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1 วธิใีช HP Photosmart 6510 series
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Photosmart ดูที่

• ทําความรูจักกับ HP Photosmart ในหนา 5
• How do I (ควรทําอยางไร) ในหนา 11
• การพิมพ ในหนา 17
• ทําสําเนาและสแกน ในหนา 21
• การทํางานกับตลับหมึกพิมพ ในหนา 27
• การเชื่อมตอ ในหนา 33
• การแกไขปญหา ในหนา 39
• ขอมูลทางเทคนิค ในหนา 45
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2 ทาํความรูจกักบั HP Photosmart
• ช้ินสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• ตัวจัดการ Apps

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ
• ภาพดานหนาของ HP Photosmart

ทาํความรูจักกบั HP Photosmart 5
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1 ฝาปด

2 กระจก

3 จอสี (หรือท่ีเรียกวาจอแสดงผล)

4 ไฟภาพถาย

5 ชองเสียบการดหนวยความจํา Secure Digital (SD)
6 ชองเสียบการดหนวยความจํา Memory Stick
7 ถาดรับกระดาษออก

8 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนเลื่อนของถาด)

9 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดภาพถาย

10 ถาดกระดาษภาพถาย

11 ถาดปอนกระดาษหลัก

12 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรบัถาดปอนกระดาษหลัก

13 ไฟ LED ระบบไรสาย
14 ปุมเปด/ปด

15 ชุดหัวพิมพและสวนเขาถึงตลับหมึกพิมพ

16 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

17 แผนรองฝาปด

• มุมมองดานบนและดานหลังของ HP Photosmart

บท 2
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18 ชุดหัวพิมพ

19 บริเวณที่เขาถึงตลบัหมึกพิมพ

20 ตําแหนงของหมายเลขรุน

21 ข้ัวตอสายไฟ (ใชกับสายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน)

22 พอรต USB ดานหลัง

ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ 7
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คณุลกัษณะของแผงควบคมุ

คุณสมบตัิของแผงควบคมุ

1 หนาหลกั: กลับไปที่หนาจอ หนาหลัก (หนาจอเริม่ตนเมื่อเปดเครื่อง)

2 ปุมทศิทาง: ใหคุณคนหาผานภาพถายและตัวเลือกเมนู แตะปุมลูกศรขวาเพ่ือเขาถึงหนาจอ หนาหลัก รอง

3 ยอนกลบั: กลับไปท่ีหนาจอกอนหนาบนจอแสดงผล

4 Photo (ภาพถาย): เปดเมนู Photo (ภาพถาย)

5 Copy (การทําสําเนา): เปดเมนู Copy (การทําสําเนา) ท่ีคุณสามารถเลือกชนิดสําเนา หรือเปล่ียนการตั้งคา
การทําสําเนา

6 Scan (สแกน): เปดเมนู Scan To (สแกนไปยัง) ท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสําหรับการสแกนของคุณ
ได

7 Cancel (ยกเลิก): หยดุการทํางานปจจุบัน

8 วธิใีช: เปดเมนู วธิใีช บนจอแสดงผลท่ีคุณสามารถเลือกหัวขอท่ีตองการศึกษาเพิ่มเติม จากหนาจอ หนา
หลัก เม่ือแตะ วธิใีช จะแสดงหัวขอวิธีการใชข้ึนมา หัวขอจะปรากฏบนจอแสดงผลหรือบนหนาจอ
คอมพิวเตอรของคุณ ข้ึนอยูกับหัวขอท่ีคุณเลือก เมื่อดูหนาจออื่นๆ นอกเหนือจากหนาจอ หนาหลัก ปุม วิธี
ใช จะแสดงวิธีใชท่ีสามารถใชไดกบัหนาจอปจจุบัน

9 Setup (การตัง้คา): เปดเมนู Setup (ต้ังคา) ซ่ึงคุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาเครือ่งและดําเนินการดูแล
รักษาได

10 Snapfish: เปด Snapfish ซ่ึงคุณจะสามารถอัพโหลด แกไข และแบงปนภาพถายของคุณ Snapfish
อาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

11 หมกึพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพแตละตลับ และแสดงสัญลักษณเตือนเมื่อ
ระดับหมึกพิมพตํ่ากวาระดบัหมึกพิมพท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีคาดใหมีได

12 ไรสาย: เปดเมนูไรสายท่ีคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไรสาย

13 Apps: ตัวจัดการ Apps ชวยใหคุณสามารถเขาถึงและสั่งพิมพขอมูลจากเว็บไซต เชน แผนท่ี
คูปอง หนาเอกสารส ีและเกมปริศนาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

14 ePrint: เปดเมนู ePrint ท่ีคุณสามารถเปดหรือปดบริการ แสดงท่ีอยูอีเมลของเครื่องพิมพ และพิมพหนา
ขอมูล
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ตวัจดัการ Apps
ตัวจัดการ Apps สามารถใชเพ่ิม Apps ใหมหรือเอา Apps ออกได

จดัการ Apps

▲ เพ่ิม Apps ใหม
a. แตะ Apps บนหนาจอหลัก
b. กดปุมทิศทางเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกเมนู More (เพ่ิมเติม) กด OK (ตกลง) เลือก Apps ท่ีตองการ

กด OK (ตกลง) ปฏิบติัตามขอความ

ตัวจัดการ Apps 9
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3 How do I (ควรทาํอยางไร)
หัวขอน้ีประกอบดวยลิงคไปยังงานทั่วไป เชน การพิมพภาพถาย การสแกน และการทําสําเนา

• ตวัจัดการ Apps ในหนา 9 • การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ในหนา 21

• การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 28 • การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม ในหนา 22

• การวางวัสดพุิมพ ในหนา 13 • ดงึกระดาษทีต่ิดอยูออก ในหนา 40

How do I (ควรทําอยางไร) 11
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4 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
• การวางวัสดุพิมพ

การวางวสัดพุมิพ
▲ ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

โหลดกระดาษ 10 x 15 ซม (4 x 6 นิว้)

a. ดึงถาดกระดาษ
� ดึงถาดรับกระดาษออกและเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออก

b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เครื่องและคว่ําดานที่จะพิมพลง

� เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบนั้นอยูใกล
ตัวทาน

� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบักระดาษ 13
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c. ปดถาดกระดาษ

