไฟรวอลลทาํใหสามารถควบคมุ IP แอดเดรสทีส่ามารถเขาใชไดโดยงาย

หมายเหตุ นอกเหนือไปจากการปกป องไฟรวอลลทีเ่น็ตเวริคเลเยอร เครือ่งพมิพยงั
สนบัสนุนมาตรฐานของ Secure Sockets Layer (SSL) แบบเปิดทีท่รานส
ปอรทเลเยอรเพือ่ป องกนัแอพพลเิคชนัแบบไคลเอ็นต-เซริฟเวอร เชน การรบัรอง
ความถูกตองของไคลเอ็นต-เซริฟเวอร หรือการเรียกดเูว็บ HTTPS

สาํหรบัการทาํงานของไฟรวอลลในเครือ่งพมิพ คณุตองกาํหนดคานโยบายของ
ไฟรวอลลเพือ่ใชในการสงขอมูล IP ทีก่าํหนด สามารถเขาสูหนานโยบายของไฟรวอลล
ผาน EWS และดูไดในเว็บเบราเซอร
หลงัจากกาํหนดคานโยบายแลว คาดงักลาวจะไมเปิดใชงานจนกวาคณุจะคลกิ Apply
(ใช) ใน EWS

การสรางและใชกฎ
กฎไฟรวอลลอนุญาตใหคณุควบคมุการสงขอมลู IP ใชกฎไฟรวอลลเพือ่อนุญาตหรือยตุิ
การสงขอมูล IP ตาม IP แอดเดรสและบรกิาร
สามารถป อนไดสงูสดุ 10 กฎ โดยแตละกฎจะกาํหนดทีอ่ยูแมขาย บรกิาร และสิง่ทีต่อง
กระทาํกบัทีอ่ยูและบรกิารเหลานัน้
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เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• สรางกฎไฟรวอลล
• เปลีย่นลาํดบัความสาํคญัของกฎไฟรวอลล
• เปลีย่นตวัเลอืกของไฟรวอลล
• รีเซ็ตการต ัง้คาไฟรวอลล
• ขอจาํกดัของกฎ แมแบบ และบรกิาร

สรางกฎไฟรวอลล
หากตองการสรางกฎไฟรวอลล ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
1. เปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Settings (การต ัง้คา) คลกิ Firewall Rules (กฎไฟรวอลล)
3. คลกิ New (ใหม) และปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ หลงัจากคลกิ Apply (ใช) การเชือ่มตอไปยงั EWS อาจถูกขดัจงัหวะ
ช ั่วคราวเป็นระยะเวลาส ัน้ๆ หากไมมกีารเปลีย่นแปลง IP แอดเดรส การเชือ่มตอ
EWS จะกลบัมาใชไดอกีคร ัง้ แตอยางไรก็ตาม หากมีการเปลีย่นแปลง IP
แอดเดรส ใหใช IP แอดเดรสใหมในการเปิด EWS

เปลีย่นลาํดบัความสาํคญัของกฎไฟรวอลล
หากตองการเปลีย่นลาํดบัความสาํคญัของกฎไฟรวอลลทีจ่ะใช ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ
ดงัตอไปน้ี
1. เปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Settings (การต ัง้คา) คลกิ Firewall Rules Priority (ลาํดบัความ

สาํคญัของกฎไฟรวอลล)
3. เลือกลาํดบัความสาํคญัสาํหรบักฎทีค่ณุตองการใชจากรายการ Rule

Precedence (ความสาํคญัของกฎ) โดย 10 จะมีความสาํคญัสูงสดุ และ 1 มี
ความสาํคญัตํ่าสดุ

4. คลกิ Apply (ทาํใหมผีล)

เปลีย่นตวัเลอืกของไฟรวอลล
หากตองการเปลีย่นตวัเลอืกของไฟรวอลลสาํหรบัเครือ่งพมิพ ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ
ดงัตอไปน้ี
1. เปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. คลกิแท็บ Settings (การต ัง้คา) คลกิ Firewall Options (ตวัเลือกของ

ไฟรวอลล)
3. เปลีย่นการต ัง้คาใดๆ จากนัน้ คลกิที ่Apply (ใช)

หมายเหตุ หลงัจากคลกิ Apply (ใช) การเชือ่มตอไปยงั EWS อาจถูกขดัจงัหวะ
ช ั่วคราวเป็นระยะเวลาส ัน้ๆ หากไมมกีารเปลีย่นแปลง IP แอดเดรส การเชือ่มตอ
EWS จะกลบัมาใชไดอกีคร ัง้ แตอยางไรก็ตาม หากมีการเปลีย่นแปลง IP
แอดเดรส ใหใช IP แอดเดรสใหมในการเปิด EWS
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รีเซ็ตการต ัง้คาไฟรวอลล
หากตองการรีเซ็ตการต ัง้คาไฟรวอลลลบัไปเป็นคาเริม่ตนจากโรงงาน ใหเรียกคนืการต ัง้
คาเครือขายของเครือ่งพมิพ
หากตองการรีเซ็ตการต ัง้คาเครือขายของเครือ่งพมิพ ใหดทูี ่รีเซ็ตการต ัง้คาเครือขาย

ขอจาํกดัของกฎ แมแบบ และบรกิาร
เมือ่สรางกฎไฟรวอลล โปรดตรวจดขูอจาํกดัของกฎ แมแบบ และบรกิารเหลาน้ี

รายการ ขอจาํกดั

จาํนวนสูงสุดของกฎ 10 (กฎเริม่ตนหน่ึงขอ)

จาํนวนสูงสุดของแมแบบแอดเดรส 12

จาํนวนสูงสุดของแมแบบแอดเดรสทีผู่ใชกาํหนดเอง 5

จาํนวนสูงสุดของบรกิารทีค่ณุสามารถเพิม่ลงในแมแบบ
ของบรกิารทีผู่ใชกาํหนดเอง

หมายเหตุ แมแบบของ All Services (บรกิารท ัง้หมด)
ทีม่ีการกาํหนดไวลวงหนาท ัง้หมดไมขึน้อยูกบัขอจาํกดัน้ี
และจะรวมถงึบรกิารทีเ่ซริฟเวอรการพมิพสนบัสนุน
ท ัง้หมด

40

จาํนวนสูงสุดของบรกิารทีค่ณุสามารถเพิม่ลงในนโยบาย

คณุสามารถเพิม่ไดเฉพาะแมแบบแอดเดรสหน่ึงรายการ
และแมแบบบรกิารหน่ึงรายการเทานัน้สาํหรบัแตละกฎที่
ระบุ

40

จาํนวนสูงสุดของแมแบบของบรกิารในนโยบาย 10

จาํนวนสูงสุดของแมแบบของบรกิารทีผู่ใชกาํหนดเอง 5

รีเซ็ตการต ัง้คาเครือขาย
หากตองการรีเซ็ตรหสัผานผูดแูลระบบและการต ัง้คาเครือขาย ใหกด  (Wireless
(ไรสาย)) และ  (Cancel (ยกเลกิ)) คางไวสามวนิาที

หมายเหตุ พมิพหนาการกาํหนดคาเครือขายและตรวจสอบวาการต ัง้คาเครือขายได
ถูกรเีซ็ตแลว สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคา
เครือขาย

หมายเหตุ การรีเซ็ตการต ัง้คาเครือขายของเครือ่งพมิพจะรเีซ็ตการต ัง้คาไฟรวอลล
ของเครือ่งพมิพดวย หากตองการขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดคาไฟรวอลล
ของเครือ่งพมิพ โปรดดูที ่กาํหนดคาไฟรวอลลของเครือ่งพมิพ

การต ัง้คาเครือ่งพมิพสาํหรบัการสือ่สารไรสาย
คณุสามารถต ัง้คาเครือ่งพมิพสาํหรบัการสือ่สารไรสาย
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เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• กอนเริม่ตน
• การตดิต ัง้เครือ่งพมิพในเครอืขายไรสายของคณุ
• ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใชซอฟตแวรเครือ่งพมิพของ HP (แนะนํา)
• ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
• ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั (EWS)
• วธีิการเปลีย่นประเภทการเชือ่มตอ
• ทดสอบการเชือ่มตอแบบไรสาย
• แนวทางการตรวจสอบความปลอดภยัของเครือขายไรสาย
• แนวทางการลดสญัญาณรบกวนบนเครือขายแบบไรสาย

หมายเหตุ หากพบปญัหาในการเชือ่มตอเครือ่งพมิพ โปรดดทูี ่การแกปญัหาการใช
งานแบบไรสาย

เคล็ดลบั สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการต ัง้คาและการใชเครือ่งพมิพแบบไรสาย
โปรดไปที ่HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/
wirelessprinting)

กอนเริม่ตน
กอนทีค่ณุจะเริม่ต ัง้คาการเชือ่มตอแบบไรสาย โปรดตรวจสอบสิง่ตอไปน้ี
• เครือ่งพมิพไมไดเชือ่มตออยูกบัเครอืขายโดยใชสายเคเบลิเครอืขาย
• เครือขายไรสายไดรบัการต ัง้คาและทาํงานอยางถูกตอง
• เครือ่งพมิพและคอมพวิเตอรทีใ่ชเครือ่งพมิพอยูในเครือขายเดยีวกนั (ซบัเน็ต)
ขณะทีเ่ชือ่มตอกบัเครือ่งพมิพ ระบบอาจขอใหคณุป อนชือ่เครอืขายไรสาย (SSID) และ
รหสัผานของระบบไรสาย
• ชือ่เครอืขายไรสายคอืชือ่ของเครือขายไรสายของคณุ
• รหสัผานของระบบไรสายจะชวยป องกนัไมใชบคุคลอืน่สามารถเชือ่มตอเขากบั

เครือขายไรสายของคณุโดยไมไดรบัอนุญาต เครือขายไรสายของคณุอาจใชคยี
WPA หรือรหสัผาน WEP โดยขึน้อยูกบัระดบัความปลอดภยัทีต่องการ

