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1 วธิใีช HP Photosmart 5510 series
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ HP Photosmart ดูที่

• ทําความรูจักกับ HP Photosmart ในหนา 5
• How do I (ควรทําอยางไร) ในหนา 9
• การพิมพ ในหนา 11
• ทําสําเนาและสแกน ในหนา 19
• การทํางานกับตลับหมึกพิมพ ในหนา 25
• การเช่ือมตอ ในหนา 31
• ขอมูลทางเทคนิค ในหนา 47
• การแกไขปญหา ในหนา 37
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2 ทาํความรูจกักบั HP Photosmart
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณลักษณะของแผงควบคุม

ชิน้สวนตางๆ ของเครื่องพมิพ
• มุมมองดานหนาและดานบนของ HP Photosmart

ทาํความรูจักกบั HP Photosmart 5
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1 จอสี (หรือท่ีเรียกกันวาจอแสดงผล)

2 แผงควบคุม

3 ไฟภาพถาย

4 ชองเสียบการดหนวยความจํา

5 ฝาปดชองเสียบการดหนวยความจํา

6 ตัวปรับความกวางกระดาษ

7 ถาดกระดาษ

8 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนเลื่อนของถาด)

9 ปุมเปด

10 ปุม ePrint
11 ปุมไรสาย

12 กระจก

13 แผนปดดานใน

14 ฝาปด

15 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

16 ชุดหัวพิมพ

17 ตําแหนงของหมายเลขรุน

18 บริเวณท่ีเขาถึงตลบัหมึกพิมพ

19 ฝาครอบทางผานของกระดาษ

• ภาพดานหลังของ HP Photosmart
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20 พอรต USB ดานหลัง
21 การเช่ือมตอสายไฟ ใชสายไฟท่ี HP ใหมาเทาน้ัน

คณุลกัษณะของแผงควบคมุ
สัมผัสปุมทิศทางเพ่ือสลับระหวางหนาจอหลัก 2 หนาจอ

คณุลกัษณะของแผงควบคุม

1 หนาหลกั: กลับไปยงัหนาจอหลัก ซ่ึงเปนหนาจอแรกท่ีแสดงข้ึนเม่ือคุณเปดเคร่ืองพิมพ

2 วธิใีช: หนาจอหลักจะแสดงหัวขอวิธีใชท้ังหมด แสดงขอมูลหรือภาพเคลื่อนไหวบนจอแสดงผลในหนาจอ
อ่ืนสําหรับความชวยเหลือของการทํางานปจจุบัน

3 ปุมทิศทาง: อนุญาตใหคุณเขาถึงหนาจอหลัก 2 หนาจอ รูปภาพ และแอพพลิเคชัน

4 ยอนกลบั: กลับไปยงัหนาจอกอนหนา

5 ยกเลกิ: หยุดการทํางานปจจุบัน

6 ภาพถาย: เปดเมนู ภาพถาย ซ่ึงคุณสามารถดูและพิมพภาพถายหรือพิมพภาพถายซํ้า

7 ทาํสาํเนา: เปดเมนู ทําสาํเนา ท่ีคุณสามารถเลือกชนิดสําเนา หรือเปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา

8 สแกน: เปดเมนู สแกน ท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสําหรับการสแกนของคุณได

9 แอพพลเิคชนั: ชวยใหคุณสามารถเขาถึงและส่ังพิมพขอมูลจากเว็บไซต เชน คูปอง หนาเอกสารสี เกม
ปริศนา และอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

10 การตัง้คา: เปดเมนู การตัง้คา ซ่ึงคุณสามารถเปลีย่นการกําหนดลักษณะและใชเครื่องมือเพ่ือใชงานฟงกชัน
การบํารุงรักษา

11 ไรสาย: เปดเมนู Wireless Settings (การต้ังคาระบบไรสาย) ซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบสถานะระบบไร
สายและเปลี่ยนการตั้งคาระบบไรสายได นอกจากน้ี คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบระบบไรสายเพ่ือชวย
ในการวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการเช่ือมตอเครือขาย

12 หมกึพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพแตละตลับ และแสดงสัญลักษณเตือนเมื่อ
ระดับหมึกพิมพตํ่ากวาระดับหมึกพิมพท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีคาดใหมีได

คณุลักษณะของแผงควบคุม 7
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3 How do I (ควรทาํอยางไร)
หัวขอน้ีประกอบดวยลิงกไปยังงานท่ัวไป เชน การจัดการแอพพลิเคชัน การสแกน และการทําสําเนา

• การวางวัสดพุิมพ ในหนา 12 • การดึงกระดาษทีต่ิดอยูออก ในหนา 37

• การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 26 • การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม ในหนา 19

• การจัดการแอพพลิเคชัน ในหนา 15 • การสแกนไปยงัคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจํา ในหนา 21

• วิธีเร่ิมตนใชงาน ePrint ในหนา 14 • การแกไขปญหา ในหนา 37
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4 การพิมพ

การพมิพภาพถายจากการดหนวยความจํา ในหนา 11

พิมพจากที่ใดก็ได ในหนา 14

การจัดการแอพพลิเคชัน ในหนา 15

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 12
เคล็ดลับเพ่ือความสําเรจ็ในการพิมพ ในหนา 16

การพมิพภาพถายจากการดหนวยความจาํ
วธิพีมิพภาพถายจากการดหนวยความจาํ

1. ใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษ
2. ตรวจดูใหแนใจวาแกนเลื่อนของถาดเปดอยู
3. ใสการดหนวยความจําลงในชองเสียบการด

4. จากหนาจอหลัก แตะ ภาพถาย เพ่ือแสดงเมนู Photo (ภาพถาย)
5. ในเมนู Photo (ภาพถาย) แตะ View & Print (ดูและพิมพ) เพ่ือแสดงภาพถาย
6. แตะภาพถายท่ีคุณตองการพิมพ
7. แตะปุมลูกศรข้ึนหรือลงเพ่ือกําหนดจํานวนภาพถายที่จะพิมพ
8. แตะ Edit (แกไข) เพ่ือเลือกตัวเลอืกสําหรับแกไขภาพถายที่เลือกไว คุณสามารถหมนุภาพถาย ตัด

ครอบภาพถาย หรือเปดและปด Photo Fix (แกไขภาพ)
9. แตะ Preview (หนาตัวอยาง) เพ่ือแสดงตัวอยางภาพถายที่เลือก หากคุณตองการปรับหนาที่จัดวาง

ไว ประเภทกระดาษ แกไขตาแดง หรือการประทับวันที่ ใหแตะ Settings (การต้ังคา) แลวเลือกตัว
เลือกที่ตองการ นอกจากน้ี คุณสามารถบันทึกการต้ังคาใหมเปนคาเริ่มตนได

10. แตะ Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การพิมพ 11
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หวัขอที่เกีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 12
เคล็ดลับเพ่ือความสําเรจ็ในการพิมพ ในหนา 16

การวางวัสดพุมิพ
▲ ปฏบิัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี:

ใสกระดาษขนาดเลก็

a. ดึงถาดกระดาษออกมา เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไป แลวนํากระดาษท่ีใสไวกอนหนา
นี้ออก

b. ใสกระดาษ
❑ ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเคร่ืองและ

คว่ําดานที่จะพิมพลง

❑ เลื่อนกระดาษภาพถายเขาไปจนสดุ

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยหันแถบนั้นเขาหา
ตัวคุณ

❑ เลื่อนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดกระดาษ

บท 4
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❑ ปดถาดกระดาษ แลวเปดแกนเลื่อนของถาดกระดาษ

ใสกระดาษขนาดเตม็แผน

a. เล่ือนตัวปรับขนาดความกวางกระดาษออก แลวนํากระดาษที่ใสไวกอนหนาน้ีออก

b. ใสกระดาษ
❑ ใสปกกระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ําดาน

ที่จะพิมพลง

❑ เลื่อนกระดาษเขาไปจนสุด
❑ เลื่อนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

❑ เปดแกนเลื่อนของถาดกระดาษ

การวางวัสดุพิมพ 13
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พมิพจากที่ใดกไ็ด
ePrint เปนบริการฟรีของ HP ที่ทําใหคุณสามารถพิมพงานจากอีเมลไดจากทุกที่ทุกเวลาไดอยาง
งายดาย เพียงแคสงตออีเมลของคุณจากคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมอืถือของคุณไปยังท่ีอยูอีเมลของ
เคร่ืองพิมพ จากนั้นเครื่องพิมพจะพิมพทั้งขอความอีเมลและสิ่งที่แนบท่ีสนับสนุน

• เครื่องพิมพของคุณตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตผานเครือขายแบบไรสาย คุณไมสามารถใช ePrint
ผานการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวย USB

• เคร่ืองพิมพอาจพิมพสิ่งที่แนบแตกตางจากลักษณะที่ปรากฏในโปรแกรมซอฟตแวรที่สรางสิ่งที่แนบ
นั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูกับตัวเลือกแบบอักษรและเคาโครงที่ใชของตนฉบับ