ใสกระดาษ A4 หรอื 8.5 x 11 นิว้

a. ดึงถาดกระดาษ
� ปดถาดกระดาษภาพถาย หากถาดเปดอยู
� ในถาดกระดาษหลัก ใหเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออก
� ถอดสื่อบันทึกอื่นๆ ที่เสียบไวกอนหนาน้ี

b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ

คว่ําดานที่จะพิมพลง

บท 4
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� เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด
� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

c. ปดถาดปอนกระดาษ
� ปดถาดปอนกระดาษ และดึงแกนรองรับของถาดกระดาษเขาหาตัวคุณจนสุด พลิกที่จับ

กระดาษที่ปลายของแกนรับกระดาษ

หมายเหตุ เมื่อคุณใชกระดาษขนาด legal ใหดันที่จับกระดาษเขาไป

การใสซองจดหมาย

a. ดึงถาดกระดาษ
� ปดถาดกระดาษภาพถาย หากถาดเปดอยู
� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกดานนอก
� นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก

การวางวัสดุพิมพ 15
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b. การใสซองจดหมาย
� ใสซองจดหมายหนึ่งซองหรือมากกวาน้ันลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหชิดดานขวาสดุ

ฝาซองอยูทางดานซายและหงายขึ้น

� เลื่อนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดปกซองจดหมาย

c. ปดถาดปอนกระดาษ

บท 4
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5 การพิมพ

การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา ในหนา 17

การพิมพจากทีใ่ดกไ็ด ในหนา 18

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 13
การพิมพจากท่ีใดก็ได ในหนา 18
เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ ในหนา 18

การพมิพภาพถายจากการดหนวยความจํา
วธิพีมิพภาพถายจากการดหนวยความจาํ

1. ใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษ
2. ตรวจดูใหแนใจวาแกนเลื่อนของถาดเปดอยู
3. ใสการดหนวยความจําลงในชองเสียบการด

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

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

ไว ประเภทกระดาษ แกไขตาแดง หรือการประทับวันที่ ใหแตะ Settings (การตั้งคา) แลวเลือกตัว
เลือกที่ตองการ นอกจากนี้ คุณสามารถบันทึกการตั้งคาใหมเปนคาเริ่มตนได

10. แตะ Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การพิมพ 17
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หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 13
เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ ในหนา 18

การพมิพจากทีใ่ดกไ็ด
คุณสมบัติ HP ePrint บนเคร่ืองพิมพชวยอํานวยความสะดวกใหคุณสามารถพิมพงานจากที่ใดก็ได เมื่อ
เปดใชงาน ePrint จะกําหนดท่ีอยูอีเมลสําหรับเครื่องพิมพของคุณ เมื่อตองการพิมพ เพียงสงอีเมลท่ีมี
เอกสารของคุณไปยังที่อยูอีเมลดังกลาว คุณสามารถพิมพรูปภาพ เอกสาร Word, PowerPoint และ
เอกสาร PDF ซึ่งทําไดไมยาก

หมายเหตุ เอกสารที่พิมพดวย ePrint อาจแตกตางจากตนฉบบั ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการจัด
ขอความอาจแตกตางจากเอกสารตนฉบับ สําหรับเอกสารที่ตองพิมพใหมคุีณภาพสูง (เชน เอกสารทาง
กฎหมาย) เราขอแนะนําใหคุณพิมพงานจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่งทํา
ใหคุณสามารถควบคุมลักษณะของงานที่พิมพออกมาไดมากขึ้น

การพมิพเอกสารจากที่ใดกไ็ด

1. คนหาที่อยูอีเมล ePrint ของคุณ
a. แตะไอคอน Web Service (บริการทางเว็บ) บนหนาจอหลัก
b. แตะท่ี Display Email Address (แสดงที่อยูอีเมล)

เคลด็ลบั ในการพิมพที่อยูอีเมลหรือ url การลงทะเบียน ใหแตะแผนพิมพขอมูลบนเมนู Web
Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ)

2. เขียนอีเมลและสง
a. สรางอีเมลใหมและพิมพที่อยูอีเมลของผลิตภัณฑลงในชอง To (ถึง)
b. พิมพขอความลงในสวนเนื้อหาของอีเมลและแนบเอกสารหรือรูปภาพที่คุณตองการพิมพ
c. สงอีเมล

ผลิตภัณฑจะพิมพอีเมลของคุณ

หมายเหตุ เมื่อตองการใช คุณตองเช่ือมตอเคร่ืองพิมพกับเครือขายและอินเทอรเน็ต นอก
จากนี้ คุณยังจําเปนตองสรางบัญชี ePrintCenter หากคุณไมไดมีอยูแลว อีเมลของคุณจะได
รับการพิมพทันทีท่ีไดรับ โดยไมมกีารรับประกันเวลาที่จะไดรับอีเม
ลหรือการไดรับอีเมลเชนเดียวกับอีเมลท่ัวไป เมื่อคุณลงทะเบยีนทางออนไลนกับ ePrint คุณ
สามารถตรวจสอบสถานะงานของคุณได

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพมิพ
ใชเคล็ดลับตอไปนี้เพ่ือความสําเร็จในการพิมพ

บท 5
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เคลด็ลบัสาํหรบัการพมิพจากคอมพวิเตอร

หากคุณตองการพิมพเอกสาร ภาพถาย หรือซองจดหมายจากคอมพิวเตอร ใหคลิกท่ีลิงกตอไปนี้ ซึ่งจะนํา
คุณไปยังคําแนะนําออนไลนตามระบบปฏบิัติการที่คุณกําลังใชงาน

• เรียนรูวธีิการพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีการพิมพภาพถายที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรของคุณ เรียนรูขอมลูเกีย่วกับความละเอียดใน

การพิมพและวธิีการเปดใชงานความละเอียด dpi สูงสุด คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีการพิมพซองจดหมายจากคอมพิวเตอร คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพและกระดาษ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช
สําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางตอเนื่อง

• ควรตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพมหีมกึพิมพเพียงพอ หากตองการดูระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ ใหแตะไอคอน Ink (หมึกพิมพ) จากหนาจอหลัก

• หากตองการเรียนรูเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานตลับหมึกพิมพ โปรดดู เคล็ดลับเกี่ยวกับการ
ใชหมึกพิมพ ในหนา 32 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

• ใสปกกระดาษ ไมใชแคหนึ่งแผน ใชกระดาษท่ีเรียบและสะอาดซึง่มีขนาดเทากัน ตรวจสอบใหแนใจ
วาใสกระดาษประเภทเดียวกันเทานั้นในคราวเดียวกัน

• เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับ
ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ

• กําหนดคุณภาพการพิมพและขนาดกระดาษใหตรงกับประเภทและขนาดของกระดาษที่ใสไวในถาด
กระดาษ

• สําหรับการนํากระดาษที่ติดอยูออก โปรดดู ดึงกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 40 สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม

เคลด็ลบัสาํหรบัการพมิพแอพพลเิคชนัและการใช ePrint

• เรียนรูวิธีแบงปนภาพถายของคุณทางออนไลนและสั่งพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับแอพพลิเคชันสําหรับการพิมพสูตรอาหาร คูปอง และเน้ือหาอื่นๆ จากเว็บไซตที่สะดวก

และงายดาย คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีพิมพจากที่ใดก็ไดโดยสงอีเมลและสิ่งที่แนบไปยังเครื่องพิมพของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูล

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

Off (ปดเครื่องอัตโนมติั) เพ่ือใช ePrint อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี การตั้งคาการปดเครื่อง
อัตโนมติั ในหนา 51

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ 19
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70038-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70039-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70040-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=en&h_cc=th
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6 ทาํสาํเนาและสแกน
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
• การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม
• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
วธิีการสแกนไปยงัคอมพวิเตอร

1. วางตนฉบับ
a. เปดฝาเครื่องขึ้น

b. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

c. ปดฝา
2. เริ่มสแกน

a. แตะที่ Scan (สแกน) บนหนาจอ หนาหลัก
เมนู Scan To (สแกนไปยัง) จะปรากฏขึ้น

b. แตะ Computer (คอมพิวเตอร)
ถาผลิตภัณฑเช่ือมตอกับเครือขาย จะปรากฏรายการคอมพิวเตอรที่ใชได เลือกคอมพิวเตอรที่คุณ
ตองการถายโอนเพื่อเริ่มตนสแกน

ทําสําเนาและสแกน 21
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3. แตะท่ีช็อตคัตงานที่คุณตองการใช
4. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหนา 24

การทาํสาํเนาเอกสารขอความหรอืแบบผสม
▲ ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ

a. ใสกระดาษ
� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลกั

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

� วางตนฉบับโดยใหดานท่ีจะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

บท 6
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� ปดฝา
c. เลือกทําสําเนา

� แตะที่ Copy (การทําสําเนา) บนหนาจอ หนาหลัก
เมนู Copy (การทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น

� แตะปุมลูกศรข้ึนเพ่ือเพิ่มจํานวนสําเนา
� แตะ Settings (การตั้งคา)

เมนู Copy Settings (การตั้งคาการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
� หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนาเริ่มตน ใหระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ

คุณภาพ และการตั้งคาอื่นๆ ที่ตองการ
d. เริ่มทําสําเนา

� แตะ Black Copy (การทําสําเนาขาวดํา)

ทาํสาํเนาสี

a. ใสกระดาษ
� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องขึ้น

การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม 23
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เคลด็ลบั หากตองการทําสําเนาตนฉบบัทีม่คีวามหนาเชน หนังสือ คุณสามารถถอดฝา
ออกได

� วางตนฉบับโดยใหดานท่ีจะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

� ปดฝา
c. เลือกทําสําเนา

� แตะท่ี Copy (การทําสําเนา) บนหนาจอ หนาหลัก
เมนู Copy (การทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น

� แตะปุมลูกศรข้ึนเพ่ือเพิ่มจํานวนสําเนา
� แตะ Settings (การตั้งคา)

เมนู Copy Settings (การตั้งคาการทําสําเนา) จะปรากฏขึ้น
� หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนาเริ่มตน ใหระบขุนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ

คุณภาพ และการตั้งคาอื่นๆ ที่ตองการ
d. เริ่มทําสําเนา

� แตะ Color Copy (การทําสําเนาส)ี

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 13
• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหนา 24

เคล็ดลบัความสําเร็จในการทาํสําเนาและสแกน
ใชเคล็ดลับตอไปนี้เพ่ือความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน:

• เรียนรูวิธีสแกนเมื่อเครื่องพิมพของคุณอยูบนเครือขายไรสายและไมไดอยูใกลกับคอมพิวเตอรของ
คุณ  คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

• ทําความสะอาดกระจกและดานหลงัของฝาปดเสมอ สแกนเนอรจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปน
สวนหน่ึงของรูปภาพ

• วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
• เมื่อตองการทําสําเนาหรือสแกนหนังสือหรือตนฉบบัที่มีความหนา ใหถอดฝาปดออก
• การทําสําเนาขนาดใหญจากตนฉบบัขนาดเลก็ ใหสแกนตนฉบบัลงในคอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพ

ในซอฟตแวรการสแกน แลวจึงพิมพภาพที่ขยายแลว

บท 6
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• เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาขอความสแกนไมถูกตองหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาความสวาง
ในซอฟตแวรไวในระดับที่เหมาะสม

• หากมกีารตัดภาพที่สแกนไมถูกตอง ใหปดคุณลักษณะการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวรและตัดภาพท่ี
สแกนดวยตนเอง

เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน 25
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7 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
• การทําความสะอาดรอยเปอนหมกึ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
• เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
จากหนาจอหลัก แตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Ink (หมึกพิมพ) เพ่ือแสดงระดับหมกึพิมพโดย
ประมาณ

หมายเหตุ 1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ ในหนา 31
เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 32

การทาํความสะอาดหวัพมิพโดยอัตโนมตัิ
หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได และไมไดเปนเพราะมหีมึกพิมพเหลือนอยหรือหมกึพิมพไม
ใชของ HP ใหลองทําความสะอาดหัวพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหใสกระดาษขนาดเต็มแผน
แลวเครื่องพิมพจะพิมพหนาขอมลูออกมาตรงทายกระดาษ

การทํางานกบัตลับหมึกพิมพ 27
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วธิทีําความสะอาดหวัพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แตะไอคอน Setup (การตั้งคา) จากนั้นแตะไอคอน
Tools (เคร่ืองมือ)

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

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 31
เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 32