หากคณุยงัไมไดเปลีย่นชือ่เครอืขายหรือรหสัผานความปลอดภยัต ัง้แตตดิต ัง้เครือขายไร
สาย คณุสามารถดขูอมลูเหลานัน้ไดทีด่านหลงัหรอืดานขางของเราเตอรไรสาย
หากคณุไมพบชือ่เครือขายหรือรหสัผานความปลอดภยั หรือลืมขอมลูเหลาน้ี โปรดดู
เอกสารทีม่าพรอมกบัคอมพวิเตอรหรือเราเตอรไรสายของคณุ หากคณุยงัคงไมพบ
ขอมลูน้ี ใหตดิตอผูดแูลระบบเครือขาย หรือผูทีต่ ัง้คาเครือขายไรสาย
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เคล็ดลบั หากคณุใชคอมพวิเตอรทีใ่ชระบบปฏบิตักิาร Windows HP มเีครือ่งมอื
ทีเ่รียกวา HP Home Network Diagnostic Utility (ยทูลิต้ีิการวนิิจฉยัเครือขาย
โฮมของ HP) ทีส่ามารถชวยเรียกดูขอมลูน้ีไดจากระบบปฏบิตักิารบางระบบ หาก
ตองการใชเครือ่งมอืน้ี โปรดไปที ่HP Wireless Printing Center
(www.hp.com/go/wirelessprinting) จากนัน้คลกิ Network Diagnostic
Utility (ยูทลิติีก้ารวเิคราะหเครือขาย) ในสวน Quick Links (การเชือ่มโยงดวน)
(ในขณะน้ี เครือ่งมือน้ีอาจใชไมไดกบัทกุภาษา)

การตดิต ัง้เครือ่งพมิพในเครอืขายไรสายของคณุ
หากตองการตดิต ัง้เครือ่งพมิพในเครือขายไรสายของคณุ ใหใชวธีิใดวธีิหน่ึงตอไปน้ี
• ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใช Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการตดิต ัง้แบบไร

สาย) (แนะนํา)
• ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใชซอฟตแวรเครือ่งพมิพของ HP (แนะนํา)
• ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
• ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั (EWS)

หมายเหตุ หากคณุใชเครือ่งพมิพทีม่กีารเชือ่มตอแบบอืน่ เชน การเชือ่มตอ USB
ใหปฏบิตัติามคาํแนะนําใน วธีิการเปลีย่นประเภทการเชือ่มตอ เพือ่ตดิต ัง้เครือ่งพมิพ
ในเครอืขายไรสายของคณุ

ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใชซอฟตแวรเครือ่งพมิพของ HP (แนะนํา)
นอกจากการเปิดใชงานคณุสมบตัหิลกัของเครือ่งพมิพแลว คณุยงัสามารถใชซอฟตแวร
เครือ่งพมิพของ HP ทีใ่หมาพรอมกบัเครือ่งพมิพของคณุเพือ่ตดิต ัง้การสือ่สารแบบไร
สายไดดวย
หากคณุใชเครือ่งพมิพทีม่กีารเชือ่มตอแบบอืน่ เชน การเชือ่มตอ USB ใหปฏบิตัติามคาํ
แนะนําใน วธีิการเปลีย่นประเภทการเชือ่มตอ เพือ่ตดิต ัง้เครือ่งพมิพในเครอืขายไรสาย
ของคณุ

ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) จะชวยใหคณุสามารถตดิต ัง้เครือ่งพมิพในเครือ
ขายไรสายของคณุไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองป อนชือ่เครือขายไรสาย (SSID), รหสั
ผานของระบบไรสาย (รหสัผาน WPA , คยี WEP) หรือการต ัง้คาระบบไรสายอืน่ๆ

หมายเหตุ ตดิต ัง้ระบบไรสายโดยใช WPS เทานัน้ หากเครือขายไรสายของคณุใช
การเขารหสัขอมูล WPA หากเครือขายไรสายของคณุใช WEP หรือไมไดใชการ
เขารหสัใดๆ ใหใชวธีิใดวธีิหน่ึงในสวนน้ีเพือ่ตดิต ัง้เครือ่งพมิพในเครือขายไรสาย
ของคณุ

หมายเหตุ หากตองการใช WPS โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายหรอื
จุดเชือ่มตอแบบไรสายของคณุสนบัสนุน WPS เราเตอรทีส่นบัสนุน WPS จะมีปุ ม
Wireless (ไรสาย) (WPS) หรือปุ มทีชื่อ่ “WPS”
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คณุสามารถใชวธีิใดวธีิหน่ึงตอไปน้ีเพือ่ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใช WPS ได
• วธีิการกดปุ ม ใชปุ ม Wireless (ไรสาย) (WPS) หรือปุ ม WPS บนเราเตอรของ

คณุ หากมี
• วธีิการ PIN ป อน PIN ทีส่รางโดยเครือ่งพมิพในซอฟตแวรการกาํหนดคาของเรา

เตอร

วธิกีารเชือ่มตอเครือ่งพมิพโดยใชวธิกีารกดปุ ม
1. บนเครือ่งพมิพ ใหกดปุ ม Wireless (ไรสาย) (ไรสาย) คางไว 3 วนิาท ีไฟแสดง

สถานะระบบไรสายจะกะพรบิ
2. บนเราเตอรไรสายหรอืจุดเชือ่มตอแบบไรสาย ใหกดปุ ม WPS คางไว 3 วนิาที
รอประมาณ 2 นาท ีหากเครือ่งพมิพเชือ่มตอสาํเร็จ ไฟแสดงสถานะระบบไรสายจะหยุด
กะพรบิและตดิสวาง

วธิกีารเชือ่มตอเครือ่งพมิพโดยใชวธิกีาร PIN
1. พมิพหนาการกาํหนดคาเครือขาย จากนัน้คนหารหสั PIN สาํหรบั WPS สาํหรบั

ขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคาเครอืขาย
2. บนเครือ่งพมิพ ใหกดปุ ม Wireless (ไรสาย) (ไรสาย) คางไว 3 วนิาท ีไฟแสดง

สถานะระบบไรสายจะกะพรบิ
3. เปิดยูทลิติกีารกาํหนดคาหรือซอฟตแวรสาํหรบัเราเตอรไรสายหรอืจุดเขาใชงาน

ระบบไรสาย จากนัน้ป อนรหสั PIN สาํหรบั WPS ทีพ่มิพอยูทีด่านลางของหนา
การกาํหนดคาเครือขาย

หมายเหตุ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชยูทลิติกีารกาํหนดคา โปรดดขูอมูล
ประกอบทีใ่หมาพรอมกบัเราเตอรหรอืจุดเชือ่มตอแบบไรสายของคณุ

รอประมาณ 2 นาท ีหากเครือ่งพมิพเชือ่มตอสาํเร็จ ไฟแสดงสถานะระบบไรสายจะหยุด
กะพรบิและตดิสวาง

ตดิต ัง้เครือ่งพมิพโดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั (EWS)
หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายแลว คณุจะสามารถใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั
(EWS) ของเครือ่งพมิพเพือ่ตดิต ัง้การสือ่สารแบบไรสายได
1. เปิด EWS สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่เว็บเซริฟเวอรในตวั
2. บนแท็บ Home (หนาแรก) ใหคลกิ Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการตดิ

ต ัง้แบบไรสาย) ในกลอง การต ัง้คา
3. ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ

เคล็ดลบั นอกจากน้ี คณุยงัสามารถต ัง้คาการสือ่สารแบบไรสายไดโดยป อนหรือ
เปลีย่นการต ัง้คาระบบไรสายดวยตวัเองไดดวย หากตองการเปลีย่นการต ัง้คาเหลาน้ี
บนแท็บ Network (เครือขาย) ใหคลกิ Advanced (ข ัน้สงู) ในสวน Wireless
(802.11) (ไรสาย (802.11)) ทีด่านซาย เปลีย่นการต ัง้คาระบบไรสาย จากนัน้คลกิ
Apply (ใช)
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วธิกีารเปลีย่นประเภทการเชือ่มตอ
เมือ่คณุตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP และเชือ่มตอเครือ่งพมิพเขากบัคอมพวิเตอรของคณุ
หรือเครือขายแลว คณุจะสามารถใชซอฟตแวรของ HP เพือ่เปลีย่นประเภทการเชือ่ม
ตอ (เชน จากการเชือ่มตอแบบ USB เป็นการเชือ่มตอแบบไรสาย) ได

การเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบ Ethernet เป็นการเชือ่มตอแบบไรสาย
Windows
1. บนเดสกท็อปของคอมพวิเตอร คลกิ Start (เริม่) เลือก Programs (โปรแกรม)

หรือ All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด) คลกิ HP เลือกชือ่เครือ่งพมิพของคณุ
แลวคลกิ Printer Setup & Software (การต ัง้เครือ่งพมิพและซอฟตแวร)

2. คลกิ Connect a new printer (เชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม) จากนัน้เลอืกประเภท
ของการเชือ่มตอทีค่ณุตองการใช

3. ปฏบิตัติามคาํแนะนําทีป่รากฏขึน้เพือ่ดาํเนินการต ัง้คาใหเสร็จสิน้

Mac OS X
1. เปิด HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP) สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP Utility

(ยูทลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
2. คลกิไอคอน Applications (แอพพลเิคชนั) ทีแ่ถบเครือ่งมอื HP Utility
3. ดบัเบลิคลกิ HP Setup Assistant (ตวัชวยตดิต ัง้ของ HP) และปฏบิตัติามคาํ

แนะนําบนหนาจอ

วธิกีารเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบ USB เป็นการเชือ่มตอแบบไรสาย
ปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัระบบปฏบิตักิารของคณุ

Windows
1. บนเดสกท็อปของคอมพวิเตอร คลกิ Start (เริม่) เลือก Programs (โปรแกรม)

หรือ All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด) คลกิ HP เลือกชือ่เครือ่งพมิพของคณุ
แลวคลกิ Printer Setup & Software (การต ัง้เครือ่งพมิพและซอฟตแวร)