• การปรับปรุงผลิตภัณฑที่ใชงานไดฟรีจะใหมาพรอมกับ ePrint การปรับปรุงบางสวนอาจตองเปด
ใชงานฟงกชันการทํางานบางอยาง

หวัขอที่เกีย่วของ

• เคร่ืองพิมพของคุณไดรับการปกปอง ในหนา 14
วิธีเริ่มตนใชงาน ePrint ในหนา 14
การใชเว็บไซต HP ePrintCenter ในหนา 15

เครือ่งพิมพของคุณไดรบัการปกปอง
เพ่ือชวยปองกันอีเมลท่ีไมไดรับอนุญาต HP จะสุมกําหนดที่อยูอีเมลใหกับเครื่องพิมพของคุณ และจะ
ไมมกีารเผยแพรที่อยูอีเมลนี้ นอกจากน้ี ePrint ยังมีการกรองสแปมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและจะ
แปลงอีเมลและสิ่งที่แนบใหเปนรูปแบบสําหรับการพิมพเทาน้ัน เพ่ือลดการคุกคามจากไวรัสหรือเน้ือหาที่
เปนอันตรายอื่นๆ อยางไรก็ตาม บริการ ePrint จะไมกรองอีเมลตามเนื้อหา ดังนั้นจึงไมสามารถ
ปองกันการพิมพเอกสารท่ีไมเหมาะสมหรือมีลิขสิทธ์ิได

ไปท่ีเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมและขอกําหนดและเงือ่นไขเฉพาะ:
www.hp.com/go/ePrintCenter

วธิเีริม่ตนใชงาน ePrint
เมื่อตองการใชงาน ePrint ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพของคุณเช่ือมตอเครือขายไรสายซึ่งเปดใช
งานอินเทอรเน็ตและบริการทางเว็บไว

บท 4
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วธิเีริม่ตนใชงาน ePrint

1. เปดวิทยุไรสายเพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายไรสาย
a. แตะปุม ไรสาย บนแผงควบคุมเพ่ือตรวจสอบสถานะระบบไรสาย หากสถานะแสดงเปน

Connected (เช่ือมตอแลว) และรายละเอียดตางๆ เชน IP แอดเดรส และช่ือเครือขายแสดง
ข้ึน แสดงวาเครื่องพิมพเช่ือมตอแบบไรสายกับเครือขายแลว

b. หากสถานะแสดงเปน Wireless Off (ปดระบบไรสาย) ใหแตะ Turn On (เปด) จากนั้น
เครื่องพิมพจะลองเช่ือมตอแบบไรสายกับเครือขาย
หากคุณยังไมไดต้ังคาการเช่ือมตอเครือขายไรสาย ใหปฏบิติัตามขอความท่ีแสดงบนหนาจอเพ่ือ
ต้ังคาการเช่ือมตอเครอืขายไรสาย

2. เปดใชงานบริการทางเว็บ
a. แตะ ePrint บนแผงควบคุมเพ่ือตรวจสอบสถานะบริการทางเว็บ หากที่อยูอีเมล ePrint ปรากฏ

ข้ึน ePrint Status (สถานะ ePrint) แสดงเปน Connected (เช่ือมตอแลว) และ ePrint
Feature (คุณสมบติั ePrint) แสดงเปน On (เปด) แสดงวาบริการทางเว็บเปดอยูและพรอม
ใชงาน

b. หากหนาจอ Web Services (บริการทางเว็บ) ปรากฏข้ึน แตะ Yes (ใช) เพ่ือเปดใชงาน
บริการทางเว็บ
หากหนาจอ Server Connection Error (ขอผิดพลาดการเช่ือมตอกับเซริฟเวอร) ปรากฏ
ข้ึน แตะ Retry (ลองใหม) หรือ Enter Proxy (ใสพร็อกซ)ี เพ่ือกําหนดการต้ังคาเว็บพร็อกซี

3. แตะ ePrint บนแผงควบคุม รับที่อยูอีเมลเครื่องพิมพของคุณจากหนาจอ Web Services
Summary (สรุปบริการทางเว็บ)

4. เขียนและสงอีเมลจากคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมอืถือไปยังเครื่องพิมพของคุณไดทุกที่ ทุกเวลา
เคร่ืองพิมพจะพิมพทั้งขอความอีเมลและสิ่งท่ีแนบที่สนับสนุน

การใชเวบ็ไซต HP ePrintCenter
ใชงานเว็บไซต ePrintCenter ’ ของ HP ไดฟรี เพ่ือต้ังคาความปลอดภัยเพ่ิมเติมสําหรับ ePrint และ
ระบุที่อยูอีเมลที่อนุญาตใหสงอีเมลไปยังเครื่องพิมพของคุณ นอกจากน้ี คุณสามารถรับอัพเดตของ
ผลิตภณัฑ แอพพลเิคชนั เพ่ิมเติม และบริการฟรีอื่นๆ

ไปท่ีเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมและขอกําหนดและเงือ่นไขเฉพาะ:
www.hp.com/go/ePrintCenter

การจัดการแอพพลเิคชนั
พิมพเอกสารจากเว็บไซตโดยไมใชคอมพิวเตอรไดโดยการต้ังคา แอพพลเิคชัน ซึง่เปนบริการฟรีจาก
HP คุณสามารถพิมพเอกสารส,ี ปฏิทิน, เกมปริศนา, สูตรอาหาร, แผนที่ และอื่นๆ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
แอพพลิเคชันท่ีมใีหใชงานในประเทศ/ภูมภิาคของคุณ

แตะไอคอน Get More (ดูเพ่ิมเติม) บนหนาจอ แอพพลเิคชัน เพ่ือเช่ือมตออินเทอรเน็ตและเพ่ิม
แอพพลิเคชัน คุณตองเปดใชงานบริการทางเว็บเพ่ือใชแอพพลิเคชัน

การจัดการแอพพลิเคชัน 15
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วธิจีดัการแอพพลเิคชัน

1. การเพ่ิมแอพพลิเคชัน
a. จากหนาจอหลัก แตะ แอพพลเิคชนั แลวแตะไอคอน Get More (ดูเพ่ิมเติม)
b. แตะไอคอนแอพพลิเคชันที่คุณตองการเพ่ิม
c. แตะ Add (เพ่ิม) เพ่ือยืนยัน

2. การลบแอพพลิเคชัน
a. จากหนาจอหลัก แตะ แอพพลเิคชนั แลวแตะไอคอน Get More (ดูเพ่ิมเติม)
b. แตะไอคอนแอพพลิเคชันอยางนอยหนึ่งรายการเพ่ือเลือกแอพพลิเคชันที่คุณตองการลบ
c. แตะ Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

ไปท่ีเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมและขอกําหนดและเงือ่นไขเฉพาะ:
www.hp.com/go/ePrintCenter

เคลด็ลบัเพือ่ความสําเรจ็ในการพมิพ
ใชเคล็ดลับตอไปนี้เพ่ือความสําเร็จในการพิมพ

เคลด็ลบัสาํหรบัการพมิพจากคอมพวิเตอร

หากคุณตองการพิมพเอกสาร ภาพถาย หรือซองจดหมายจากคอมพิวเตอร ใหคลิกท่ีลิงกตอไปนี้ ซึ่งจะนํา
คุณไปยังคําแนะนําออนไลนตามระบบปฏิบัติการท่ีคุณกําลังใชงาน

• เรียนรูวธีิการพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีการพิมพภาพถายที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรของคุณ เรียนรูขอมลูเกีย่วกับความละเอียดใน

การพิมพและวธิีการเปดใชงานความละเอียด dpi สูงสุด คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีการพิมพซองจดหมายจากคอมพิวเตอร คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพและกระดาษ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใช
สําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางตอเนื่อง

• ควรตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมกึพิมพมีหมกึพิมพเพียงพอ หากตองการดูระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ ใหแตะไอคอน Ink (หมึกพิมพ) จากหนาจอหลัก

• หากตองการเรียนรูเคลด็ลับเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงานตลับหมึกพิมพ โปรดดู เคล็ดลับเก่ียวกับการ
ใชหมึกพิมพ ในหนา 30 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

• ใสปกกระดาษ ไมใชแคหนึ่งแผน ใชกระดาษท่ีเรียบและสะอาดซึ่งมีขนาดเทากัน ตรวจสอบใหแนใจ
วาใสกระดาษประเภทเดียวกันเทานั้นในคราวเดียวกัน

• เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับ
ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ

• กําหนดคุณภาพการพิมพและขนาดกระดาษใหตรงกับประเภทและขนาดของกระดาษท่ีใสไวในถาด
กระดาษ

• สําหรับการนํากระดาษท่ีติดอยูออก โปรดดู การดึงกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 37 สําหรับขอมลู
เพ่ิมเติม
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เคลด็ลบัสาํหรบัการพมิพแอพพลเิคชนัและการใช ePrint

• เรียนรูวิธีแบงปนภาพถายของคุณทางออนไลนและสั่งพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเก่ียวกับแอพพลิเคชันสําหรับการพิมพสูตรอาหาร คูปอง และเนื้อหาอื่นๆ จากเว็บไซตที่