การทาํความสะอาดรอยเปอนหมกึ
หากงานพิมพมีรอยเปอนหมึก ใหลองทําความสะอาดรอยเปอนหมึกจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ข้ัน
ตอนนี้จะใชเวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จสิน้ ใสกระดาษธรรมดาขนาดเต็มแผน และเครื่องพิมพจะดึง
กระดาษเขาและออกในระหวางการทําความสะอาด เสียงดังของเคร่ืองพิมพในระหวางการทํางานถือเปน
สิ่งปกติ

วธิทีาํความสะอาดรอยเปอนหมกึจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แตะไอคอน Setup (การตั้งคา) จากนั้นแตะไอคอน
Tools (เคร่ืองมือ)

2. ในเมนู Tools (เครื่องมอื) ใหแตะลูกศรลงเพื่อดูตัวเลือก แลวแตะ Clean Ink Smear (ทําความ
สะอาดรอยเปอนหมกึ)

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 31
เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 32

การเปลีย่นตลับหมกึพมิพ
วธิเีปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู
2. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

บท 7
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รอใหแครตลับหมึกพิมพเลือ่นไปอยูตรงสวนปายฉลากหมึกพิมพของเครื่องพิมพ
b. กดแถบบนตลับหมกึ แลวจึงดึงออกจากชองใส

3. ใสตลับหมกึพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. บิดฝาสีสมเพื่อหักออก อาจตองออกแรงบดิจึงจะถอดฝาออกได

c. เทียบไอคอนสีใหตรงกัน แลวจึงใสตลับหมกึลงในชองใสจนกระทั่งล็อกเขาที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ 29
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d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 31
เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 32

การปรบัตาํแหนงเครือ่งพิมพ
หลังจากใสตลับหมกึพิมพใหมแลว ใหปรับตําแหนงของเครื่องพิมพเพ่ือใหงานพิมพมคุีณภาพดีที่สุด คุณ
สามารถปรับตําแหนงเครื่องพิมพไดท้ังจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพหรือจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ

วธิปีรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แตะไอคอน Setup (การตั้งคา) จากนั้นแตะไอคอน
Tools (เคร่ืองมือ)

2. ในเมนู Tools (เครื่องมอื) ใหแตะลูกศรลงเพื่อดูตัวเลือก แลวแตะ Align Printer (ปรับ
ตําแหนงเครื่อพิมพ)

3. ปฏิบติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

วธิปีรบัตําแหนงเครือ่งพมิพจากซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

ปฏิบติัตามข้ันตอนตอไปนี้ตามระบบปฏิบติัการที่คุณใชงาน

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

คลิก HP
b. คลิกโฟลเดอร HP Photosmart 6510 series แลวคลิก HP Photosmart 6510 series

บท 7
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c. ดับเบิลคลิก Printer Preferences (การกําหนดลักษณะเครื่องพิมพ) แลวดับเบิลคลิก
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

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ ในหนา 31
เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 32

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมกึพมิพ
หากตองการทราบหมายเลขรุนท่ีถูกตองของตลับหมึกพิมพสํารอง ใหเปดฝาครอบตลับหมกึพิมพของ
เคร่ืองพิมพแลวตรวจสอบที่ปายฉลาก

ขอมลูตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอปปงแบบออนไลนยังจะปรากฏบนขอความแจงเตือนหมกึพิมพ
ดวย นอกจากนี้ คุณยังสามารถอานขอมูลตลับหมึกพิมพและสั่งซื้อออนไลนไดโดยการไปยัง
www.hp.com/buy/supplies

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ในกรณีที่ไม
รองรับในประเทศ/ภมูภิาคของคุณ โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซือ้ตลับหมกึจากผูจัดจําหนายของ
HP ในทองถิ่นของคุณ

ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับหมึกพิมพของ HP เมื่อตลับบรรจุหมกึถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตก
แตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับหมึกพิมพจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด และ
ยังไมถึงวันที่สิ้นสดุการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด บน
ตลับหมกึพิมพตามท่ีระบไุว

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก 31
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สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ

เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ
ใชเคล็ดลับตอไปนี้เมือ่ใชตลับหมกึพิมพ

• ใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับเครื่องพิมพของคุณ สําหรับรายการตลับหมึกพิมพที่ใชรวมกันได
โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

• ใสตลับหมกึพิมพในชองใสที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมึกพิมพใหตรงกับสีและ
ไอคอนของแตละชองใส ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพทั้งหมดเขาที่เรียบรอยแลว

• หลังจากใสตลับหมกึพิมพใหมแลว ใหปรับตําแหนงของเครื่องพิมพเพ่ือใหงานพิมพมคุีณภาพดีที่สุด
อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ ในหนา 30

• ตรวจสอบวาหัวพิมพสะอาด อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมติั
ในหนา 27

• เมื่อคุณไดรับขอความเตือนหมึกพิมพเหลือนอย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมกึพิมพชุดสํารองไวให
พรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมจนกวาคุณภาพงาน
พิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 28

• หากคุณไดรับขอผิดพลาดวาแครตลับหมึกพิมพหยุดชะงัก ใหนําสิ่งกีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก
อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ นําสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ ในหนา 40
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8 การเชือ่มตอ
• การเพิ่ม HP Photosmart เขาในเครอืขาย
• การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนเครอืขายไรสาย
• การเชื่อมตอเครื่องพิมพใหม
• การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย
• เคล็ดลับสําหรับการต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย
• เคร่ืองมือจัดการเครื่องพิมพข้ันสูง (สําหรับเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับเครือขาย)

การเพิม่ HP Photosmart เขาในเครือขาย
• WiFi Protected Setup (WPS) ในหนา 33
• การทํางานแบบไรสายที่ใชเราเตอร (เครือขายโครงสรางพื้นฐาน) ในหนา 34

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

� เครือขาย 802.11b/g/n ไรสายซึง่มเีราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS หรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถี่ 2.4Ghz เทานั้น

� เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายทีคุ่ณต้ังใจจะติดต้ัง
HP Photosmart

หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart โดยใช WiFi Protected Setup (WPS)

▲ ปฏบิติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

การใชวธิกีารกาํหนดคาการกดปุม (PBC)

a. เลือกวิธีการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS ของคุณรองรับวิธี
การ PBC
� จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
� แตะ WiFi Protected Setup
� แตะ Push Button (ปุมกด)

b. ติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย
� เปดวิทยุไรสายหากปดการใชงานอยู
� แตะ Start (เริ่ม)
� กดคางปุมบนเราเตอรที่เปดใชงาน WPS หรืออุปกรณเครือขายอ่ืนๆ คางไวเพ่ือเปดใชงาน