2. คลกิ Connect a new printer (เชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม) จากนัน้คลกิ
Convert a USB connected printer to wireless (เปลีย่นเครือ่งพมิพที่
เชือ่มตอแบบ USB เป็นแบบไรสาย)

3. ปฏบิตัติามคาํแนะนําทีป่รากฏขึน้เพือ่ดาํเนินการต ัง้คาใหเสร็จสิน้

Mac OS X
1. เปิด HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP) สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่HP Utility

(ยูทลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
2. คลกิไอคอน Applications (แอพพลเิคชนั) ทีแ่ถบเครือ่งมอื HP Utility
3. ดบัเบลิคลกิ HP Setup Assistant (ตวัชวยตดิต ัง้ของ HP) และปฏบิตัติามคาํ

แนะนําบนหนาจอ
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วธิกีารเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบไรสายเป็นการเชือ่มตอแบบ USB หรอื
Ethernet
หากตองการเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบไรสายเป็นการเชือ่มตอแบบ USB หรือ
Ethernet ใหเชือ่มตอสาย USB หรือ Ethernet เขากบัเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ หากคณุใชคอมพวิเตอรทีต่ดิต ัง้ระบบปฏบิตักิาร Mac OS X ใหเพิม่
เครือ่งพมิพในควิการพมิพ คลกิ System Preferences (ลกัษณะทีต่องการของ
ระบบ) ใน Dock คลกิ Print & Fax (พมิพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan
(พมิพและสแกน) ในสวน Hardware (ฮารดแวร) คลกิ + จากนัน้เลอืกเครือ่งพมิพ

ทดสอบการเชือ่มตอแบบไรสาย
พมิพหนาการทดสอบระบบไรสายเพือ่ดขูอมลูเกีย่วกบัการเชือ่มตอแบบไรสายสาํหรบั
เครือ่งพมิพ หนาการทดสอบระบบไรสายจะแสดงขอมลูเกีย่วกบัสถานะของเครือ่งพมิพ
ฮารดแวรแอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขาย
แลว หนาการทดสอบจะแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัการต ัง้คาเครือขายนัน้

วธีิการพมิพหนาการทดสอบระบบไรสาย
▲ หากตองการพมิพหนาการทดสอบเครอืขายไรสาย ใหกดปุ ม  (กลบัสูการทาํงาน)

คางไว แลวกดปุ ม  (ไรสาย) เมือ่เปิดใชงานเครือขาย

แนวทางการตรวจสอบความปลอดภยัของเครอืขายไรสาย
ขอมลูตอไปน้ีจะชวยใหคณุสามารถรกัษาความปลอดภยัของเครือขายไรสายและ
เครือ่งพมิพแบบไรสายของคณุจากการใชงานโดยไมไดรบัอนุญาต
สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่www.hp.com/go/wirelessprinting
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• ภาพรวมของการต ัง้คาการรกัษาความปลอดภยั
• การเพิม่ฮารดแวรแอดเดรสใหกบัเราเตอรไรสาย (การกรอง MAC)
• แนวทางอืน่ๆ ดานความปลอดภยัของระบบไรสาย
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ภาพรวมของการต ัง้คาการรกัษาความปลอดภยั
เพือ่ชวยปรบัปรุงความปลอดภยัของเครือขายไรสายและป องกนัการเขาใชโดยไมไดรบั
อนุญาต เครือ่งพมิพจะสนบัสนุนการพสิจูนตวัตนสาํหรบัเครือขายประเภทตางๆ รวมท ัง้
WEP, WPA และ WPA2
• WEP: มีการรกัษาความปลอดภยัโดยการเขารหสัขอมลูทีส่งออกไปผานคลืน่วทิยุ

จากอปุกรณไรสายตวัหน่ึงไปยงัอปุกรณไรสายอกีตวัหน่ึง อปุกรณบนเครือขายทีใ่ช
WEP ได จะใชคยีรหสัของ WEB เพือ่เขารหสัขอมลู หากเครือขายของทานใช
WEP ทานจะตองรูจกัคยี WEP ทีเ่ครือขายนัน้ๆ ใชอยู

• WPA: เพิม่ระดบัการปกป องขอมูลทีแ่พรออกอากาศและควบคมุการเขาใชงาน
เครือขายไรสายทีม่อียูและทีจ่ะมใีนอนาคต ซึง่วธิีน้ีจะชวยแกไขจุดออนทีรู่ จกักนั
ของ WEP ซึง่เป็นกลไกรกัษาความปลอดภยัด ัง้เดมิในมาตรฐาน 802.11 ได
ท ัง้หมด WPA ใช Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) เพือ่การเขา
รหสัและยงัใชงานระบบการพสิจูนตวัตนของ 802.1X กบัหน่ึงในประเภท
มาตรฐานของ Extensible Authentication Protocol (EAP) ทีม่ใีหใชใน
ปจัจุบนั

• WPA2: มีการรบัประกนัในระดบัสงูสาํหรบัผูใชระบบไรสายระดบัองคกรธุรกจิ
และระดบัผูบรโิภควาจะมีเฉพาะผูใชทีไ่ดรบัอนุญาตเทานัน้ทีจ่ะสามารถเขาใชงาน
เครือขายไรสายของพวกเขาได WPA2 มี Advanced Encryption Standard
(AES) AES ถูกกาํหนดไวในโหมด counter cipher-block chaining (CCM)
และสนบัสนุน Independent Basic Service Set (IBSS) เพือ่เปิดใชการรกัษา
ความปลอดภยัระหวางสถานีงานลูกขายทีท่าํงานดวยการเชือ่มตอแบบไรสายโดย
ไมใชเราเตอรไรสาย (เชน เราเตอรไรสายของ Linksys หรือ Apple AirPort
Base Station)

การเพิม่ฮารดแวรแอดเดรสใหกบัเราเตอรไรสาย (การกรอง MAC)
การกรอง MAC เป็นคณุสมบตักิารรกัษาความปลอดภยัซึง่เราเตอรไรสายหรอืจุดเชือ่ม
ตอแบบไรสายจะถูกกาํหนดคาใหมีรายการฮารดแวรแอดเดรส (เรียกอกีอยางวา
"MAC แอดเดรส") ของอปุกรณทีไ่ดรบัอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายผานเราเตอร
หากเราเตอรกรองฮารดแวรแอดเดรส คณุจะตองเพิม่ฮารดแวรแอดเดรสของ
เครือ่งพมิพเขาไปในรายการฮารดแวรแอดเดรสทีย่อมรบัไดของเราเตอร หากเราเตอร
ไมมฮีารดแวรแอดเดรสของเครือ่งพมิพทีพ่ยายามจะเขาใชงานเครือขาย เราเตอรจะ
ปฏเิสธไมใหเครือ่งพมิพนัน้เขาใชงานเครือขาย

ขอควรระวงั อยางไรก็ตาม เราไมแนะนําใหใชวธีิน้ี เน่ืองจากผูใชคนอืน่ๆ นอก
เครือขายของคณุอาจสามารถอานและปลอมแปลง MAC แอดเดรสของคณุไดอยาง
งายดาย
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วธีิการเพิม่ฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสายหรือจดุเชือ่มตอแบบไรสาย
1. พมิพหนาการกาํหนดคาเครือขาย จากนัน้จงึระบุฮารดแวรแอดเดรสของ

เครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคา
เครือขาย

หมายเหตุ เครือ่งพมิพจะเก็บรกัษาฮารดแวรแอดเดรสของการเชือ่มตอแบบ
Ethernet และการเชือ่มตอแบบไรสายแยกกนั ฮารดแวรแอดเดรสท ัง้สองจะ
แสดงอยูในหนาการกาํหนดคาเครือขายของเครือ่งพมิพ

2. เปิดยูทลิติกีารกาํหนดคาของเราเตอรหรือจดุเชือ่มตอแบบไรสาย แลวเพิม่
ฮารดแวรแอดเดรสของเครือ่งพมิพในรายการฮารดแวรแอดเดรสทีย่อมรบัได

หมายเหตุ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชยูทลิติกีารกาํหนดคา โปรดดขูอมูล
ประกอบทีใ่หมาพรอมกบัเราเตอรหรอืจุดเชือ่มตอแบบไรสายของคณุ

แนวทางอืน่ๆ ดานความปลอดภยัของระบบไรสาย
เพือ่รกัษาความปลอดภยัของเครือขายแบบไรสาย โปรดปฏบิตัติามแนวทางตอไปน้ี:
• ใชรหสัผานเครือขายไรสายทีม่ีอกัขระแบบสุมอยางนอย 20 ตวั คณุสามารถใช

อกัขระไดถงึ 64 ตวัในรหสัผานเครอืขายไรสาย WPA
• หลีกเลีย่งการใชคาํหรอืขอความสามญั ลาํดบัตวัอกัษรทีเ่ดาไดงาย (เชนเลข 1

ท ัง้หมด) และขอมลูสวนบุคคลตางๆ เป็นรหสัผานเครอืขายไรสาย ควรใชขอความ
สุมทีป่ระกอบดวยตวัอกัษรพมิพใหญ พมิพเล็ก ตวัเลข และอกัขระพเิศษ เชน
เครือ่งหมายวรรคตอน (หากใชได) เสมอ

• เปลีย่นรหสัผานเครือขายไรสายทีก่าํหนดเป็นคาเริม่ตนจากผูผลติสาํหรบัการเขาใช
งานของผูดแูลระบบไปยงัจุดเขาใชงานหรือเราเตอรไรสาย เราเตอรบางตวัจะให
ทานเปลีย่นชือ่ผูดแูลระบบดวย

• ปิดการเขาใชงานของผูดแูลระบบบนระบบไรสายหากทาํได หากทาํเชนน้ี เมือ่คณุ
ตองการเปลีย่นการกาํหนดคา คณุจะตองเชือ่มตอไปยงัเราเตอรโดยใชการเชือ่มตอ
อเีธอรเน็ต