สะดวกและงายดาย คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีพิมพจากที่ใดก็ไดโดยสงอีเมลและสิ่งที่แนบไปยังเครื่องพิมพของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูล

เพ่ิมเติมทางออนไลน
• หากคุณเปดใชงาน Auto Power-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) คุณควรปดใชงาน Auto Power-

Off (ปดเคร่ืองอัตโนมติั) เพ่ือใช ePrint อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การปดเครื่องอัตโนมติั
ในหนา 55

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ 17
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5 ทาํสาํเนาและสแกน
• การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจํา
• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน

การทาํสาํเนาเอกสารขอความหรอืแบบผสม
▲ ปฏบิัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

เริม่ทําสาํเนาขาวดํา

a. ใสกระดาษ
❑ ใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกระดาษ

❑ ตรวจดูใหแนใจวาแกนเลื่อนของถาดเปดอยู
b. วางตนฉบับ

❑ เปดฝาของเคร่ือง

เคลด็ลบั หากตองการทําสําเนาตนฉบบัทีม่ีความหนาเชน หนังสือ คุณสามารถถอดฝา
ออกได

❑ วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

ทําสําเนาและสแกน 19
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❑ ปดฝา
c. ระบจุํานวนสําเนาและการต้ังคา

❑ จากหนาจอหลัก ใหแตะ ทาํสาํเนา แลวแตะ Black (ขาวดํา)
❑ แตะ Settings (การต้ังคา) เพ่ือระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ

หรือการต้ังคาอ่ืนๆ
❑ แตะปุมทิศทางเพ่ือเปลี่ยนจํานวนสําเนา

d. เริ่มทําสําเนา
❑ แตะ Start (เร่ิม)

ทาํสาํเนาสี

a. ใสกระดาษ
❑ ใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกระดาษ

❑ ตรวจดูใหแนใจวาแกนเลื่อนของถาดเปดอยู
b. วางตนฉบับ

❑ เปดฝาของเคร่ือง

บท 5
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เคลด็ลบั หากตองการทําสําเนาตนฉบบัทีม่ีความหนาเชน หนังสือ คุณสามารถถอดฝา
ออกได

❑ วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

❑ ปดฝา
c. เลือก ทาํสาํเนา

❑ จากหนาจอหลัก ใหแตะ ทาํสาํเนา แลวแตะ Color (สี)
❑ แตะ Settings (การต้ังคา) เพ่ือระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ

หรือการต้ังคาอ่ืนๆ
❑ แตะปุมทิศทางเพ่ือเปลี่ยนจํานวนสําเนา

d. เริ่มทําสําเนา
❑ แตะ Start (เร่ิม)

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหนา 23

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอรหรอืการดหนวยความจาํ
คุณสามารถเริ่มการสแกนไปยังคอมพิวเตอรไดทั้งจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพหรือซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรของคุณ การเริ่มสแกนจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพจะทํางานไดรวดเร็ว
การเริ่มสแกนจากซอฟตแวรทําใหคุณมีตัวเลือกมากข้ึน

กอนเริ่มการสแกนไปยังเครื่องคอมพิวเตอรจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ควรตรวจสอบใหแนใจวา
เครื่องพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของคุณแบบไรสายหรือใชสาย USB

หากเคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผานสาย USB คุณสามารถเริ่มสแกนจากจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพไดทันที

หากเครื่องพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบติัการ Windows ดวยเครอืขายไรสาย คุณตอง
เปดใชงานการสแกนแบบไรสายในซอฟตแวรกอน จากเมนู Start (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ให
คลิก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) จากนั้นคลิก HP ใน HP Photosmart 5510 series ให
คลิก HP Photosmart 5510 series แลวคลิก Scanner Actions (การทํางานของสแกนเนอร)
จากนั้นคลิก Manage Scan to Computer (จัดการการสแกนไปยังคอมพิวเตอร)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอรหรือการดหนวยความจํา 21
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หมายเหตุ คุณสามารถเลือกเปดใชงานตัวเลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)
ไวเสมอ ซึง่จะทําใหคุณไมตองเปดใชงานการสแกนผานเครือขายไรสายอีกในครั้งตอไปที่คุณเริ่มการ
สแกนจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

วธิสีแกนไปยงัคอมพวิเตอรหรอืการดหนวยความจาํจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. วางตนฉบับ
a. เปดฝาของเครื่อง

b. วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก

c. ปดฝา
2. หากตองการสแกนไปยังการดหนวยความจํา ใหใสการดหนวยความจําในชองเสียบการด

หากคุณตองการสแกนไปยังคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
ของคุณแบบไรสายหรือผานสาย USB

3. เริ่มสแกน
a. จากหนาจอหลัก ใหแตะ สแกน
b. เลือกปลายทางโดยแตะ Computer (คอมพิวเตอร) หรือ Memory Card (การดหนวยความ

จํา)
หากตองการสแกนไปยังคอมพิวเตอร ใหเลือกคอมพิวเตอร จากน้ันเลอืกประเภทการสแกนเพ่ือ
เริ่มสแกน หากคอมพิวเตอรของคุณไมอยูในรายการ ใหแตะ Not listed (ไมมีในรายการ)
เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติม

บท 5

22 ทําสําเนาและสแกน
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หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหนา 23

เคลด็ลบัความสําเรจ็ในการทาํสําเนาและสแกน
ใชเคล็ดลบัตอไปนี้เพ่ือความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน:

• ทําความสะอาดกระจกและดานหลงัของฝาปดเสมอ สแกนเนอรจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปน
สวนหนึ่งของรูปภาพ

• วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
• เมือ่ตองการทําสําเนาหรือสแกนหนังสือหรือตนฉบับที่มีความหนา ใหถอดฝาปดออก
• เมือ่ตองการทําสําเนาขนาดใหญจากตนฉบบัขนาดเล็ก ใหสแกนตนฉบับลงในคอมพิวเตอร ปรับ

ขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน แลวจึงพิมพภาพที่ขยายแลว
• หากคุณตองการปรับขนาดการสแกน ประเภทงานที่สแกน ความละเอียดในการสแกน หรือประเภท

ไฟล และอื่นๆ ใหเริ่มการสแกนจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ
• เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาขอความสแกนไมถูกตองหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาความสวาง

ในซอฟตแวรการสแกนในระดับท่ีเหมาะสม

เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน 23
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บท 5
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6 การทาํงานกบัตลบัหมกึพิมพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมติั
• การทําความสะอาดรอยเปอนหมกึ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
• เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ

การตรวจสอบระดบัหมึกพมิพโดยประมาณ
จากหนาจอหลัก แตะปุมเล่ือนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Ink (หมึกพิมพ) เพ่ือแสดงระดับหมึกพิมพ
โดยประมาณ

หมายเหต ุ1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเคร่ืองอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏข้ึน

หมายเหต ุ2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหต ุ3 หมกึพิมพจากตลับหมกึใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลากหลายวิธี รวมถึง
กระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียมพรอมผลิตภณัฑและตลับหมึกสําหรับการ
พิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก
นอกจากน้ี หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมกึพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ ในหนา 29
เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 30

การทาํความสะอาดหวัพมิพโดยอัตโนมัติ
หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได และไมไดเปนเพราะมหีมกึพิมพเหลือนอยหรือหมกึพิมพ
ไมใชของ HP ใหลองทําความสะอาดหัวพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหใสกระดาษขนาดเต็ม
แผน แลวเคร่ืองพิมพจะพิมพหนาขอมูลออกมาตรงทายกระดาษ

วธิทีาํความสะอาดหวัพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเล่ือนไปทางขวา แตะไอคอน Setup (การต้ังคา) จากนั้นแตะไอคอน
Tools (เครื่องมอื)

2. ในเมนู Tools (เครื่องมอื) ใหแตะลูกศรลงเพ่ือดูตัวเลือก แลวแตะ Clean Printhead (ทําความ
สะอาดหัวพิมพ)

การทํางานกบัตลับหมึกพิมพ 25
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หวัขอที่เกีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ ในหนา 29
เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 30

การทาํความสะอาดรอยเปอนหมึก
หากงานพิมพมีรอยเปอนหมกึ ใหลองทําความสะอาดรอยเปอนหมึกจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ข้ัน
ตอนนี้จะใชเวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จส้ิน ใสกระดาษธรรมดาขนาดเต็มแผน และเครื่องพิมพจะดึง
กระดาษเขาและออกในระหวางการทําความสะอาด เสียงดังของเครื่องพิมพในระหวางการทํางานถือเปน
สิ่งปกติ

วธิทีาํความสะอาดรอยเปอนหมกึจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเล่ือนไปทางขวา แตะไอคอน Setup (การต้ังคา) จากนั้นแตะไอคอน
Tools (เครื่องมอื)

2. ในเมนู Tools (เครื่องมอื) ใหแตะลูกศรลงเพ่ือดูตัวเลือก แลวแตะ Clean Ink Smear (ทําความ
สะอาดรอยเปอนหมึก)