WPS

การเชื่อมตอ 33
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หมายเหตุ ผลิตภณัฑจะเริ่มตนตัวจับเวลา ซึง่จําเปนจะตองกดปุมที่เช่ือมตอกับอุปกรณ
เครือขายภายในเวลาประมาณสองนาที

� แตะ OK (ตกลง)
c. ติดต้ังซอฟตแวร

ใชวธิีการ PIN

a. เลือกวิธีการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS ของคุณรองรับวิธีการ
รหัส PIN
� จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
� แตะ WiFi Protected Setup
� แตะ PIN (รหัส PIN)

b. ติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย
� แตะ Start (เริ่ม)
� เปดวิทยุไรสายหากปดการใชงานอยู

หมายเหตุ ผลิตภณัฑจะเริ่มตนตัวจับเวลา ซึง่จําเปนจะตองปอนรหัส PIN บนอุปกรณ
เครือขายภายในเวลาประมาณ 5 นาที

� แตะ OK (ตกลง)
c. ติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับสําหรับการตั้งคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย ในหนา 36

การทาํงานแบบไรสายทีใ่ชเราเตอร (เครอืขายโครงสรางพื้นฐาน)
หากตองการเชื่อมตอ HP Photosmart เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร คุณตอง
มีสิ่งตอไปนี้:

� เครือขายไรสาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถี่ 2.4Ghz เทานั้น

� เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวริคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อมตอกับเครือขายไรสายท่ีคุณต้ังใจจะติดต้ัง
HP Photosmart
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� การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนํา) เชน สายเคเบลิ หรือ DSL
หากคุณเช่ือมตอเครื่อง HP Photosmart ในเครือขายไรสายซึง่เขาถงึอินเทอรเน็ตได เราแนะนําให
คุณใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขายหรือสถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP)

� ช่ือเครือขาย (SSID)
� กุญแจ WEP หรือ วลีผาน WPA (หากจําเปน)

การเชือ่มตอผลติภัณฑดวยตวัชวยการติดตั้งแบบไรสาย

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

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

3. เช่ือมตอกับเครือขายไรสาย
▲ เลือกเครือขายจากรายชื่อเครือขายที่ตรวจพบ

4. ปฏบิติัตามขอความ
5. ติดต้ังซอฟตแวร

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับสําหรับการต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย ในหนา 36

การเปลี่ยนจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนเครือขายไรสาย
หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพนี้เปนครั้งแรก และติดต้ังซอฟตแวรผานสาย USB และเชื่อมตอเครื่องพิมพกับ
คอมพิวเตอรของคุณโดยตรง คุณสามารถเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอเครอืขายแบบไรสายไดโดยงาย คุณ
ตองใชเครือขายไรสาย 802.11b/g/n ทีม่ีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถี่ 2.4Ghz เทานั้น

วธิีเปลีย่นจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนเครอืขายไรสาย

โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําขอใดขอหนึ่งดานลางนี้ โดยพิจารณาจากระบบปฏิบติัการของคุณ

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

นั้นคลิก HP
b. คลิก HP Photosmart 6510 series คลิก Printer Setup & Software Selection

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

c. ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
2. สําหรับ Mac:

a. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา
b. แตะไอคอน Wireless (ไรสาย) แลวแตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบ

ไรสาย)

การเปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนเครือขายไรสาย 35
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c. จากน้ันปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเช่ือมตอกับเครื่องพิมพ
d. ใช HP Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง HP) ใน Applications (แอพพลิเคชัน)/

Hewlett-Packard/Device Utilities (ยูทิลิต้ีอุปกรณ) เพ่ือเปลี่ยนการเชื่อมตอซอฟตแวรไปยัง
เครื่องพิมพนี้เปนแบบไรสาย

การเชือ่มตอเครือ่งพิมพใหม
วธิเีชือ่มตอเครือ่งพมิพใหมจากซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

หากคุณเช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรของคุณยังไมเสร็จสมบรูณ คุณตองเช่ือมตอเครื่องพิมพจาก
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ หากคุณตองการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหมซึง่เปนรุนเดียวกันอีกเครื่องกับ
คอมพิวเตอรของคุณ คุณไมจําเปนตองติดต้ังซอฟตแวรเครื่อพิมพใหมอีกครั้ง โปรดปฏบิติัตามคําแนะนํา
ขอใดขอหนึ่งดานลางนี ้โดยพิจารณาจากระบบปฏบิัติการของคุณ

1. สําหรับ Windows:
a. จากเมนู Start (เร่ิม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จาก

นั้นคลิก HP
b. คลิก HP Photosmart 6510 series คลิก Printer Connections and Software (การ

เช่ือมตอเครื่องพิมพและซอฟตแวร) แลวคลิก Connect a new printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพ
ใหม)

c. ปฏบิติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
2. สําหรับ Mac:

a. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา
b. แตะไอคอน Wireless (ไรสาย) แลวแตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบ

ไรสาย)
c. จากน้ันปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเช่ือมตอกับเครื่องพิมพ
d. ใช HP Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง HP) ใน Applications (แอพพลิเคชัน)/

Hewlett-Packard/Device Utilities (ยูทิลิต้ีอุปกรณ) เพ่ือเปลี่ยนการเชื่อมตอซอฟตแวรไปยัง
เครื่องพิมพนี้เปนแบบไรสาย

การเปลีย่นการตัง้คาเครือขาย
หากคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายไรสายท่ีคุณไดกําหนดคาไวกอนหนานี้ คุณตองเรียกใช
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) จากจอแสดงของเครื่องพิมพ

วธิีเรยีกใช Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการติดตั้งแบบไรสาย) เพือ่เปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย

1. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ แตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน
Wireless (ไรสาย)

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

เคล็ดลบัสาํหรับการตัง้คาและใชเครือ่งพมิพบนเครือขาย
ใชเคล็ดลับดังตอไปนี้เพ่ือต้ังคาและใชเคร่ืองพิมพบนเครือขาย:
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• เมือ่ติดต้ังเครือ่งพิมพที่เช่ือมตอเครือขายไรสาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายเปดทํางาน
อยู เครื่องพิมพจะคนหาเราเตอรไรสาย แลวจึงแสดงรายชื่อเครือขายทีต่รวจพบบนหนาจอ