• หากเป็นไปได ใหปิดการเขาใชงานของผูดแูลระบบจากระยะไกลผานอนิเทอรเน็ต
ของเราเตอร ทานสามารถใช Remote Desktop เพือ่เชือ่มตอแบบเขารหสัไปยงั
คอมพวิเตอรทีร่นัอยูเบือ้งหลงัเราเตอรของทาน และเปลีย่นการกาํหนดคาจาก
คอมพวิเตอรทีท่านเขาใชงานผานอนิเทอรเน็ต

• เพือ่หลีกเลีย่งการเชือ่มตอไปยงัเครือขายแบบไรสายของผูอืน่โดยบงัเอญิ ใหปิดการ
ต ัง้คาการเชือ่มตออตัโนมตัไิปยงัเครือขายทีไ่มตองการ โดยปกต ิคาน้ีถูกปิดใน
Windows XP
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แนวทางการลดสญัญาณรบกวนบนเครอืขายแบบไรสาย
คาํแนะนําตอไปน้ีจะชวยลดโอกาสในการเกดิสญัญาณรบกวนในเครือขายแบบไรสาย:
• จดัวางอุปกรณไรสายใหหางจากวตัถุทีเ่ป็นโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บไฟล และ

อปุกรณแมเหล็กไฟฟ าอืน่ๆ เชน เตาไมโครเวฟและโทรศพัทไรสาย เพราะสิง่เหลา
น้ีสามารถรบกวนสญัญาณวทิยไุด

• จดัวางอปุกรณไรสายใหหางจากโครงสรางขนาดใหญทีก่อดวยอฐิ และโครงสราง
อาคารอืน่ๆ เพราะสิง่เหลาน้ีสามารถดดูซบัคลืน่วทิยแุละลดกาํลงัของสญัญาณลงได

• วางตาํแหนงของจุดเชือ่มตอหรือเราเตอรไรสายไวตรงกลาง ในระยะทีส่ามารถมอง
เห็นอปุกรณไรสายตางๆ บนเครือขายได

• พยายามใหอปุกรณไรสายท ัง้หมดอยูในระยะทาํการซึง่กนัและกนั

การถอนการตดิต ัง้และตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ใหม
หากการตดิต ัง้ของคณุไมสมบรูณ หรือหากคณุตอสาย USB เขากบัเครือ่งคอมพวิเตอร
กอนทีห่นาจอการตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP จะแจง คณุอาจตองถอนการตดิต ัง้แลวตดิ
ต ัง้ซอฟตแวรของ HP ทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพใหม อยาเฉพาะลบไฟลแอพพลเิคชนั
เครือ่งพมิพออกจากคอมพวิเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาไดลบไฟลตางๆ อยางถูกตอง
โดยใชยูทลิต้ีิถอนการตดิต ัง้ทีไ่ดรบัเมือ่คณุตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP

Windows
วธีิการถอนการตดิต ัง้ วธีิที ่1
1. ปลดการเชือ่มตอเครือ่งพมิพออกจากคอมพวิเตอร อยาเชือ่มตอเครือ่งพมิพกบั

คอมพวิเตอรของคณุจนกวาจะคณุตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ใหม
2. บนเดสกท็อปคอมพวิเตอร คลกิ Start (เริม่) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ

All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด) คลกิ HP คลกิชือ่เครือ่งพมิพ และคลกิ
Uninstall (ถอนการตดิต ัง้)

3. ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ
4. หากมขีอความถามวาตองการลบไฟลทีใ่ชรวมกนัหรือไม ใหคลกิ No (ไม)

โปรแกรมอืน่ๆ ทีใ่ชไฟลเหลาน้ีอาจทาํงานไมถูกตองหากลบไฟลออก
5. รีสตารทเครือ่งคอมพวิเตอร
6. หากตองการตดิต ัง้ซอฟตแวรของ HP ใหม ใหใสแผนซีดซีอฟตแวรของ HP

เขาไปในไดรฟ ซีดรีอมของคอมพวิเตอร และปฏบิตัติามคาํแนะนําบนหนาจอ
7. เชือ่มตอเครือ่งพมิพเมือ่ซอฟตแวรแจงใหคณุเชือ่มตอเครือ่งพมิพเขากบั

คอมพวิเตอร
8. กดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด)) เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ

หลงัจากเชือ่มตอและเปิดเครือ่งพมิพ คณุอาจตองรอสกัครูขณะคอมพวิเตอรดาํเนิน
การใหคณุสมบตั ิPlug and Play เสร็จสมบูรณ

9. ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ
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วธีิการถอนการตดิต ัง้ วธีิที ่2

หมายเหตุ ใชวธีิน้ี หาก Uninstall (ถอนการตดิต ัง้) ไมปรากฏในเมนู Start (เริม่
ตน) ของ Windows

1. บนเดสกท็อปคอมพวิเตอร ใหคลกิที ่Start (เริม่ตน) เลือก Settings (การต ัง้คา)
เลือก Control Panel (แผงควบคมุ) แลวคลกิที ่Add/Remove Programs
(เพิม่/ลบโปรแกรม)
- หรือ -
คลกิที ่Start (เริม่ตน) คลกิที ่Control Panel (แผงควบคมุ) แลวดบัเบลิคลกิที่
Printers (เครือ่งพมิพ)

2. เลือกชือ่เครือ่งพมิพ แลวคลกิ Change/Remove (เปลีย่นแปลง/เอาออก) หรือ
Uninstall/Change (ถอนการตดิต ัง้/เปลีย่นแปลง)
ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ

3. ปลดการเชือ่มตอเครือ่งพมิพออกจากคอมพวิเตอร
4. รีสตารทเครือ่งคอมพวิเตอร

หมายเหตุ สิง่ทีส่าํคญัคอืคณุตองปลดการเชือ่มตอเครือ่งพมิพกอนรีสตารท
คอมพวิเตอร อยาเชือ่มตอเครือ่งพมิพกบัคอมพวิเตอรของคณุจนกวาจะตดิต ัง้
ซอฟตแวรของ HP ใหม

5. ใสแผนซีดซีอฟตแวรของ HP ลงในไดรฟซีดรีอมของคอมพวิเตอร แลวจงึเริม่ใช
งานโปรแกรม Setup (การตดิต ัง้)

6. ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ

Mac OS X
วธีิการถอนการตดิต ัง้
1. ดบัเบลิคลกิไอคอน HP Uninstaller (ตวัถอนการตดิต ัง้) (ทีอ่ยูในโฟลเดอร

Hewlett-Packard ในโฟลเดอร Applications (แอพพลเิคชนั) ทีร่ะดบับน
ของฮารดดสิก) แลวคลกิ Continue (ดาํเนินการตอ)

2. เมือ่มีขอความปรากฏขึน้ ใหพมิพชือ่และรหสัผานของผูดแูลระบบใหถูกตอง จาก
นัน้คลกิ OK (ตกลง)

3. ปฏบิตัติามคาํส ั่งทีป่รากฏบนหนาจอ
4. เมือ่ HP Uninstaller (ตวัถอนการตดิต ัง้ HP) ทาํงานเสร็จแลว ใหรีสตารท

คอมพวิเตอร
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D เครือ่งมอืการจดัการเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• กลองเครือ่งมือ (Windows)
• HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
• เว็บเซริฟเวอรในตวั

กลองเครือ่งมอื (Windows)
กลองเครือ่งมือจะใหขอมลูเกีย่วกบัการบาํรุงรกัษาเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ กลองเครือ่งมือสามารถตดิต ัง้จากซีดซีอฟตแวรของ HP ไดหาก
คอมพวิเตอรของคณุมคีณุสมบตัติรงกบัความตองการของระบบ

การเปิดกลองเครือ่งมอื
1. จากเดสกท็อปของคอมพวิเตอร คลกิแท็บ Start (เริม่ตน) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท ัง้หมด) คลกิ HP คลกิโฟลเดอร
สาํหรบัเครือ่งพมิพของคณุ จากนัน้เลือกไอคอนทีม่ีชือ่เครือ่งพมิพของคณุ

2. ดบัเบลิคลกิ Printer Preferences (ลกัษณะทีต่องการของเครือ่งพมิพ) แลว
ดบัเบลิคลกิ Maintenance Tasks (งานบาํรุงรกัษา)

HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) ประกอบดวยเครือ่งมอืในการกาํหนดการต ัง้คาการพมิพ
ปรบัต ัง้เครือ่งพมิพ ส ั่งซื้อวสัดแุบบออนไลน และหาขอมูลสนบัสนุนจากเว็บไซต

หมายเหตุ คณุสมบตัทิีส่ามารถใชไดใน HP Utility (ยทูลิต้ีิของ HP) จะแตกตาง
กนัไปตามเครือ่งพมิพทีเ่ลือก
คาํเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมลูโดยประมาณสาํหรบัการเตรียมการ
เทานัน้ เมือ่คณุไดรบัขอความเตอืนวาหมกึเหลือนอย ใหเตรยีมตลบัหมกึใหมเพือ่
เปลีย่น เพือ่ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้ คณุไมจาํเป็นตองเปลีย่น
ตลบับรรจุหมกึใหมจนกวาเครือ่งจะแจงเตอืน

เปิด HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP)
การเปิด HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP)
คลกิ System Preferences (ลกัษณะทีต่องการของระบบ) ใน Dock คลกิ Print
& Fax (พมิพและโทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพและสแกน) ในสวน
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Hardware (ฮารดแวร) คลกิ Open Print Queue (เปิดควิการพมิพ) แลวทาํตาม
ข ัน้ตอนตอไปน้ีตามเวอรชนั Mac OS X ของคณุ:
• Mac OS X v10.5: คลกิ Utility (ยทูลิติ)ี ในแถบเครือ่งมือ
• Mac OS X v10.6: คลกิ Printer Setup (การต ัง้คาเครือ่งพมิพ) ในแถบเครือ่ง