หวัขอที่เกีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ ในหนา 29
เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 30

การเปลีย่นตลบัหมึกพมิพ
วธิเีปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองอยู
2. ถอดตลับหมกึพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมึกพิมพเลือ่นไปอยูตรงสวนปายฉลากหมึกพิมพของเครื่องพิมพ
b. กดแถบบนตลับหมกึ แลวจึงดึงออกจากชองใส

บท 6

26 การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
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3. ใสตลับหมึกพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. บิดฝาสีสมเพ่ือหักออก อาจตองออกแรงบิดจึงจะถอดฝาออกได

c. เทียบไอคอนสีใหตรงกัน แลวจึงใสตลับหมกึลงในชองใสจนกระทั่งล็อกเขาที่

การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ 27
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d. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

หวัขอที่เกีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ ในหนา 29
เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 30

การปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพ
หลังจากใสตลับหมึกพิมพใหมแลว ใหปรับตําแหนงของเครื่องพิมพเพ่ือใหงานพิมพมีคุณภาพดีท่ีสุด คุณ
สามารถปรับตําแหนงเครื่องพิมพไดทั้งจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพหรือจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ

วธิปีรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเล่ือนไปทางขวา แตะไอคอน Setup (การต้ังคา) จากนั้นแตะไอคอน
Tools (เครื่องมอื)

2. ในเมนู Tools (เครื่องมอื) ใหแตะลูกศรลงเพ่ือดูตัวเลือก แลวแตะ Align Printer (ปรับตําแหน
งเครื่อพิมพ)

3. ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

บท 6
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วธิปีรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

ปฏบิติัตามข้ันตอนตอไปนี้ตามระบบปฏบิัติการที่คุณใชงาน

1. สําหรับ Windows:
a. จากเมนู Start (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)

คลิก HP
b. คลิกโฟลเดอร HP Photosmart 5510 series แลวคลิก HP Photosmart 5510

series
c. ดับเบิลคลิก Printer Preferences (ลักษณะท่ีตองการของเครื่องพิมพ) แลวดับเบลิคลิก

Maintenance Tasks (งานการดูแลรักษา)
d. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ) จากนั้นคลิกปุม Align the Print

Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ)
2. สําหรับ Mac:

▲ เปด HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) คลิก Align (ปรับตําแหนง) แลวคลิก Align (ปรับ
ตําแหนง) อีกครั้ง

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ ในหนา 29
เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 30

การสัง่ซือ้ผลติภณัฑหมึกพมิพ
หากตองการทราบหมายเลขรุนท่ีถูกตองของตลับหมกึพิมพสํารอง ใหเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพของ
เคร่ืองพิมพแลวตรวจสอบท่ีปายฉลาก

ขอมูลตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอปปงแบบออนไลนยังจะปรากฏบนขอความแจงเตือนหมกึพิมพ
ดวย นอกจากน้ี คุณยังสามารถอานขอมูลตลับหมึกพิมพและส่ังซื้อออนไลนไดโดยการไปยัง
www.hp.com/buy/supplies

หมายเหตุ บริการส่ังซื้อตลับหมึกแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมภิาค ในกรณีที่ไม
รองรับในประเทศ/ภมูภิาคของคุณ โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซือ้ตลับหมกึจากผูจัดจําหนายของ
HP ในทองถ่ินของคุณ

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ 29
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ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับหมึกพิมพของ HP เมื่อตลับบรรจุหมกึถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม
ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับหมกึพิมพจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด
และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด
บนตลับหมึกพิมพตามท่ีระบไุว

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

เคลด็ลบัเกีย่วกับการใชหมกึพิมพ
ใชเคล็ดลับตอไปนี้เมื่อใชตลับหมึกพิมพ

• ใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับเครื่องพิมพของคุณ สําหรับรายการตลับหมกึพิมพที่ใชรวมกันได
โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ

• ใสตลับหมึกพิมพในชองใสที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมกึพิมพใหตรงกับสีและ
ไอคอนของแตละชองใส ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพท้ังหมดเขาที่เรียบรอยแลว

• หลังจากใสตลับหมึกพิมพใหมแลว ใหปรับตําแหนงของเครื่องพิมพเพ่ือใหงานพิมพมีคุณภาพดีท่ีสุด
อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ ในหนา 28

• ตรวจสอบวาหัวพิมพสะอาด อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมติั
ในหนา 25

• เมือ่คุณไดรับขอความเตือนหมกึพิมพเหลือนอย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมกึพิมพชุดสํารองไวให
พรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพ
งานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
ในหนา 26

• หากคุณไดรับขอผิดพลาดวาแครตลับหมึกพิมพหยุดชะงัก ใหนําสิ่งกีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก
อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ นําสิ่งกีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก ในหนา 38

บท 6
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7 การเชือ่มตอ
• การเพ่ิม HP Photosmart เขาในเครือขาย
• การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนเครอืขายไรสาย
• การเช่ือมตอเครื่องพิมพใหม
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครือขาย
• เคล็ดลับสําหรับการต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย
• เคร่ืองมือจัดการเครื่องพิมพข้ันสูง (สําหรับเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับเครือขาย)

การเพิม่ HP Photosmart เขาในเครือขาย
• WiFi Protected Setup (WPS) ในหนา 31
• การทํางานแบบไรสายที่ใชเราเตอร (เครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน) ในหนา 32

WiFi Protected Setup (WPS)
หากตองการเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครือขายไรสายโดยใช WiFi Protected Setup
(WPS) คุณตองมสีิ่งดังตอไปนี้:

❑ เครือขาย 802.11b/g/n ไรสายซึ่งมเีราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS หรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถ่ี 2.4Ghz เทานั้น

❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายที่คุณต้ังใจจะติด
ต้ังHP Photosmart

หากตองการเชือ่มตอ HP Photosmart โดยใช WiFi Protected Setup (WPS)

▲ ปฏบิัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

การใชวธิีการกําหนดคาการกดปุม (PBC)

a. เลือกวิธีการต้ังคา ตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS ของคุณรองรับวิธี
การ PBC
❑ จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
❑ แตะ WiFi Protected Setup
❑ แตะ การตัง้คาปุมกด

b. ติดต้ังการเช่ือมตอแบบไรสาย
❑ เปดวิทยุไรสายหากปดการใชงานอยู
❑ แตะ เริม่ตน
❑ กดคางปุมบนเราเตอรที่เปดใชงาน WPS หรืออุปกรณเครือขายอ่ืนๆ คางไวเพ่ือเปดใชงาน

WPS

การเชื่อมตอ 31
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หมายเหตุ ผลิตภัณฑจะเริ่มตนตัวจับเวลา ซึ่งจําเปนจะตองกดปุมที่เช่ือมตอกับอุปกรณ
เครือขายภายในเวลาประมาณสองนาที

❑ แตะ OK (ตกลง)
c. ติดต้ังซอฟตแวร

ใชวธิกีาร PIN

a. เลือกวิธีการต้ังคา ตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS ของคุณรองรับวิธี
การรหัส PIN
❑ จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
❑ แตะ WiFi Protected Setup
❑ แตะ การตัง้คา PIN

b. ติดต้ังการเช่ือมตอแบบไรสาย
❑ แตะ เริม่ตน
❑ เปดวิทยุไรสายหากปดการใชงานอยู

หมายเหตุ ผลิตภัณฑจะเริ่มตนตัวจับเวลา ซึ่งจําเปนจะตองปอนรหัส PIN บนอุปกรณ
เครือขายภายในเวลาประมาณ 5 นาที

❑ แตะ OK (ตกลง)
c. ติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอที่เกีย่วของ

• เคล็ดลับสําหรับการต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย ในหนา 34

การทํางานแบบไรสายทีใ่ชเราเตอร (เครอืขายโครงสรางพื้นฐาน)
หากตองการเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร คุณ
ตองมีส่ิงตอไปนี้:

❑ เครือขายไรสาย 802.11b/g/n ที่มเีราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถ่ี 2.4Ghz เทานั้น

❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายที่คุณต้ังใจจะติด
ต้ังHP Photosmart

❑ การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนํา) เชน สายเคเบลิ หรือ DSL
หากคุณเช่ือมตอเครื่อง HP Photosmart ในเครือขายไรสายซึ่งเขาถึงอินเทอรเน็ตได เราแนะนํา
ใหคุณใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขายหรือสถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP)

บท 7
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❑ ช่ือเครือขาย (SSID)
❑ กุญแจ WEP หรือ วลีผาน WPA (หากจําเปน)

การเชือ่มตอผลติภณัฑดวยตวัชวยการตดิตัง้แบบไรสาย

1. จดช่ือเครือขายของคุณ (SSID) และกุญแจ WEP หรือวลีผาน WPA
2. เริ่ม Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)

a. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
b. แตะ Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการติดตั้งแบบไรสาย)

3. เช่ือมตอกับเครือขายไรสาย
▲ เลือกเครือขายจากรายช่ือเครือขายที่ตรวจพบ

4. ปฏบิัติตามขอความ
5. ติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับสําหรับการต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย ในหนา 34