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

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

• เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกําหนดคาเครือขายและเครื่องพิมพของคุณสําหรับการพิมพแบบไรสาย
คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

• เรียนรูวิธีคนหาการตั้งคาความปลอดภยัเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) (Windows เทาน้ัน)

และเคล็ดลับการแกไขปญหาอื่นๆ คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบ USB ไปเปนแบบไรสาย อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การ

เปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนเครอืขายไรสาย ในหนา 35
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเคร่ืองพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือดู

ขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เครือ่งมอืจดัการเครื่องพมิพขัน้สงู (สําหรบัเครื่องพมิพทีเ่ชือ่มตอ
กบัเครือขาย)

เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมลูสถานะ เปลี่ยนการตั้งคา และจัดการกับ
เคร่ืองพิมพของคุณจากคอมพิวเตอรของคุณโดยใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
ตัว) ได

หมายเหตุ วิธีการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาบางอยาง คุณอาจตองใชรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) โดยไมตองเชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบติับางอยางจะไมสามารถใชงานได

• วิธีเปด Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
• เกี่ยวกับคุกกี้

วธิเีปด Embedded Web Server (เวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตวั)
หมายเหตุ เครื่องพิมพตองอยูในเครือขายและตองมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสําหรับ
เคร่ืองพิมพไดโดยแตะปุม ไรสาย บนแผงควบคุมหรอืโดยการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

ในเว็บเบราวเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตที่กําหนดใหกับ
เคร่ืองพิมพน้ัน

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

เกี่ยวกับคุกก้ี
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว หรือ EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ
(คุกกี้) ไวในฮารดไดรฟของคุณเมือ่คุณเรียกดูหนาเว็บ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS รูจักคอมพิวเตอรของ

เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพิมพทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขาย) 37
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70041-all&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70018-all-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70017-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70017-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th


คุณในครั้งตอไปที่คุณเขาเยี่ยมชม เชน หากคุณกําหนดคาภาษาของ EWS คุกกี้จะชวยจดจําวาคุณได
เลือกภาษาใดไว ดังนั้น ในครั้งตอไปท่ีคุณเขาถึง EWS หนาเว็บเหลาน้ันก็จะแสดงผลในภาษานั้น แมวา
คุกกี้บางตัวจะถูกลบเมือ่สิ้นสุดการใชงานแตละคร้ัง (เชน คุกกี้ท่ีจัดเก็บภาษาที่เลือก) แตคุกกี้อื่นๆ (เชน
คุกกี้ที่จัดเก็บลักษณะที่ตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกกี้
เหลานั้นออกดวยตนเอง

คุณสามารถกําหนดคาใหเบราวเซอรยอมรับคุกกี้ท้ังหมด หรือกําหนดคาใหแจงเตือนทุกครั้งเมื่อมกีาร
เสนอคุกกี้ ซึง่ชวยใหคุณตัดสินใจไดวาควรตอบรับหรือปฏเิสธคุกกี้ใด นอกจากนี ้คุณยังสามารถใชเบ
ราวเซอรเพ่ือลบคุกกี้ที่ไมตองการออกได

หมายเหตุ หากคุณปดใชงานคุกกี้ คุณจะปดใชงานคุณสมบติัใดคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายคุณสมบัติ
ตอไปนี้ดวย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเครื่องพิมพของคุณ

• การเริ่มตนจากจุดที่คุณออกจากแอพพลิเคชัน (มปีระโยชนอยางยิ่งเมือ่ใชตัวชวยการติดต้ัง)
• การจดจําการตั้งคาภาษาเบราวเซอรของ EWS
• การปรับเปลี่ยนหนาแรกของ EWS ใหเปนแบบของคุณ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเปนสวนตัวและคุกกี้ และวิธีดูหรือลบคุกกี้ โปรด
ขอมลูเกี่ยวกับเว็บเบราวเซอรของคุณ

บท 8
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9 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การรับคําแนะนําเพิ่มเติม
• การแกไขปญหาการพิมพ
• การแกไขปญหาการทําสําเนาและการสแกน
• การแกไขปญหาเครือขาย
• ฝายสนับสนุนของ HP

การรับคาํแนะนาํเพิม่เตมิ
คุณสามารถคนหาขอมลูเพ่ิมเติมและคําแนะนําเกี่ยวกับ HP Photosmart ของคุณโดยการใสคําสําคัญ
ในชอง Search (คนหา) ที่ดานบนซายของตัวแสดงวิธีใช ช่ือของหัวขอที่เกี่ยวของ สําหรับหัวขอภายใน
เคร่ืองและทางออนไลน จะปรากฏขึ้น

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาการพมิพ
ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมกีระดาษอยูในถาดกระดาษ หากคุณยังไมสามารถพิมพได
HP ม ีPrint Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพ) (Windows เทานั้น) ที่สามารถชวยแก
ปญหา “ไมสามารถพิมพงาน” ที่พบโดยทั่วไป

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได โปรดลองปฏิบัติตามวิธีการตอไปน้ีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงาน
พิมพ:

• ใชรายงานสถานะเครื่องพิมพและคุณภาพงานพิมพเพ่ือวินิจฉัยปญหาของเคร่ืองพิมพและคุณภาพ
งานพิมพ จากหนาจอหลัก แตะปุมเล่ือนไปทางขวา แตะ Setup (การตั้งคา) แลวแตะ Tools (เครื่อง
มือ) แตะลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ) หรือ Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ) คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม
ทางออนไลน

• หากงานพิมพมีสผิีดเพ้ียนหรือเสนไมตรงแนว ใหลองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิม
เติมไดที่ การปรับตําแหนงเครื่องพิมพ ในหนา 30

• หากมรีอยเปอนหมึกบนงานพิมพ ใหลองทําความสะอาดรอยเปอนหมกึจากจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การทําความสะอาดรอยเปอนหมกึ ในหนา 28

การแกไขปญหาการทาํสาํเนาและการสแกน
HP ม ีScan Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีวินิจฉัยการสแกน) (Windows เทานั้น) ที่จะชวยแกไขปญหา
“ไมสามารถสแกนงาน” ที่พบโดยท่ัวไป

เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาการสแกน คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การแกไขปญหา 39
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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=5058333&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70011-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-all-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-all-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70003-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th


เรียนรูวิธีการแกปญหาการทําสําเนา คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาเครอืขาย
ตรวจสอบการกําหนดคาเครือขายหรือพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสายเพื่อชวยในการวินิจฉยั
ปญหาการเชื่อมตอเครือขาย