มอื คลกิแท็บ Utility (ยทูลีิต)ี จากนัน้คลกิ Open Printer Utility (เปิดยูทลิีตี
เครือ่งพมิพ)

— หรือ —
ดบัเบลิคลกิไอคอน HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP) ไอคอนน้ีอยูในโฟลเดอร Hewlett-
Packard ในโฟลเดอร Applications (แอพพลเิคชนั) ทีร่ะดบับนของฮารดดสิก

เว็บเซริฟเวอรในตวั
เมือ่เครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขาย คณุสามารถใชหนาแรกของเครือ่งพมิพ
(Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั) หรือ EWS) ดูขอมลูสถานะ
เปลีย่นการต ัง้คา และจดัการกบัเครือ่งพมิพจากคอมพวิเตอรของคณุได

หมายเหตุ หากตองการดรูายการขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบสาํหรบัเว็บเซริฟเวอรใน
ตวั โปรดดทูี ่ขอกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัเว็บเซริฟเวอรในตวั
ในการดหูรอืเปลีย่นการต ัง้คาบางอยาง คณุอาจจาํเป็นตองใชรหสัผาน
คณุสามารถเปิดและใชเว็บเซริฟเวอรในตวัไดโดยไมตองเชือ่มตอกบัอนิเทอรเน็ต
อยางไรก็ตาม คณุสมบตับิางอยางอาจใชไมได

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถงึหวัขอตอไปน้ี:
• เกีย่วกบัคกุก้ี
• หากตองการเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั

เกีย่วกบัคกุกี้
เว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั (EWS) จะจดัเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ (คกุก้ี) ไวในฮารด
ไดรฟของคณุในขณะทีค่ณุเรียกดหูนาเว็บ ไฟลเหลาน้ีชวยให EWS จดจาํคอมพวิเตอร
ของคณุในคร ัง้ตอไปทีค่ณุเขาเยีย่มชมได เชน หากคณุกาํหนดคาภาษาของ EWS คกุก้ี
จะชวยใหคณุจดจาํวาคณุไดเลือกภาษาใดไว ดงันัน้ ในคร ัง้ตอไปทีค่ณุเขาถงึ EWS
หนาเว็บเหลานัน้ก็จะแสดงผลในภาษานัน้ ถงึแมวาคุกก้ีบางตวัจะถูกลบเมือ่สิน้สดุการใช
งานแตละคร ัง้ (เชน คุกก้ีทีจ่ดัเก็บภาษาทีเ่ลือก) แตคุกก้ีอืน่ๆ (เชน คุกก้ีทีจ่ดัเก็บลกัษณะ
ทีต่องการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจดัเก็บไวบนคอมพวิเตอรจนกวาคณุจะลบคุกก้ีเหลา
นัน้ออกดวยตนเอง
คณุสามารถกาํหนดคาเบราวเซอรใหยอมรบัคกุก้ีท ัง้หมด หรือกาํหนดคาใหแจงเตือนทกุ
คร ัง้เมือ่มกีารเสนอใชงานคกุก้ี ซึง่ชวยใหคณุตดัสนิใจไดวาจะตอบรบัหรอืปฏเิสธคกุก้ี
ใด นอกจากน้ี คณุยงัสามารถใชเบราวเซอรเพือ่ลบคกุก้ีทีไ่มตองการออกได

หมายเหตุ ถาคณุเลอืกปิดใชงานคกุก้ี แสดงวาคณุไดปิดใชงานคณุสมบตัใิด
คณุสมบตัหิน่ึงหรือหลายๆ คณุสมบตัติอไปน้ีดวย ท ัง้น้ีขึน้อยูกบัเครือ่งพมิพของคณุ:
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• การเริม่ตน ณ จุดทีค่ณุออกจากแอพพลเิคชนั (มีประโยชนมากเป็นพเิศษเมือ่ใชตวั
ชวยการตดิต ัง้)

• การจดจาํการต ัง้คาภาษาเบราวเซอรของ EWS
• การปรบัโฮมเพจ EWS ใหเป็นแบบสวนตวั
สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธีิเปลีย่นแปลงการต ัง้คาความเป็นสวนตวัหรือการต ัง้คาคุกก้ี และ
วธีิดหูรือลบคุกกี ้โปรดดเูอกสารประกอบบนเว็บเบราเซอรของคณุ

หากตองการเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั

หมายเหตุ เครือ่งพมิพตองอยูบนเครือขายและตองมี IP แอดเดรส รายการ IP
แอดเดรสและชือ่โฮสตสาํหรบัเครือ่งพมิพจะแสดงอยูในรายงานสถานะ สาํหรบั
ขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การทาํความเขาใจหนาการกาํหนดคาเครือขาย

ในเว็บเบราวเซอรทีร่องรบับนคอมพวิเตอรของคณุ ใหพมิพ IP แอดเดรสหรือชือ่โฮสต
ทีก่าํหนดใหกบัเครือ่งพมิพนัน้
ตวัอยางเชน หาก IP แอดเดรสเป็น 123.123.123.123 ใหพมิพแอดเดรสตอไปน้ีลง
ไปในเว็บเบราวเซอร: http://123.123.123.123

เคล็ดลบั หลงัจากเปิดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงัตวั ทานสามารถบุกมารกเว็บน้ีไวเพือ่
ใหทานสามารถกลบัมาเยีย่มชมไดอยางรวดเร็ว

เคล็ดลบั หากคณุใชเว็บเบราวเซอร Safari ใน Mac OS X คณุสามารถใช
Bonjour Bookmark เพือ่เปิด EWS ไดเชนกนั โดยไมตองพมิพ IP แอดเดรส
หากตองการใช Bonjour bookmark ใหเปิด Safari จากนัน้ จากเมนู Safari
คลกิ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ) ในแท็บ Bookmarks (ทีค่ ั่นหนา) ใน
สวน แถบ Bookmarks เลือก Include Bonjour (รวม Bonjour) จากนัน้ปิด
หนาตาง คลกิทีค่ ั่นหนา Bonjour จากนัน้เลือกเครือ่งพมิพทีเ่ชือ่มตอกบัเครือขาย
ของคณุเพือ่เปิด EWS
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E ใชงานอยางไร
• เริม่ตนใชงาน
• การพมิพ
• การดแูลตลบัหมกึพมิพ
• การแกไขปญัหา
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ไมสามารถสือ่สารกบัเครือ่งพมิพได
เครือ่งคอมพวิเตอรไมสามารถสือ่สารกบัเครือ่งพมิพไดเน่ืองจากเกดิเหตกุารณใด
เหตกุารณหน่ึงดงัตอไปน้ี
• เครือ่งพมิพปิดอยู
• สายเคเบลิทีต่อกบัเครือ่งพมิพ เชน สาย USB หรือสายเครือขาย (Ethernet) หลุด
• หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย การเชือ่มตอไรสายอาจเกดิการขดัของ
หากตองการแกปญัหาน้ี ใหลองวธีิการแกไขปญัหาดงัตอไปน้ี:
• ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพเปิดอยู และไฟ  (เปิด/ปิด) สวาง
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบลิอืน่ๆ กาํลงัทาํงาน และเชือ่มตอกบั

เครือ่งพมิพแนนดแีลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชือ่มตอกบัเตาเสยีบไฟฟ ากระแสสลบั (AC) ไดแนน

ดแีลว
• หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขาย ตรวจสอบใหแนใจวาเครือขายทาํงานเป็น

ปกต ิสาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การแกไขปญัหาเครือขายอเีธอรเน็ต
• หากเครือ่งพมิพเชือ่มตอกบัเครือขายไรสาย ตรวจสอบใหแนใจวาเครือขายไรสาย

ทาํงานเป็นปกต ิสาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การแกปญัหาการใชงานแบบไร
สาย

Low on ink (หมกึพมิพเหลือนอย)
ตลบัหมกึพมิพทีร่ะบใุนขอความมีหมกึพมิพเหลืออยูนอย
คาํเตอืนระดบัหมกึและตวัแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสาํหรบัการเตรียมการเทานัน้
เมือ่คณุไดรบัขอความเตอืนวาหมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลบัหมกึใหมเพือ่เปลีย่น เพือ่
ป องกนัความลาชาในการพมิพทีอ่าจเกดิขึน้ คณุไมจาํเป็นตองเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
ใหมจนกวาเครือ่งจะแจงเตอืน
สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ โปรดด ูการเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการส ั่งซ้ือตลบัหมกึพมิพ โปรดดู ส ั่งซ้ืออปุกรณใชสิน้เปลือง
สาํหรบัการพมิพแบบออนไลน สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการรีไซเคลิผลติภณัฑหมกึพมิพที่
ใชแลว โปรดด ูโครงการรีไซเคลิสาํหรบัอปุกรณองิคเจ็ตของ HP

หมายเหตุ หมกึพมิพจากตลบัหมกึใชในกระบวนการพมิพซึง่มอียูหลากหลายวธีิ
รวมถงึกระบวนการกาํหนดการทาํงานเริม่ตน ซึง่เป็นการเตรียมพรอมเครือ่งพมิพ
และตลบัหมกึพมิพสาํหรบัการพมิพ นอกจากน้ี หมกึทีเ่หลอืบางสวนจะอยูในตลบั
หมกึพมิพหลงัจากการใชงาน หากตองการทราบขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดู
www.hp.com/go/inkusage
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Printhead problem (ปญัหาหวัพมิพ)
ไมมหีวัพมิพ หาหวัพมิพไมพบ ตดิต ัง้หวัพมิพไมถูกตอง หรือไมสามารถใชงานรวมกนั
ได
หากขอผดิพลาดน้ีเกดิขึน้เมือ่ตดิต ัง้เครือ่งพมิพ ใหลองวธีิการแกไขปญัหาดงัตอไปน้ี
การแกไข 1: ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพใหม

ขอควรระวงั หวัพมิพประกอบดวยหนาสมัผสัไฟฟ าทีช่าํรุดเสยีหายไดงาย

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ถอดและตดิต ัง้หวัพมิพใหม
หากยงัคงมีปญัหาอยูหลงัจากทีต่ดิต ัง้หวัพมิพใหมแลว โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ
HP สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ฝ ายสนบัสนุนของ HP
หากขอผดิพลาดน้ีเกดิขึน้หลงัจากใชเครือ่งพมิพไปสกัระยะหน่ึงแลว ใหลองใชวธีิแกไข
ปญัหาดงัตอไปน้ี
การแกไข 1: ปิดและเปิดเครือ่งพมิพ
ปิดเครือ่งพมิพและเปิดอกีคร ัง้
หากยงัคงมีปญัหาอยู โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP เพือ่ขอรบับรกิารหรอืเปลีย่น
ตลบัหมกึใหม

ตลบัหมกึมปีญัหา
ตลบัหมกึพมิพทีร่ะบใุนขอความนัน้หายไป เกดิความเสียหาย ไมสามารถใชงานรวมกนั
ได หรือถูกตดิต ัง้ในชองเสยีบทีไ่มถูกตองในเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ หากมีการระบถุงึตลบัหมกึพมิพในขอความวาใชรวมกนัไมได โปรดดู
ขอมลูเกีย่วกบัการขอรบัตลบัหมกึพมิพของเครือ่งพมิพที ่ส ั่งซ้ืออปุกรณใชสิน้เปลือง
สาํหรบัการพมิพแบบออนไลน

หากตองการแกปญัหาน้ี ใหลองวธีิการแกไขปญัหาดงัตอไปน้ี วธีิแกไขปญัหาจะแสดง
เรียงตามลาํดบั โดยเริม่ตนทีว่ธีิแกไขปญัหาทีใ่กลเคยีงทีส่ดุกอน หากการแกไขปญัหา
ดวยวธีิแรกยงัไมสามารถแกไขปญัหาได ใหลองใชวธีิอืน่ๆ ทีเ่หลืออยูจนกวาจะแกไข
ปญัหาได
• การแกไข 1: ปิดและเปิดเครือ่งพมิพ
• การแกไข 2: ตดิต ัง้ตลบับรรจหุมกึใหถูกตอง
• การแกไข 3: ทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟ า
• การแกไข 4: เปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
การแกไข 1: ปิดและเปิดเครือ่งพมิพ
ปิดเครือ่งพมิพและเปิดอกีคร ัง้
หากยงัเกดิปญัหาอยู ใหลองวธีิแกปญัหาตอไป
การแกไข 2: ตดิต ัง้ตลบับรรจุหมกึใหถูกตอง
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ตรวจสอบวาไดตดิต ัง้ตลบับรรจุหมกึทกุตลบัถูกตองแลว:
1. เปิดฝาครอบตลบัหมกึพมิพเบาๆ
2. นําตลบัหมกึพมิพออกจากชองโดยจบัตลบัหมกึแลวดงึเขาหาตวัคณุ
3. ใสตลบัหมกึพมิพเขาไปในชอง กดตลบัหมกึพมิพใหแนน เพือ่ใหแนใจวาอยูใน

ตาํแหนงทีถู่กตอง
4. ปิดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงความผดิพลาดหายไป

หรือไม
หากยงัเกดิปญัหาอยู ใหลองวธีิแกปญัหาตอไป
การแกไข 3: ทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟ า

การทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟ าในเครือ่งพมิพ
1. ชุบผาสะอาดทีไ่มมขียุดวยน้ําบรรจุขวดหรือน้ํากล ั่น
2. ใชผาสะอาดเช็ดจากบนลงลางเพือ่ทาํความสะอาดแถบหนาสมัผสัไฟฟ าใน

เครือ่งพมิพ ใชผาสะอาดใหมไดมากตามความจาํเป็น ทาํความสะอาดจนกระท ั่ง
ไมมีหมกึเหลืออยูในผา

3. ใชผาแหงทีไ่มมขียุเช็ดพ้ืนทีใ่หแหงกอนทีจ่ะดาํเนินการข ัน้ตอนตอไป
การแกไข 4: เปลีย่นตลบับรรจหุมกึ
เปลีย่นตลบัหมกึพมิพทีร่ะบุ หากตองการขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดกูารเปลีย่นตลบับรรจุ
หมกึ

หมายเหตุ หากตลบัหมกึของคณุยงัอยูในระยะเวลารบัประกนั ใหตดิตอฝ าย
สนบัสนุนของ HP เพือ่ขอรบับรกิารหรือเปลีย่นตลบัหมกึใหม สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการรบัประกนัตลบัหมกึพมิพ โปรดดขูอมูลการรบัประกนัตลบัหมกึพมิพ
หากยงัคงมปีญัหาอยูหลงัจากทีเ่ปลีย่นตลบัหมกึพมิพแลว โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุน
ของ HP สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ฝ ายสนบัสนุนของ HP

กระดาษไมตรงประเภท
ขนาดหรือประเภทกระดาษทีก่าํหนดไวในไดรเวอรเครือ่งพมิพไมตรงกบักระดาษทีใ่ส
ไวในเครือ่งพมิพ ตรวจสอบวาใสกระดาษทีถู่กตองลงในเครือ่งพมิพ และพมิพเอกสาร
อกีคร ัง้ การต ัง้คาคณุภาพงานพมิพและดใูหแนใจวาต ัง้คาตรงกบัประเภทของกระดาษที่
ใสในเครือ่งพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ

หมายเหตุ หากกระดาษทีใ่สไวในเครือ่งพมิพเป็นขนาดทีถู่กตอง ใหเปลีย่นขนาด
กระดาษทีเ่ลือกในไดรเวอรเครือ่งพมิพ แลวจงึพมิพเอกสารอีกคร ัง้

ไมสามารถเลือ่นชองใสตลบัหมกึ
มบีางอยางกีดขวางชองใสตลบับรรจุหมกึ (ชิน้สวนของเครือ่งพมิพทีร่องรบัตลบับรรจุ
หมกึ)
ในการเอาสิง่กีดขวางออก ใหกดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด)) เพือ่ปิดเครือ่งพมิพ จากนัน้
ตรวจสอบสิง่ทีต่ดิขดัในเครือ่งพมิพ
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สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การนํากระดาษทีต่ดิขดัออก

กระดาษตดิ
มกีระดาษตดิอยูในเครือ่งพมิพ
กอนทีจ่ะเอากระดาษทีต่ดิออก ลองตรวจสอบสิง่ตอไปน้ี:
• ตรวจสอบใหแนใจวาคณุไดใสกระดาษทีต่รงตามขอมลูกาํหนดเฉพาะ ไมมรีอยยบั

ถูกพบั หรือมีความเสยีหาย สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ขอมลูจาํเพาะของวสัดุ
พมิพ

• ตรวจสอบวาไดทาํความสะอาดเครือ่งพมิพแลว สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
การดแูลรกัษาเครือ่งพมิพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวสัดพุมิพลงในถาดป อนกระดาษไวอยางถูกตองแลว
และไมมวีสัดพุมิพมากเกนิไป สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ

สาํหรบัคาํแนะนําในการเอากระดาษทีต่ดิออก รวมท ัง้ขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิีเลีย่ง
ปญัหากระดาษตดิ โปรดด ูการนํากระดาษทีต่ดิขดัออก

ไมมกีระดาษในเครือ่งพมิพ
ถาดกระดาษทีเ่ป็นคาเริม่ตนวางเปลา
ใสกระดาษเพิม่ แลวแตะ OK (ตกลง)
สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ป อนวสัดพุมิพ

เครือ่งพมิพออฟไลน
เครือ่งพมิพออฟไลนอยูในขณะน้ี ขณะทีอ่อฟไลน จะไมสามารถใชเครือ่งพมิพได
หากตองการเปลีย่นสถานะเครือ่งพมิพ ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
1. คลกิที ่Start (เริม่ตน) จากนัน้คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ Printers

and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices and Printers
(อปุกรณและเครือ่งพมิพ)
- หรือ -
คลกิที ่Start (เริม่ตน) คลกิที ่Control Panel (แผงควบคมุ) แลวดบัเบลิคลกิที่
Printers (เครือ่งพมิพ)

2. ถาเครือ่งพมิพทีอ่ยูในรายการในกรอบโตตอบไมปรากฏในมมุมอง Details (ราย
ละเอยีด) ใหคลกิเมนู View (มมุมอง) จากนัน้คลกิ Details (รายละเอยีด)

3. ถาเครือ่งพมิพอยูในสถานะออฟไลน ใหคลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพ และเลอืก Use
Printer Online (ใชเครือ่งพมิพแบบออนไลน)

4. ลองใชงานเครือ่งพมิพอกีคร ัง้

เครือ่งพมิพหยดุช ั่วคราว
มกีารหยุดเครือ่งพมิพไวช ั่วคราวในขณะน้ี ขณะทีผ่ลติภณัฑหยุดทาํงานช ั่วครู งาน
ใหมๆ  จะถูกเพิม่ไวในควิการพมิพ และจะไมถูกพมิพ
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หากตองการเปลีย่นสถานะเครือ่งพมิพ ใหทาํตามข ัน้ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี
1. คลกิที ่Start (เริม่ตน) จากนัน้คลกิที ่Printers (เครือ่งพมิพ) หรือ Printers

and Faxes (เครือ่งพมิพและโทรสาร) หรือ Devices and Printers
(อปุกรณและเครือ่งพมิพ)
- หรือ -
คลกิที ่Start (เริม่ตน) คลกิที ่Control Panel (แผงควบคมุ) แลวดบัเบลิคลกิที่
Printers (เครือ่งพมิพ)

2. ถาเครือ่งพมิพทีอ่ยูในรายการในกรอบโตตอบไมปรากฏในมมุมอง Details (ราย
ละเอยีด) ใหคลกิเมนู View (มมุมอง) จากนัน้คลกิ Details (รายละเอยีด)

3. ถาเครือ่งพมิพอยูในสถานะหยดุช ั่วคราว ใหคลกิขวาทีเ่ครือ่งพมิพ และคลกิ
Resume Printing (เริม่พมิพตอไป)