การเปลี่ยนจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนเครอืขายไรสาย
หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพนี้เปนครั้งแรก และติดต้ังซอฟตแวรผานสาย USB และเช่ือมตอเครื่องพิมพกับ
คอมพิวเตอรของคุณโดยตรง คุณสามารถเปลี่ยนเปนการเช่ือมตอเครอืขายแบบไรสายไดโดยงาย คุณ
ตองใชเครือขายไรสาย 802.11b/g/n ทีม่ีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถ่ี 2.4Ghz เทานั้น

วธิเีปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนเครอืขายไรสาย

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบปฏิบติัการของคุณ

1. สําหรับ Windows:
a. จากเมนู Start (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)

จากนั้นคลิก HP
b. คลิก HP Photosmart 5510 series คลิก Printer Setup & Software Selection

(การติดต้ังเครื่องพิมพและการเลือกซอฟตแวร) จากนั้นคลิก Convert a USB connected
printer to wireless (แปลงการเช่ือมตอเครื่องพิมพแบบ USB เปนแบบไรสาย)

c. ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
2. สําหรับ Mac:

a. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา
b. แตะไอคอน Wireless (ไรสาย) แลวแตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ัง

แบบไรสาย)
c. จากน้ันปฏบิติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเช่ือมตอกับเครื่องพิมพ
d. ใช HP Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง HP) ใน Applications (แอพพลิเคชัน)/

Hewlett-Packard/Device Utilities (ยูทิลิต้ีอุปกรณ) เพ่ือเปลี่ยนการเช่ือมตอซอฟตแวรไป
ยังเครื่องพิมพนี้เปนแบบไรสาย

การเปล่ียนจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนเครือขายไรสาย 33
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การเชือ่มตอเครือ่งพิมพใหม
วธิเีชือ่มตอเครือ่งพมิพใหมจากซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

หากคุณเช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรของคุณยังไมเสร็จสมบูรณ คุณตองเช่ือมตอเครื่องพิมพจาก
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ หากคุณตองการเช่ือมตอเครื่องพิมพใหมซึ่งเปนรุนเดียวกันอีกเคร่ืองกับ
คอมพิวเตอรของคุณ คุณไมจําเปนตองติดต้ังซอฟตแวรเครื่อพิมพใหมอีกคร้ัง โปรดปฏบิติัตามคํา
แนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางน้ี โดยพิจารณาจากระบบปฏบิัติการของคุณ

1. สําหรับ Windows:
a. จากเมนู Start (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)

จากนั้นคลิก HP
b. คลิก HP Photosmart 5510 series คลิก Printer Connections and Software

(การเช่ือมตอเครื่องพิมพและซอฟตแวร) แลวคลิก Connect a new printer (เช่ือมตอ
เครื่องพิมพใหม)

c. ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
2. สําหรับ Mac:

a. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา
b. แตะไอคอน Wireless (ไรสาย) แลวแตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ัง

แบบไรสาย)
c. จากน้ันปฏบิติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเช่ือมตอกับเครื่องพิมพ
d. ใช HP Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง HP) ใน Applications (แอพพลิเคชัน)/

Hewlett-Packard/Device Utilities (ยูทิลิต้ีอุปกรณ) เพ่ือเปลี่ยนการเช่ือมตอซอฟตแวรไป
ยังเครื่องพิมพนี้เปนแบบไรสาย

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย
หากคุณตองการเปล่ียนการต้ังคาเครือขายไรสายที่คุณไดกําหนดคาไวกอนหนานี้ คุณตองเรียกใช
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) จากจอแสดงของเคร่ืองพิมพ

วธิเีรยีกใช Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการตดิตัง้แบบไรสาย) เพือ่เปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย

1. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ แตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน
Wireless (ไรสาย)

2. ในเมนูไรสาย แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)
3. จากน้ันปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาเครือขาย

เคลด็ลบัสาํหรบัการตัง้คาและใชเครือ่งพิมพบนเครอืขาย
ใชเคล็ดลับดังตอไปนี้เพ่ือต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย:

• เมือ่ติดต้ังเครือ่งพิมพที่เช่ือมตอเครือขายไรสาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายเปดทํางาน
อยู เครื่องพิมพจะคนหาเราเตอรไรสาย แลวจึงแสดงรายช่ือเครือขายทีต่รวจพบบนหนาจอ

• หากตองการตรวจสอบการเช่ือมตอแบบไรสาย แตะปุม ไรสาย บนแผงควบคุม หากแสดงสถานะ
เปน Wireless Off (ปดระบบไรสาย) ใหแตะ Turn On (เปด)

บท 7
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• หากคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ Virtual Private Network (VPN) คุณตองยกเลิกการเช่ือม
ตอกับ VPN กอนจึงจะสามารถเขาถึงอุปกรณอื่นบนเครือขาย ซึง่รวมถึงเครื่องพิมพ

• เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกําหนดคาเครือขายและเคร่ืองพิมพของคุณสําหรับการพิมพแบบไรสาย
คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

• เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภยัเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยทูิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) (Windows เทานั้น)

และเคล็ดลับการแกไขปญหาอื่นๆ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB ไปเปนแบบไรสาย อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การ

เปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนเครอืขายไรสาย ในหนา 33
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเคร่ืองพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือ

ดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

เครือ่งมือจดัการเครือ่งพมิพขัน้สูง (สาํหรบัเครือ่งพมิพทีเ่ชือ่มตอ
กบัเครอืขาย)

เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมลูสถานะ เปลี่ยนการต้ังคา และจัดการกับ
เคร่ืองพิมพของคุณจากคอมพิวเตอรของคุณโดยใช Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝง
ตัว) ได

หมายเหตุ วิธีการดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาบางอยาง คุณอาจตองใชรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใช Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว) โดยไมตองเช่ือมตอ
กับอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบติับางอยางจะไมสามารถใชงานได

• วิธีเปด Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
• เก่ียวกับคุกก้ี

วธิเีปด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั)
หมายเหตุ เครื่องพิมพตองอยูในเครือขายและตองมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรส
สําหรับเคร่ืองพิมพไดโดยแตะปุม ไรสาย บนแผงควบคุมหรือโดยการพิมพหนาการกําหนดคาเครือ
ขาย

ในเว็บเบราวเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตที่กําหนดให
กับเครื่องพิมพนั้น

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

เกีย่วกับคุกกี้
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว หรือ EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ
(คุกก้ี) ไวในฮารดไดรฟของคุณเมือ่คุณเรียกดูหนาเว็บ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS รูจักคอมพิวเตอรของ
คุณในครั้งตอไปท่ีคุณเขาเยี่ยมชม เชน หากคุณกําหนดคาภาษาของ EWS คุกก้ีจะชวยจดจําวาคุณได
เลือกภาษาใดไว ดังนั้น ในครั้งตอไปที่คุณเขาถึง EWS หนาเว็บเหลานั้นก็จะแสดงผลในภาษาน้ัน แมวา
คุกก้ีบางตัวจะถูกลบเมือ่สิ้นสุดการใชงานแตละครั้ง (เชน คุกก้ีที่จัดเก็บภาษาท่ีเลือก) แตคุกก้ีอื่นๆ (เชน

เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพิมพทีเ่ชื่อมตอกับเครือขาย) 35
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คุกก้ีท่ีจัดเก็บลักษณะท่ีตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกก้ี
เหลานั้นออกดวยตนเอง

คุณสามารถกําหนดคาใหเบราวเซอรยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกําหนดคาใหแจงเตือนทุกครั้งเมือ่มกีารเส
นอคุกก้ี ซึง่ชวยใหคุณตัดสินใจไดวาควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด นอกจากน้ี คุณยังสามารถใชเบราว
เซอรเพ่ือลบคุกก้ีที่ไมตองการออกได

หมายเหตุ หากคุณปดใชงานคุกก้ี คุณจะปดใชงานคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายคุณสมบัติ
ตอไปนี้ดวย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเครื่องพิมพของคุณ

• การเริ่มตนจากจุดที่คุณออกจากแอพพลิเคชัน (มีประโยชนอยางยิ่งเมือ่ใชตัวชวยการติดต้ัง)
• การจดจําการต้ังคาภาษาเบราวเซอรของ EWS
• การปรับเปล่ียนหนาแรกของ EWS ใหเปนแบบของคุณ

สําหรับขอมลูเก่ียวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการต้ังคาความเปนสวนตัวและคุกก้ี และวิธีดูหรือลบคุกก้ี โปรด
ขอมูลเก่ียวกับเว็บเบราวเซอรของคุณ

บท 7
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8 การแกไขปญหา
• ตองการคําแนะนําเพ่ิมเติมหรือไม
• การลงทะเบียนเครื่องพิมพของคุณ
• การดึงกระดาษที่ติดอยูออก
• การแกไขปญหาการพิมพ
• การแกไขปญหาการทําสําเนาและการสแกน
• การแกไขปญหาเครือขาย
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP

ตองการคาํแนะนาํเพิม่เตมิหรอืไม
คุณสามารถคนหาขอมลูเพ่ิมเติมและคําแนะนําเก่ียวกับ HP Photosmart ของคุณโดยการใสคําสําคัญ
ในชอง Search (คนหา) ที่ดานบนซายของตัวแสดงวิธีใช ช่ือของหัวขอที่เก่ียวของ ซึง่อยูภายในเคร่ือง
และทางออนไลน จะปรากฏขึ้น

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

การลงทะเบียนเครือ่งพิมพของคณุ
ใชเวลาเพียงไมก่ีนาทีในการลงทะเบยีนเครื่องพิมพของคุณ คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การ
สนับสนุนและการแจงเตือนการสนับสนุนของผลิตภณัฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากคุณไมไดลงทะเบียน
ผลิตภณัฑขณะติดต้ังซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบียนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

การดงึกระดาษทีต่ดิอยูออก
วธิดีงึกระดาษที่ตดิออก

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2. เปดฝาครอบทางผานของกระดาษ

การแกไขปญหา 37
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3. ดึงกระดาษที่ติดออก
4. ปดฝาครอบทางผานของกระดาษ

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6. ลองสั่งพิมพอีกคร้ัง

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

นาํสิง่กีดขวางแครตลบัหมึกพมิพออก
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมกึพิมพ

หมายเหตุ หามใชเครื่องมอืใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษท่ีติดออก ใชความระมัดระวัง
ทุกครั้งเมื่อนํากระดาษท่ีติดออกจากภายในเคร่ือง

บท 8
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หากตองการคําแนะนําจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตะ Help (วิธีใช) จากหนาจอหลัก แตะปุม
ทิศทางเพ่ือเลือกดูหัวขอวิธีใช แตะ Troubleshoot and Support (การแกไขปญหาและการ
สนับสนุน) แลวแตะ Clear Carriage Jam (นําสิ่งกีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก)

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาการพมิพ
ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดกระดาษ หากคุณยังไมสามารถพิมพได
HP ม ีPrint Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพ) (Windows เทานั้น) ท่ีสามารถชวยแก
ปญหา “ไมสามารถพิมพงาน” ที่พบโดยท่ัวไป จากเมนู Start (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) จากนั้นคลิก HP ใน HP Photosmart 5510 series ใหคลิก
HP Photosmart 5510 series ดับเบิลคลิก Print Actions (การทํางานของเครื่องพิมพ) จากน้ัน
ดับเบิลคลิก HP Print Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP)

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได โปรดลองปฏิบติัตามวิธีการตอไปน้ีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงาน
พิมพ:

• ใชรายงานสถานะเครื่องพิมพและคุณภาพงานพิมพเพ่ือวินิจฉัยปญหาของเครื่องพิมพและคุณภาพ
งานพิมพ จากหนาจอหลัก แตะปุมเลื่อนไปทางขวา แตะ Setup (การต้ังคา) แลวแตะ Tools
(เครื่องมอื) แตะลูกศรลงเพ่ือเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ) หรือ Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ) คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิม
เติมทางออนไลน

• หากงานพิมพมีสผิีดเพ้ียนหรือเสนไมตรงแนว ใหลองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิม
เติมไดที่ การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ ในหนา 28

• หากมรีอยเปอนหมึกบนงานพิมพ ใหลองทําความสะอาดรอยเปอนหมกึจากจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การทําความสะอาดรอยเปอนหมกึ ในหนา 26

การแกไขปญหาการทาํสาํเนาและการสแกน
HP ม ีScan Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีวินิจฉัยการสแกน) (Windows เทานั้น) ที่จะชวยแกไขปญหา
“ไมสามารถสแกนงาน” ที่พบโดยท่ัวไป จากเมนู Start (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All
Programs (โปรแกรมท้ังหมด) จากน้ันคลิก HP ใน HP Photosmart 5510 series ใหคลิก
HP Photosmart 5510 series ดับเบิลคลิก Scan Actions (การทํางานของสแกนเนอร) จากนั้น
ดับเบิลคลิก HP Print Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP)

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขปญหาการสแกน คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เรียนรูวิธีการแกปญหาการทําสําเนา คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาการทําสําเนาและการสแกน 39
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การแกไขปญหาเครือขาย
ตรวจสอบการกําหนดคาเครือขายหรือพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสายเพ่ือชวยในการวินิจฉยั
ปญหาการเช่ือมตอเครือขาย

วธิตีรวจสอบการกาํหนดคาเครอืขายหรอืพมิพรายงานการทดสอบระบบไรสาย

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเล่ือนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
2. ในเมนู Wireless Settings (การต้ังคาระบบไรสาย) ใชปุมลูกศรลงเพ่ือเลื่อนดูตัวเลือก จากน้ัน

แตะ Display Network Configuration (แสดงการกําหนดคาเครือขาย) หรือ Print
Wireless Test Report (พิมพรายงานการทดสอบระบบไรสาย)

คลิกลิงกดานลางนี้เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทางออนไลนเก่ียวกับการแกไขปญหาเครือขาย

• เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพแบบไรสาย คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภยัเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยทูิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) (Windows เทานั้น)

และเคล็ดลับการแกไขปญหาอื่นๆ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเคร่ืองพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือ

ดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

การสนับสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ
ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนับสนนุทางโทรศพัท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหน่ึงปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซฟิก และละติน
อเมริกา (รวมเม็กซโิก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปที่ www.hp.com/support โดยมีคาใชจายตามปกติของการใช
โทรศัพท

การโทรศพัทตดิตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (HP Photosmart 5510 series)
• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)

บท 8
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70015-win-5510-B111&h_lang=en&h_cc=th
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e002-1&h_product=5053903&h_lang=en&h_cc=th


• ขอความที่ปรากฏเมือ่มปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลานี้

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหาน้ีหรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณน้ีหรือไม (เชน ฟารอง มีการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)

สําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน โปรดดูที่ www.hp.com/support

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการสนบัสนุนทางโทรศพัท
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใช
จายเพ่ิมเติม โดยสามารถรบัความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP
www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพทของฝาย
สนับสนุนในประเทศ/พ้ืนที่ของทานเพ่ือรับทราบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลือกการรับประกนัอืน่ๆ
หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบรกิารสําหรบั HP Photosmart จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการ
รบัประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพ่ิมเติม

การอพัเกรดตลับหมึกพมิพที่เปลีย่นใหม
หากอัพเกรดตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหมไมสําเร็จ โปรดลองต้ังคาใหเครื่องพิมพของคุณจดจําตลับหมึก
พิมพที่เปลี่ยนใหม

วธิตีัง้คาใหเครือ่งพมิพจดจาํตลบัหมกึพมิพทีเ่ปลีย่นใหม

1. นําตลับหมกึพิมพที่เปล่ียนใหมออก
2. ใสตลับหมึกพิมพเดิมไวในแครตลับหมึกพิมพ
3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากน้ันรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเล่ือน
4. นําตลับหมกึพิมพเดิมออก แลวใสตลับหมึกพิมพที่เปล่ียนใหมแทน
5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากน้ันรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเล่ือน

หากคุณยังคงไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับการอัพเกรดตลับหมึกพิมพท่ีเปลี่ยนใหม โปรด
ติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

การเตรียมเครื่องพมิพ
หากคุณไมพอใจกับคุณภาพงานพิมพ ใหลองทําความสะอาดตลับหมกึพิมพจากแผงควบคุม อานราย
ละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมติั ในหนา 25

การเตรียมเคร่ืองพิมพ 41
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e002-1&h_product=5053903&h_lang=en&h_cc=th
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e002-1&h_product=5053903&h_lang=en&h_cc=th


ในการดูแลรักษาตลับหมกึพิมพ ใหใชคุณสมบัติ Auto Power-Off (เปดเคร่ืองอัตโนมัติ) เพ่ือจัดการ
การใชพลังงานของเครื่องพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การปดเคร่ืองอัตโนมติั ในหนา 55

การตรวจสอบฝาครอบตลับหมกึพิมพ
ฝาครอบตลับหมกึพิมพควรปดอยูในระหวางการพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

หัวพมิพไมทาํงาน
หัวพิมพของผลิตภณัฑน้ีไมทํางาน ติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

เครือ่งพมิพไมทาํงาน
หากคุณปดเคร่ืองพิมพและเปดใหม แตไมสามารถแกปญหาได โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือ
ขอรับความชวยเหลือ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

บท 8
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ปญหาเกีย่วกบัตลบัหมึกพมิพ
วธิแีกไขปญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ

1. ใหลองนําตลับหมกึพิมพออก และใสกลับเขาท่ีเดิม ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังตลับหมกึพิมพเขา
ในชองใสที่ถูกตอง

2. หากการนําตลับหมกึพิมพออกแลวใสกลับเขาไปใหมยังไมไดผล โปรดลองทําความสะอาดหนา
สัมผัสของตลับหมึกพิมพ