วธิตีรวจสอบการกาํหนดคาเครอืขายหรอืพมิพรายงานการทดสอบระบบไรสาย

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
2. ในเมนู Wireless Settings (การตั้งคาระบบไรสาย) ใชปุมลูกศรลงเพ่ือเลื่อนดูตัวเลือก จากนั้น

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

คลิกลิงกดานลางน้ีเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทางออนไลนเกี่ยวกับการแกไขปญหาเครือขาย

• เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพแบบไรสาย คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีคนหาการตั้งคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) (Windows เทานั้น)

และเคล็ดลับการแกไขปญหาอื่นๆ คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเครื่องพิมพ คลิกท่ีนี่เพ่ือดู

ขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

นําสิ่งกีดขวางออกจากแครตลบัหมึกพมิพ
นําส่ิงกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมกึพิมพ

หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษที่ติดออก ใชความระมัดระวังทุก
ครั้งเมือ่นํากระดาษท่ีติดออกจากภายในเครื่อง

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพิ่มเติมทางออนไลน

ดงึกระดาษทีต่ดิอยูออก
วธิีดงึกระดาษที่ตดิออก

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

บท 9
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70034-all-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70015-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70018-all-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70016-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70017-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70017-win-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70007-all-6510-B211&h_lang=en&h_cc=th


2. เปดฝาครอบทางผานของกระดาษ

3. ดึงกระดาษที่ติดออก
4. ปดฝาครอบทางผานของกระดาษ

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6. ลองสั่งพิมพอีกครั้ง

ฝายสนบัสนนุของ HP
• ลงทะเบยีนผลิตภณัฑ
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

ฝายสนับสนุนของ HP 41
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ลงทะเบียนผลติภัณฑ
ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการลงทะเบยีน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การสนับสนุนและการแจง
เตือนการสนับสนุนของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภณัฑขณะติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบียนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

การสนับสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ
ประเทศ/ภมูภิาค และภาษา

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

การโทรศพัทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (HP Photosmart 6510 series)
• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภณัฑ)
• ขอความท่ีปรากฏเมื่อมปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

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

สําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน โปรดดูที่ www.hp.com/support

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท

หลังส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรบัความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใช
จายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP
www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝาย
สนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพ่ือรับทราบขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน
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ตวัเลอืกการรบัประกันอื่นๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรบั HP Photosmart จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบรกิารและการ
รบัประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพิ่มเติม

ฝายสนับสนุนของ HP 43
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10 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP Photosmart มีอยูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเหตุ
• ขอมูลชิปของตลับหมึก
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• การตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน
• การตั้งคาการปดเครื่องอัตโนมติั
• ประกาศขอบงัคับ
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย

หมายเหตุ

ขอมลูชปิของตลบัหมกึ
ตลับหมกึ HP ที่ใชกับผลิตภณัฑน้ีประกอบดวยชิปหนวยความจําท่ีชวยการทํางานของผลิตภัณฑ นอกจาก
นี้ ชิปหนวยความจํานี้ยังทําหนาที่รวบรวมชุดขอมลูอยางจํากัดเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑ ซึง่ครอบคลุม
ขอมลูดังตอไปนี้ วันที่ติดต้ังตลับหมึกเปนครั้งแรก วันที่ใชงานตลับหมกึครั้งลาสุด จํานวนหนาท่ีพิมพโดย
ใชตลับหมึกนี้ ขอบเขตการใชงานหมกึตอหนา โหมดการพิมพท่ีใช ขอผิดพลาดในการพิมพทีอ่าจเกิดข้ึน
และรุนผลิตภัณฑ โดย ขอมลูนี้จะชวยให HP สามารถออกแบบผลติภัณฑในอนาคตใหตอบสนองตอ
ความตองการทางการพิมพของลูกคาได

ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิปหนวยความจําของตลับหมกึจะไมมีขอมลูที่ใชเพ่ือระบุตัวลูกคาหรือผูใชงาน
ตลับหมกึหรือผลิตภัณฑ

HP จะจัดเก็บตัวอยางของชิปหนวยความจําจากตลับหมกึท่ีสงคืนกลับมายังโครงการสงคืนและรีไซ
เคิลผลิตภณัฑโดยไมเสียคาใชจายของ HP (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/). ชิปหนวยความจําที่ไดจากการเก็บตัวอยางนี้จะถูกนําไป
อานและศึกษาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑในอนาคตของ HP พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซ
เคิลผลิตภณัฑนี้อาจตองเขาถึงขอมลูนี้ดวยเชนกัน

ขอมูลทางเทคนิค 45
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บุคคลท่ีสามใดๆ ท่ีเปนเจาของตลับหมึกอาจตองเขาใชงานขอมลูที่ไมมีการระบช่ืุอนี้ในชิปหนวยความจํา
ถาคุณไมตองการใหมีการเขาถึงขอมลูนี้ คุณสามารถปรับใหชิปนี้ทํางานไมได อยางไรก็ตาม หลังจาก
ปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะไมสามารถใชงานตลับหมกึนั้นในผลิตภัณฑของ HP

ถาคุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับการแจงขอมูลโดยไมระบุช่ือนี ้คุณสามารถทําใหขอมูลนี้เขาใชงานไมไดโดยการ
ปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวมขอมลูการใชงานของผลิตภณัฑได

วธิีปดฟงกชันขอมลูการใชงาน

1. แตะไอคอน ตั้งคา บนหนาจอหลัก
เมนู ตั้งคา จะปรากฏขึ้น

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

หมายเหตุ หากตองการเปดใชงานฟงกชันขอมูลการใชงานอีกครั้ง ใหคืนคาดีฟอลตที่กําหนดจาก
โรงงาน

หมายเหตุ คุณสามารถใชตลับหมึกตอไปไดในผลิตภัณฑของ HP ถาคุณปดการทํางานของชิปหนวย
ความจําในการรวบรวมขอมูลการใชงานของผลิตภณัฑ

ลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Photosmart มีอยูในหัวขอนี ้สําหรับขอกําหนดเฉพาะที่
สมบรูณของผลิตภัณฑ โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภณัฑที่ www.hp.com/support.

ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

ขอกําหนดเก่ียวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขาไปที่เว็บไซตบริการ
ลูกคาออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ชวงอุณหภูมิการใชงานที่แนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ระดับอุณหภมูขิณะปฏบิัติการที่สามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความชื้น : 20% ถึง 80% RH ไมควบแนน (แนะนํา), จุดนํ้าคางสูงสุด 25 ºC
• ระดับอุณหภมูขิณะไมมกีารใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
• ในท่ีที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Photosmart อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มคีวามยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด

ข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

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

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

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความละเอียดของ ppi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร
• 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 เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวนการพิมพ
ของตลับหมกึพิมพโดยประมาณ

ความละเอยีดในการพมิพ

หากตองการทราบขอมลูเกี่ยวกับความละเอียดของเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

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

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดที่

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• การใชไฟฟา
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• สารเคมี
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 47
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• Attention California users
• EU battery directive

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

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

คณุสมบตัิการรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคุณ

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR®
สําหรับผลิตภัณฑน้ี โปรดดู การใชไฟฟา ในหนา 48

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

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึง่มนี้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมเีครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิ้นสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds

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

ขอมลูเพิ่มเติมสําหรับรุนผลิตภณัฑทําสําเนาภาพที่มคุีณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR จะปรากฏอยู
ในรายการที:่ www.hp.com/go/energystar
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โครงการรีไซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

โครงการรไีซเคลิวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภมูภิาค
ทานสามารถนําตลับหมกึพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสยีคาใชจาย หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้

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

สารเคมี
HP ยดึมัน่ในการใหขอมลูเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภณัฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามขอ
กําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบยีบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (REACH -
Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถอาน
รายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑนี้ไดที่: 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

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 49
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EU battery directive

การตัง้คาโหมดประหยดัพลงังาน
เมือ่คุณปด HP Photosmart เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงานโดยคาเริ่มตน ซึง่ทําใหประหยัด
พลังงานมากขึ้น แตก็หมายความวาตองใชเวลาในการเปดมากขึ้นดวย นอกจากนั้น เมื่อปดโหมดประหยัด
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พลังงาน HP Photosmart อาจไมสามารถทําการดูแลรักษาโดยอัตโนมติับางรายการใหเสร็จสมบูรณ
หากคุณเห็นขอความบนหนาจอทีแ่จงวานาฬิกาแบบเรียลไทมเสียอยูบอยๆ หรือหากคุณตองการลดเวลา
เปดใชงาน คุณสามารถปดโหมดประหยัดพลังงานได

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาเริ่มตน

วธิีการตัง้คาเวลาของโหมดประหยดัพลงังานหรอืการปดโหมดประหยดัพลงังาน

1. แตะไอคอน Setup (การตั้งคา) บนหนาจอหลัก

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. แตะลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ Energy Save Mode (โหมดประหยดัพลงังาน)
4. แตะ After 15 minutes (หลังจาก 15 นาท)ี หรือ After 5 minutes (หลังจาก 5 นาที) หรือ

Off (ปด)

การตัง้คาการปดเครือ่งอัตโนมตัิ
เมื่อคุณสมบติัการปดเครื่องอัตโนมติัเปดอยู เครื่องพิมพของคุณจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีการทํา
งานนานสองชั่วโมง ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงาน อยางไรก็ตาม งานพิมพที่มาจากเครือขายจะสูญหายไป
เมื่อเครื่องพิมพปดลง

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้จะเปดตามคาเริ่มตน แตเมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกบัเครือขายสําเร็จ คุณสมบติั
จะปดใชงานโดยอตัโนมัติ คุณตองเปดคุณสมบัติดวยตนเอง เมื่อคุณเปดใชคุณสมบัติดวยตนเอง
คุณสมบัติจะเปดใช และจะไมปดใชงานโดยอัตโนมติัไมวากรณีใด

การเปดหรอืปดการปดเครือ่งอตัโนมตัิ

1. แตะไอคอน Setup (การตั้งคา) บนหนาจอหลัก

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. แตะลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ การปดเครือ่งอตัโนมติั
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด)

ประกาศขอบงัคบั
เคร่ือง HP Photosmart มคุีณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอบังคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภมูภิาคของทาน

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
• ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบงัคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
SNPRB-1101-01 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบงัคับและชื่อทางการตลาด (HP
Photosmart 6510 series อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CQ761 และอ่ืนๆ)

FCC statement

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

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภณัฑท่ีมเีคร่ืองหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปนี้:

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

ผลิตภณัฑนี้จะมคุีณสมบัติตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มเีครื่องหมาย CE เทาน้ัน

หากผลิตภณัฑน้ีมีคุณสมบติัการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภณัฑนี้จะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบัญญัติ EU Directive ตอไปนี้:

• กฎบญัญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบติัตามกฎบญัญัติเหลาน้ีแสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่
สอดคลองกันและมีผลบังคับใชซึ่งระบไุวในคําประกาศรับรองของ EU ที่ HP จัดทําสําหรับผลิตภณัฑหรือ
กลุมผลิตภณัฑนี้ และมีเผยแพร (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือท่ีเว็บไซต
ตอไปนี้: www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ือผลิตภณัฑในชองคนหา)

ผลิตภณัฑท่ีสอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมสีัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สําหรับผลิตภณัฑทีไ่มมีคุณสมบัติดานการโทรคมนาคม และ
สําหรับผลิตภณัฑดานโทรคมนาคมทีส่อดคลองกนัของ
สหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW

สําหรับผลิตภณัฑดานโทรคมนาคมทีไ่มสอดคลองกันของ
สหภาพยุโรป (จะมีเลขประจําเคร่ือง 4 หลักแทรกอยูระหวาง
CE และ ! (เคร่ืองหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับใช)

โปรดดูท่ีปายฉลากที่เปนขอบงัคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑน้ี

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

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภัณฑ) มไีวเพ่ือการเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ประกาศขอบงัคับ 53
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ผลติภณัฑที่มอีุปกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชองสัญญาณท่ีมีใหใชงาน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส

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

หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบยีบขอบังคับ โปรดติดตอ:

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

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany

คาํประกาศขอบังคบัระบบไรสาย
สวนนี้จะกลาวถึงขอมลูตางๆ เกี่ยวกับขอบงัคับของผลิตภณัฑไรสาย:

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• European Union regulatory notice
• Notice to users in Taiwan
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Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada

คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย 55
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European Union regulatory notice

Notice to users in Taiwan
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