4. ลองใชงานเครือ่งพมิพอกีคร ัง้

พมิพเอกสารไมสาํเร็จ
เครือ่งพมิพไมสามารถพมิพเอกสารไดเน่ืองจากเกดิปญัหากบัระบบการพมิพ
สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการแกไขปญัหาการพมิพ โปรดด ูการแกไขปญัหาเครือ่งพมิพ

เครือ่งพมิพทาํงานลมเหลว
เครือ่งพมิพมปีญัหา โดยปกตแิลว คณุสามารถแกไขปญัหาเชนน้ีไดโดยปฏบิตัติามข ัน้
ตอนตางๆ ดงัตอไปน้ี:
1. กดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด)) เพือ่ปิดเครือ่งพมิพ
2. ถอดปล ัก๊ไฟออก แลวเสยีบปล ัก๊ไฟอกีคร ัง้
3. กดปุ ม  (Power (เปิด/ปิด)) เพือ่เปิดเครือ่งพมิพ
หากยงัคงมีปญัหาอยู ใหจดรหสัขอผดิพลาดทีอ่ยูในขอความ จากนัน้ใหตดิตอฝ าย
สนบัสนุนของ HP สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP
โปรดด ูฝ ายสนบัสนุนของ HP

ฝาครอบหรือฝาปิดเปิดอยู
กอนทีเ่ครือ่งพมิพจะสามารถพมิพเอกสารได ฝาครอบและฝาปิดตองปิด

เคล็ดลบั หากปิดสนิทด ีแสดงวาฝาครอบและฝาปิดเขาทีเ่รียบรอย

หากยงัคงมีปญัหาอยูหลงัจากทีค่ณุปิดฝาครอบและฝาปิดท ัง้หมดสนิทแลว โปรดตดิตอ
ฝ ายสนบัสนุนของ HP สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ฝ ายสนบัสนุนของ HP

ตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพทีใ่ชกอนหนาน้ี
มกีารใชตลบัหมกึพมิพทีร่ะบใุนขอความกอนหนาน้ีในเครือ่งพมิพอืน่
คณุสามารถใชตลบัหมกึพมิพในเครือ่งพมิพเครือ่งอืน่ แตหากทิง้ตลบัหมกึพมิพไวนอก
เครือ่งพมิพเป็นระยะเวลาหน่ึงอาจสงผลกระทบตอคณุภาพการพมิพของเอกสาร
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นอกจากน้ี หากคณุใชตลบัหมกึพมิพทีเ่คยใชในเครือ่งพมิพเครือ่งอืน่ ตวับอกระดบัหมกึ
อาจไมแมนยาํหรือไมปรากฏขึน้
หากคณุภาพการพมิพไมเป็นทีน่าพอใจ ลองทาํความสะอาดหวัพมิพ สาํหรบัขอมลูเพิม่
เตมิ โปรดดทูี ่ทาํความสะอาดหวัพมิพ

หมายเหตุ หมกึพมิพจากตลบัหมกึใชในกระบวนการพมิพซึง่มอียูหลากหลายวธีิ
รวมถงึกระบวนการกาํหนดการทาํงานเริม่ตน ซึง่เป็นการเตรียมพรอมเครือ่งพมิพ
และตลบัหมกึสาํหรบัการพมิพ รวมท ัง้ตรวจสอบหวัพนหมกึ ซึง่เป็นการดแูลใหหวั
พนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากน้ี หมกึทีเ่หลอืบางสวนจะอยูในตลบั
หมกึพมิพหลงัจากการใชงาน สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่www.hp.com/go/
inkusage

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเก็บตลบัหมกึพมิพ โปรดด ูอปุกรณใชสิน้เปลือง

หมกึในตลบับรรจุหมกึหมดลง
ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงอยูในขอความตองไดรบัการเปลีย่นใหมจงึจะพมิพงานตอได HP
แนะนําใหคณุอยาถอดตลบับรรจุหมกึออกจนกวาจะพรอมตดิต ัง้ตลบับรรจหุมกึทีจ่ะ
เปลีย่นแทน สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

ตลบับรรจุหมกึไมทาํงาน
ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงอยูในขอความไดรบัความเสยีหายหรือใชงานไมได สาํหรบัขอมลู
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

การอพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลืองของเครือ่งพมิพ
ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงอยูในขอความสามารถใชเพือ่อพัเกรดเครือ่งพมิพไดเพียงเครือ่ง
เดยีวเทานัน้ คลกิ OK (ตกลง) เพือ่ใชกบัเครือ่งพมิพน้ี หากคณุไมตองการดาํเนินการ
อพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลืองสาํหรบัเครือ่งพมิพน้ี ใหคลกิ Cancel Print (ยกเลกิการ
พมิพ) แลวนําตลบัหมกึพมิพออก

การอพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลืองของเครือ่งพมิพสาํเร็จแลว
การอพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลืองสาํเร็จแลว ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงอยูในขอความ
สามารถใชงานในเครือ่งพมิพน้ีไดแลวในขณะน้ี

เกดิปญัหาในการอพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลืองของเครือ่งพมิพ
การอพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลืองไมสาํเร็จ ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงอยูในขอความยงัคง
สามารถใชงานไดในเครือ่งพมิพน้ี เปลีย่นตลบัหมกึพมิพทีใ่ชอพัเกรดอปุกรณใชสิน้
เปลือง สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
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มกีารตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP
HP ไมสามารถรบัประกนัคณุภาพหรอืความนาเชือ่ถือของอปุกรณใชสิน้เปลืองทีม่ใิช
ของ HP การตองเขารบับรกิารหรอืการซอมแซมอนัเป็นผลจากการใชอปุกรณใชสิน้
เปลืองทีไ่มใชของ HP จะไมอยูภายใตการรบัประกนั หากคณุเชือ่วาคณุไดซ้ือตลบัหมกึ
HP ของแท ใหเยีย่มชมเว็บไซตของ HP ที ่www.hp.com/go/anticounterfeit เพือ่
ดขูอมลูเพิม่เตมิ หรือรายงานวาอาจมีการปลอมแปลง

การใชตลบัหมกึพมิพ HP ของแทจะมอบคะแนนสะสมใหกบัคณุ
HP มอบคะแนนสะสมใหกบัลูกคาประจาํของเราทีใ่ชอปุกรณใชสิน้เปลืองของแทจาก
HP คลกิทีปุ่ มดานลางขอความเพือ่ดู Rewards (คะแนนสะสม) ทางออนไลน คะแนน
สะสมน้ีอาจมใีหเขารวมรายการไดในบางภมูภิาคเทานัน้

คาํแนะนําเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพของปลอม
ตลบัหมกึพมิพทีต่ดิต ัง้ไมใชตลบัหมกึพมิพ HP ใหมทีเ่ป็นของแท โปรดตดิตอรานทีค่ณุ
ซ้ือตลบัหมกึพมิพน้ี หากตองการรายงานวาอาจมกีารปลอมแปลง ใหเยีย่มชมเว็บไซต
ของ HP ที ่www.hp.com/go/anticounterfeit หากตองการใชตลบัหมกึพมิพน้ีตอ
ไป ใหคลกิ Continue (ดาํเนินการตอ)

ตรวจพบตลบัหมกึพมิพทีใ่ชงานแลว มกีารเตมิหมกึซํา้ หรือมกีารปลอม
แปลง

หมกึพมิพ HP ของแททีม่ีอยูในตลบัหมกึพมิพนัน้หมดลง วธีิแกไขปญัหาน้ีคอืการ
เปลีย่นตลบับรรจุหมกึ หรือคลกิ OK (ตกลง) เพือ่ดาํเนินการตอโดยใชตลบัหมกึพมิพ
เดมิ สาํหรบัขอมูลเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ HP มอบคะแนนสะสม
ใหกบัลูกคาประจาํของเราทีใ่ชอปุกรณใชสิน้เปลืองของแทจาก HP คลกิทีปุ่ มดานลาง
ขอความเพือ่ด ูRewards (คะแนนสะสม) ทางออนไลน คะแนนสะสมน้ีอาจมใีหเขา
รวมรายการไดในบางภมูภิาคเทานัน้

คาํเตอืน การรบัประกนัตลบับรรจุหมกึของ HP ไมครอบคลุมหมกึพมิพหรือตลบั
หมกึพมิพทีไ่มใชของ HP การรบัประกนัเครือ่งพมิพของ HP ไมครอบคลุมการ
ซอมหรือบรกิารเน่ืองจากการใชหมกึพมิพหรือตลบัหมกึพมิพทีไ่มใชของ HP HP
ไมรบัประกนัคณุภาพหรือความนาเชือ่ถือของหมกึทีไ่มใชของ HP ขอมลูเกีย่วกบั
ระดบัหมกึพมิพไมปรากฏ

ใชตลบัหมกึพมิพสาํหรบัตดิต ัง้
ใชตลบัหมกึสาํหรบัตดิต ัง้ทีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพเพือ่เริม่ใชงานเครือ่งพมิพ คณุตอง
เปลีย่นตลบัหมกึพมิพใหเป็นตลบัหมกึสาํหรบัตดิต ัง้เพือ่ลางขอความน้ี สาํหรบัขอมลูเพิม่
เตมิ โปรดดทูี ่การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
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อยาใชตลบัหมกึสาํหรบัตดิต ัง้
ตลบัหมกึสาํหรบัตดิต ัง้จะไมสามารถใชงานไดหลงัจากมีการเริม่ใชงานเครือ่งพมิพแลว
ใหถอดออกและตดิต ัง้ตลบัหมกึทีไ่มใชตลบัหมกึสาํหรบัตดิต ัง้ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