วธิทีาํความสะอาดหนาสมัผัสตลบัหมกึพมิพ

ขอควรระวงั กระบวนการทําความสะอาดควรใชเวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแนใจวาได
ติดต้ังตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในเครื่องพิมพทันทีหลังจากทําความสะอาด เราไมแนะนําใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกมาอยูนอกเคร่ืองพิมพนานกวา 30 นาที เพราะอาจทําใหเกดิความเสยีหายตอ
หัวพิมพและตลับหมึกพิมพ

a. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองอยู
b. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมึกพิมพเลือ่นไปอยูตรงสวนปายฉลากหมึกพิมพของเครื่องพิมพ
c. กดแท็บบนตลับหมึกพิมพตามที่ขอความแสดงขอผิดพลาดระบุ จากนั้นนําตลับหมึกออกจากชอง

ใส

d. จบัดานขางของตลับหมกึพิมพโดยใหหงายดานลางข้ึน แลวหาตําแหนงของแถบหนาสัมผัส
ไฟฟาบนตลับหมึกพิมพ
แถบหนาสัมผัสไฟฟาคือสวนที่เปนสี่เหลี่ยมเล็กๆ สี่อันทําดวยทองแดงหรือโลหะสีทองที่ดานลาง
ของตลับหมึกพิมพ

ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ 43
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1 ชองหมึก

2 แถบหนาสัมผัสไฟฟา

e. เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมขีน

ขอควรระวงั ระวังอยาสัมผัสโดนสวนอื่นนอกจากแถบหนาสัมผัส และอยาใหมีรอยเปอน
หมึกหรือเศษวัสดุอื่นๆ ติดอยูบนสวนอื่นของตลับหมกึพิมพ

f. คนหาตําแหนงแถบหนาสัมผัสในหัวพิมพทีด่านในของผลิตภัณฑ แถบหนาสัมผัสมลีักษณะ
คลายๆ หมดุสีทองแดงหรือสีทองซึ่งจะอยูตรงกับแถบหนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพพอดี

g. ใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมขีนเช็ดแถบหนาสัมผัส
h. ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
i. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือไม
j. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดผลิตภณัฑ แลวเปดใหม

3. หากคุณยังไมสามารถแกปญหานี้ได โปรดลองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่
การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ ในหนา 26

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ตลบัหมกึพมิพ SETUP
ในครั้งแรกที่คุณต้ังคาเครื่องพิมพ คุณจะตองติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ ตลับหมกึ
พิมพเหลานี้มีปายกํากับวา SETUP ซึ่งจะปรับเทียบเครื่องพิมพของคุณกอนที่จะเร่ิมพิมพครั้งแรก หาก
ไมสามารถติดต้ังตลับหมกึพิมพ SETUP ไดในครั้งแรกท่ีต้ังคาเครื่องพิมพ จะทําใหเกิดขอผิดพลาด

หากคุณติดต้ังชุดตลับหมึกพิมพสําหรับการใชงานปกติ ใหนําออกแลวติดต้ังตลับหมึกพิมพ SETUP
เพ่ือใหการต้ังคาเครื่องพิมพเสร็จสมบูรณ เมือ่ต้ังคาเครื่องพิมพเรียบรอยแลว จึงสามารถใชตลับหมกึ
พิมพสําหรับการใชงานปกติได
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คาํเตอืน คุณตองปดฝาสีสมของตลับหมกึพิมพสําหรับการใชงานปกติที่คุณนําออกจากเครื่องพิมพ
กลับเขาที่ ไมเชนน้ันจะหมึกพิมพจะแหงอยางรวดเร็ว หมึกพิมพบางชนิดจะยังคงระเหยออกไป แต
จะนอยกวาหากไมปดฝาตลับหมกึพิมพ หากจําเปน คุณสามารถใชฝาสีสมของตลับหมกึพิมพ
SETUP ได

หากคุณยังคงไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวย
เหลือ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ตลบัหมกึพมิพรุนเกา
คุณจะตองใชตลับหมึกพิมพรุนใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพนี้ เมื่อตองการตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพ
เปนรุนใหมหรือไม ใหดูท่ีดานนอกของกลองตลับหมกึพิมพ และมองหาวันที่สิ้นสุดการรับประกัน

หากมคํีาวา ‘v1’ ที่ดานขวาของวันที ่แสดงวาตลับหมึกพิมพน้ีเปนรุนใหม หากเปนตลับหมึกพิมพรุนเกา
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ตลับหมึกพิมพรุนเกา 45
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9 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP Photosmart มีอยูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเหตุ
• ขอมูลชิปของตลับหมึก
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย

หมายเหตุ

ขอมลูชปิของตลับหมึก
ตลับหมกึ HP ท่ีใชกับผลิตภณัฑนี้ประกอบดวยชิปหนวยความจําที่ชวยการทํางานของผลิตภณัฑ
นอกจากน้ี ชิปหนวยความจํานี้ยังทําหนาท่ีรวบรวมชุดขอมูลอยางจํากัดเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑ ซึ่ง
ครอบคลุมขอมลูดังตอไปน้ี วันที่ติดต้ังตลับหมึกเปนครั้งแรก วันที่ใชงานตลับหมกึคร้ังลาสุด จํานวน
หนาที่พิมพโดยใชตลับหมึกนี้ ขอบเขตการใชงานหมึกตอหนา โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการ
พิมพที่อาจเกิดข้ึน และรุนผลิตภัณฑ โดย ขอมลูนี้จะชวยให HP สามารถออกแบบผลิตภณัฑในอนาคต
ใหตอบสนองตอความตองการทางการพิมพของลูกคาได

ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิปหนวยความจําของตลับหมกึจะไมมีขอมลูที่ใชเพ่ือระบุตัวลูกคาหรือผูใชงาน
ตลับหมกึหรือผลิตภัณฑ

HP จะจัดเก็บตัวอยางของชิปหนวยความจําจากตลับหมกึที่สงคืนกลับมายังโครงการสงคืนและรีไซเคิล
ผลิตภณัฑโดยไมเสียคาใชจายของ HP (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/). ชิปหนวยความจําที่ไดจากการเก็บตัวอยางนี้จะถูกนําไป
อานและศึกษาเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑในอนาคตของ HP พันธมติรของ HP ผูชวยเหลือในดานการ
รไีซเคิลผลิตภณัฑนี้อาจตองเขาถึงขอมูลนี้ดวยเชนกัน

บุคคลที่สามใดๆ ที่เปนเจาของตลับหมกึอาจตองเขาใชงานขอมลูที่ไมมีการระบุช่ือนี้ในชิปหนวยความจํา
ถาคุณไมตองการใหมีการเขาถึงขอมูลนี้ คุณสามารถปรับใหชิปนี้ทํางานไมได อยางไรก็ตาม หลังจาก
ปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะไมสามารถใชงานตลับหมึกนั้นในผลิตภณัฑของ HP

ขอมูลทางเทคนิค 47
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ถาคุณรูสึกกังวลเก่ียวกับการแจงขอมูลโดยไมระบุช่ือนี้ คุณสามารถทําใหขอมูลนี้เขาใชงานไมไดโดย
การปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวมขอมลูการใชงานของผลิตภณัฑได

วธิปีดฟงกชนัขอมลูการใชงาน

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเล่ือนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Setup (การต้ังคา)

2. แตะ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
3. แตะ Cartridge Chip Info (ขอมูลชิปตลับหมึกพิมพ) แลวแตะ OK (ตกลง)

หมายเหต ุ1 หากตองการเปดใชงานฟงกชันขอมูลการใชงานอีกครั้ง ใหคืนคาดีฟอลตที่กําหนดจาก
โรงงาน

หมายเหต ุ2 คุณสามารถใชตลับหมกึตอไปไดในผลิตภัณฑของ HP ถาคุณปดการทํางานของชิป
หนวยความจําในการรวบรวมขอมลูการใชงานของผลิตภณัฑ

ลกัษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Photosmart มีอยูในหัวขอนี้ สําหรับขอกําหนดเฉพาะที่
สมบรูณของผลิตภณัฑ โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภณัฑที่ www.hp.com/support.

ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

สําหรับขอมลูเก่ียวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตบริการ
ลูกคาออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ชวงอุณหภูมกิารใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ระดับอุณหภมูิขณะทํางานที่สามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความช้ืน: 20% ถึง 80% RH ไมควบแนน (แนะนํา) 25 ºC จุดน้ําคางสูงสุด
• ระดับอุณหภมูิขณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
• ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Photosmart อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 เมตร เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจ

เกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

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

ขอมลูจาํเพาะของการสแกน

• มีโปรแกรมแกไขภาพ
• ความละเอียด: สูงถึง 1200 x 2400 ppi แบบออปติคอล; เพ่ิมไดถึง 19200 ppi (ดวยซอฟตแวร)

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร
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• สี: สี 48 บิต, โทนสีเทา 8 บติ (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม
ลกัษณะเฉพาะในการทําสาํเนา

• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับความซบัซอนของเอกสารและรุน
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนาขยายอยูระหวาง 200-400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• เปอรเซ็นตสูงสุดในการทําสําเนายออยูระหวาง 25-50% (ข้ึนอยูกับรุน)

จาํนวนการพมิพของตลบัหมกึพมิพ

โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับจํานวนการพิมพ
ของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ความละเอยีดในการพมิพ

หากตองการทราบขอมลูเก่ียวกับความละเอียดของเครื่องพิมพ โปรดดูท่ีซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเพือ่อนรุกัษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพท่ีเปนมติรกับส่ิงแวดลอม มกีารออกแบบเพ่ือการ
รีไซเคิลกับผลิตภณัฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอยที่สุดในขณะที่ยังรักษาสภาพการ
ทํางานและความสมํ่าเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาให
แยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการเช่ือมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใช
เคร่ืองมือพ้ืนฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเรว็เพ่ือการแยกช้ิน
สวนและการซอมแซมไดอยางมปีระสิทธิภาพ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเย่ียมชมเว็บไซตพันธกิจที่มีตอส่ิงแวดลอมของ HP ไดท่ี:

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

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

Union
• สารเคมี
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive
• การต้ังคาโหมดประหยัดพลังงาน
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• การปดเคร่ืองอัตโนมติั
• โหมดสลีป

เคลด็ลบัในการรกัษาสิง่แวดลอม
HP มุงมัน่ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดทําเคล็ดลับ
ในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางน้ีเพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการประเมินและวิธีการลดผลกระทบท่ีเกิด
จากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจากคุณสมบัติเฉพาะในผลิตภณัฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต
HP Eco Solutions สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

คณุสมบตักิารรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคณุ

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบติั ENERGY STAR®
สําหรับผลิตภณัฑนี้ โปรดดู การใชไฟฟา ในหนา 50

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

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิน้สุดอายุการใชงานของเคร่ืองพิมพนี้แลว

เอกสารขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมลูเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากข้ึนในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญท่ีสุดท่ัวโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

โครงการรีไซเคลิวัสดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมัน่รักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภมูิภาค
ทานสามารถนําตลับหมกึพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้

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

การใชไฟฟา
อุปกรณการพิมพและแสดงภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR มีคุณสมบติัครบ
ถวนตามขอกําหนด ENERGY STAR® อันเปนขอกําหนดสําหรับอุปกรณแสดงภาพขององคการ
พิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายตอไปนี้จะปรากฏบนผลิตภัณฑแสดงภาพที่มี
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR
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ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับรุนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มีคุณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR จะปรากฏอยู
ในรายการท่ี: www.hp.com/go/energystar
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Disposal of waste equipment by users in private households in
the European Union
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สารเคมี
HP ยดึมัน่ในการใหขอมลูเก่ียวกับสารเคมีในผลิตภณัฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามขอ
กําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบยีบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (REACH -
Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถ
อานรายงานขอมูลดานสารเคมขีองผลิตภัณฑน้ีไดที่: www.hp.com/go/reach

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special
handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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EU battery directive

การตัง้คาโหมดประหยดัพลังงาน
เมื่อคุณปด HP Photosmart เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานโดยคาเร่ิมตน ซึ่งทําใหประหยัด
พลังงานมากข้ึน แตก็หมายความวาตองใชเวลาในการเปดมากข้ึนดวย นอกจากน้ัน เมื่อปดโหมด
ประหยัดพลังงาน HP Photosmart อาจไมสามารถทําการดูแลรักษาโดยอัตโนมติับางรายการใหเสรจ็
สมบรูณ หากคุณเห็นขอความบนหนาจอที่แจงวานาฬิกาแบบเรียลไทมเสียอยูบอยๆ หรือหากคุณตองการ
ลดเวลาเปดใชงาน คุณสามารถปดโหมดประหยัดพลังงานได

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาเริ่มตน
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วธิกีารตัง้คาเวลาของโหมดประหยดัพลงังานหรอืการปดโหมดประหยัดพลงังาน

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเล่ือนไปทางขวา แลวแตะไอคอน การตัง้คา

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. แตะลูกศรลงเพ่ือเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ Energy Save Mode (โหมดประหยดัพลงังาน)
4. แตะ After 5 minutes (หลังจาก 5 นาที) หรือ ดบั

การปดเครือ่งอัตโนมตัิ
คุณสมบัติ Auto Power-Off (เปดเครื่องอัตโนมติั) มกีารเปดใชงานโดยคาเริ่มตนเมื่อคุณเปด
เคร่ืองพิมพ เมือ่เปดใชงาน Auto Power-Off (เปดเครื่องอัตโนมัติ) เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมัติหลัง
จากท่ีไมมีการใชงานนานสองช่ัวโมงเพ่ือชวยลดการใชพลังงาน คุณสมบัติ Auto Power-Off (เปด
เคร่ืองอัตโนมติั) จะปดใชงานโดยอัตโนมัติเมือ่เครื่องพิมพมีการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือผาน
Ethernet (หากสนับสนุน) คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคา Auto Power-Off (เปดเครื่องอัตโนมัติ) ได
จากแผงควบคุม เมือ่คุณเปลี่ยนการต้ังคา เครื่องพิมพจะคงการตั้งคาที่คุณเลือกไว คณุสมบติั Auto
Power-Off (เปดเคร่ืองอตัโนมตั)ิ จะปดเคร่ืองพมิพโดยสมบรูณ ดังนัน้คณุตองใชปุมเปด/ปดเคร่ือง
เพื่อเปดเครือ่งพมิพอกีครัง้

วธิเีปดใชงานหรอืปดใชงาน Auto Power-Off (เปดเครือ่งอตัโนมตัิ)
1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเล่ือนไปทางขวา แลวแตะไอคอน การตัง้คา

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. แตะลูกศรลงเพ่ือเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ Auto-off Settings (การต้ังคาปดอัตโนมติั)
4. แตะ Enabled (เปดใชงาน) หรือ Disabled (ปดใชงาน)

เคลด็ลบั หากคุณกําลังพิมพผานการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือผาน Ethernet คุณสมบัติ
Auto Power-Off (เปดเครื่องอัตโนมัติ) ควรปดใชงานเพ่ือใหแนใจวางานพิมพจะไมสูญหายไป แม
เมื่อมกีารปดใชงาน Auto Power-Off (เปดเครื่องอัตโนมติั) เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจาก
ทีไ่มมีการใชงานนานหานาทเีพ่ือชวยลดการใชพลังงาน

โหมดสลปี
• การใชพลังงานจะลดลงเม่ืออยูในโหมดสลีป
• หลังจากการต้ังคาเคร่ืองพิมพในครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากที่ไมมีการใชงาน

นานหานาที
• เวลาในการเขาสูโหมดสลีปจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

ประกาศขอบังคบั
เคร่ือง HP Photosmart มีคุณสมบติัตรงตามขอกําหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอ
บังคับตางๆ ในประเทศ/ภมูิภาคของทาน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

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

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบงัคับ ผลิตภณัฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑของคุณคือ
SNPRH-1001 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบงัคับและช่ือทางการตลาด (HP
Photosmart 5510 e-All-in-One Printer และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ (CQ176A และ
อื่นๆ)

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภณัฑที่มีเคร่ืองหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปน้ี:

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

ผลิตภณัฑนี้จะมีคุณสมบัติตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มเีครื่องหมาย CE เทาน้ัน

หากผลิตภณัฑน้ีมีคุณสมบติัการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภณัฑนี้จะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบญัญัติ EU Directive ตอไปน้ี:

• กฎบญัญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏบิติัตามกฎบญัญัติเหลาน้ีแสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่
สอดคลองกันและมีผลบังคับใชซึ่งระบไุวในคําประกาศรับรองของ EU ที่ HP จัดทําสําหรับผลิตภัณฑ
หรือกลุมผลิตภณัฑนี้ และมเีผยแพร (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือที่
เว็บไซตตอไปน้ี: www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ือผลิตภัณฑในชองคนหา)

ผลิตภณัฑที่สอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมสีัญลักษณอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

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

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบงัคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑนี้

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

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภัณฑ) มไีวเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ผลติภณัฑที่มอีปุกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณที่มีใหใชงาน
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส

• มีขอจํากัดบางอยางสําหรับการทํางานของ LAN แบบไรสายดวยความถ่ี 2.4-GHz ของผลิตภณัฑ
นี้: ผลิตภัณฑนี้อาจใชงานภายในอาคารไดสําหรับคลื่นความถ่ี 2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13)
สําหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะใชไดเฉพาะคลืน่ความถ่ี 2400-2454 MHz (ชอง 1-7)
สําหรับขอกําหนดลาสุด โปรดดูที่ www.arcep.fr

หากมขีอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:

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

คาํประกาศขอบังคบัระบบไรสาย
สวนนี้จะกลาวถึงขอมลูตางๆ เก่ียวกับขอบังคับของผลิตภัณฑไรสาย:

• การรับการแผคลื่นความถ่ีวิทยุ
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• Notice to users in Taiwan
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