หวัพมิพใหมมหีมกึเหลือนอย
ตลบัหมกึพมิพทีใ่ชงานอยูและแสดงอยูในขอความอาจมปีรมิาณหมกึไมเพียงพอทีจ่ะ
ทาํใหกระบวนการเริม่ตนใชงานแบบคร ัง้เดยีวเสร็จสมบรูณ
วธีิแกไข: ตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพทีใ่หมาพรอมกบัหวัพมิพทีจ่ะใชเปลีย่นใหม หรือคลกิที่
Continue (ดาํเนินการตอ) เพือ่ใชงานตลบัหมอืกพมิพเดมิตอไป
หากเครือ่งไมสามารถเริม่ทาํงานไดดวยตลบัหมกึพมิพทีต่ดิต ัง้อยู คณุจาํเป็นตองใชตลบั
หมกึใหม สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธิีตดิต ัง้ตลบัหมกึใหม โปรดด ูการเปลีย่นตลบับรรจุ
หมกึ

ใชหมกึดาํเทานัน้หรือไม
ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงในขอความมหีมกึเหลือนอย
วธีิแกปญัหา: หากตองการพมิพส ีใหเปลีย่นตลบัหมกึพมิพทีห่มด สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบั
วธิีตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพใหม โปรดด ูการเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
หากตองการพมิพช ั่วคราวโดยใชเฉพาะสดีาํเทานัน้ ใหคลกิ Use Black Only (ใชสี
ดาํเทานัน้) เครือ่งพมิพจะใชโทนสเีทาแทนสอืีน่ๆ และคณุตองเปลีย่นตลบัหมกึทีห่มดอยู
โดยเร็ว

ขอควรระวงั โปรดอยานําตลบัหมกึพมิพทีห่มดแลวออกเพือ่พมิพในโหมดหมกึดาํ
เทานัน้

ใชหมกึสเีทานัน้หรือไม
ตลบัหมกึพมิพสดีาํมหีมกึเหลือนอย
วธีิแกไข: หากตองการใขหมกึสีแทนหมกึดาํเป็นการข ั่วคราว ใหคลกิ Use Color
Only (ใชหมกึสีเทานัน้) สดีาํจะถูกผสมขึน้จากหมกึส ีคณุภาพของขอความและ
ภาพถายจะแตกตางจากงานทีพ่มิพขึน้เมือ่ใชตลบัหมกึพมิพทกุตลบั คณุตองเปลีย่นตลบั
หมกึพมิพสดีาํโดยเร็ว

ขอควรระวงั โปรดอยานําตลบัหมกึพมิพทีห่มดแลวออกเพือ่พมิพในโหมดหมกึสี
เทานัน้

หากตองการพมิพดวยสดีาํ ใหเปลีย่นตลบัหมกึพมิพสดีาํ สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธีิตดิต ัง้
ตลบัหมกึพมิพใหม โปรดด ูการเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
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หมกึพมิพไมสามารถใชงานรวมกนัได
เครือ่งพมิพตรวจพบวาประเภทของหมกึพมิพในตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงอยูในขอความ
ไมสามารถใชงานไดกบัระบบหมกึพมิพของเครือ่งพมิพ และอาจกอใหเกดิความเสยี
หายรายแรงขึน้กบัหวัพมิพ
วธีิแกไข: ถอดตลบัหมกึพมิพน้ีออกทนัท ีและแทนทีด่วยตลบัหมกึพมิพทีส่ามารถใชงาน
รวมกนัได สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธีิตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพใหม โปรดด ูการเปลีย่นตลบั
บรรจุหมกึ

คาํเตอืนเกีย่วกบัเซ็นเซอรหมกึพมิพ
เซ็นเซอรหมกึพมิพกาํลงัรายงานถงึสภาวะทีไ่มเป็นไปตามคาด โดยมีสาเหตมุาจากตลบั
หมกึพมิพ หรือเซ็นเซอรไมทาํงาน หากเซ็นเซอรไมทาํงาน จะไมสามารถตรวจพบไดวา
ตลบัหมกึพมิพของคณุมหีมกึพมิพเหลืออยูนอย การพมิพดวยตลบัหมกึพมิพทีไ่มมหีมกึ
จะทาํใหอากาศเขาไปสูระบบหมกึพมิพ และสงผลใหงานพมิพมคีณุภาพตํ่า เครือ่งพมิพ
จะใชหมกึพมิพจาํนวนหน่ึงเพือ่แกไขใหเครือ่งกลบัสูสภาวะปกต ิซึง่อาจทาํใหหมกึพมิพ
ในทกุตลบัหมกึพรองลงเป็นปรมิาณมาก
วธีิแกไข: คลกิ OK (ตกลง) เพือ่ดาํเนินการพมิพตอไป หรือเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธีิตดิต ัง้ตลบัหมกึใหม โปรดด ูการเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

ปญัหาเกีย่วกบัการเตรยีมเครือ่งพมิพ
นาฬกิาในเครือ่งพมิพไมทาํงาน และไมสามารถทาํการเตรียมหมกึพมิพใหเสร็จสมบรูณ
ได มาตรวดัระดบัหมกึพมิพโดยประมาณอาจไมถูกตอง
วธีิแกไข: ตรวจสอบคณุภาพงานพมิพในงานพมิพของคณุ หากคณุภาพงานพมิพไม
เป็นทีน่าพอใจ การเรียกใชข ัน้ตอนการทาํความสะอาดหวัพมิพจากกลองเครือ่งมอือาจ
ชวยปรบัปรุงคณุภาพใหดขีึน้ได สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทาํความสะอาดหวั
พมิพ โปรดด ูทาํความสะอาดหวัพมิพ

ตลบัหมกึพมิพสมีหีมกึเหลือนอย
ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงในขอความมหีมกึเหลือนอย
วธีิแกไข: หากตองการพมิพส ีใหเปลีย่นตลบัหมกึพมิพทีห่มด สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธิี
ตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพใหม โปรดด ูการเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
หากตองการพมิพช ั่วคราวโดยใชเฉพาะสดีาํเทานัน้ ใหคลกิ Cancel Print (ยกเลกิการ
พมิพ) แลวสงงานพมิพไปยงัเครือ่งพมิพอกีคร ัง้ ขอความ Use black ink only?
(ใชหมกึดาํเทานัน้หรือไม) จะปรากฏขึน้กอนการพมิพงาน และคณุตองเปลีย่นตลบัหมกึ
ทีห่มดอยูโดยเร็ว

ขอควรระวงั โปรดอยานําตลบัหมกึพมิพทีห่มดแลวออกเพือ่พมิพในโหมดหมกึดาํ
เทานัน้
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ตลบัหมกึพมิพสดีาํมหีมกึเหลือนอย
ตลบัหมกึพมิพสดีาํมหีมกึเหลือนอย
วธีิแกไข: เปลีย่นตลบัหมกึพมิพสดีาํ สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัวธีิตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพใหม
โปรดด ูการเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
หากตองการใขหมกึสแีทนหมกึดาํเป็นการข ั่วคราว ใหคลกิ Cancel Print (ยกเลกิการ
พมิพ) และสงงานพมิพไปยงัเครือ่งพมิพอกีคร ัง้ ขอความ Use color ink only? (ใช
หมกึสเีทานัน้หรือไม) จะปรากฏขึน้กอนการพมิพงาน คณุตองเปลีย่นตลบัหมกึพมิพสี
ดาํโดยเร็ว

ขอควรระวงั โปรดอยานําตลบัหมกึพมิพที่ห่มดแลวออกเพือ่พมิพในโหมดหมกึสี
เทานัน้

เริม่การแจงเตอืนหมกึตามปกติ
ตลบัหมกึพมิพทีแ่สดงอยูอาจมีปรมิาณหมกึไมเพียงพอทีจ่ะทาํใหกระบวนการเริม่ตนใช
งานแบบคร ัง้เดยีวเสร็จสมบูรณ
การใชตลบัหมกึพมิพทีต่ดิต ัง้อยูอาจทาํใหมอีากาศหลงเหลืออยูในระบบการพมิพหลงั
การเริม่ตนใชงานตามปกตหิน่ึงคร ัง้ ซึง่สงผลใหคณุภาพการพมิพแยลง เครือ่งพมิพจะ
ใชหมกึพมิพจาํนวนหน่ึงเพือ่แกไขใหเครือ่งกลบัสูสภาวะปกติ
หากคณุไดรบัตลบัหมกึพมิพทีม่าพรอมกบัการเปลีย่นเครือ่งพมิพหรือหวัพมิพ ใหใช
ตลบัหมกึพมิพนัน้เพือ่ดาํเนินการ ตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพใหมหรือคลกิ OK (ตกลง) เพือ่
ใชตลบัหมกึพมิพทีต่ดิต ัง้อยู

ปญัหาเกีย่วกบัระบบหมกึพมิพ
โปรดถอดตลบัหมกึพมิพออกและตรวจหาสญัญาณการร ั่วไหล หากตลบัหมกึพมิพร ั่ว
โปรดตดิตอ HP อยาใชตลบัหมกึพมิพทีร่ ั่ว
หากไมพบการร ั่วไหล ใหตดิต ัง้ตลบัหมกึพมิพกลบัเขาทีแ่ละปิดฝาเครือ่งพมิพ ปิด
เครือ่งพมิพแลวเปิดใหมอกีคร ัง้ หากขอความน้ีปรากฏขึน้เป็นคร ัง้ทีส่อง โปรดตดิตอ
HP

เปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
เปลีย่นตลบัหมกึพมิพทีร่ะบุ สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

หมายเหตุ ถาตลบัหมกึของคณุยงัอยูในระยะเวลารบัประกนั ใหตดิตอฝ ายสนบัสนุน
ของ HP เพือ่ขอรบับรกิารหรือเปลีย่นตลบัหมกึใหม สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การรบัประกนัตลบัหมกึพมิพ โปรดดขูอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึพมิพ หากยงัคง
มปีญัหาอยูหลงัจากทีเ่ปลีย่นตลบัหมกึพมิพแลว โปรดตดิตอฝ ายสนบัสนุนของ HP
สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ฝ ายสนบัสนุนของ HP
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