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1 วธิใีช HP Photosmart 7510 Series
คลิกลิงกตางๆ ดานลางสําหรับขอมลูเก่ียวกับ HP Photosmart:

• ทําความรูจักกับ HP Photosmart
• How do I (ควรทําอยางไร)
• การพิมพ
• ทําสําเนาและสแกน
• การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
• การรับและสงโทรสารดวย eFax
• ความสามารถในการเช่ือมตอ
• ขอมูลทางเทคนิค
• การแกไขปญหา

วิธีใช HP Photosmart 7510 Series 3
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2 ทาํความรูจกักบั HP Photosmart
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• เคล็ดลับในการทําความรูจักเครื่องพิมพ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ
• ภาพดานหนาเครือ่งพิมพ

ทาํความรูจักกบั HP Photosmart 5



1 ฝาปด

2 แผนรองฝาปด

3 กระจก

4 จอสี (หรือท่ีเรียกวาจอแสดงผล)

5 ถาดกระดาษภาพถาย

6 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดภาพถาย

7 แกนเลื่อนของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนเลื่อนของถาด)

8 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรบัถาดปอนกระดาษหลัก

9 ถาดกระดาษหลัก (หรือท่ีเรียกวาถาดปอนกระดาษ)

10 ถาดรับกระดาษออก

11 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

12 ปุมเปด

13 ไฟ LED ระบบไรสาย
14 ชองเสียบ การดหนวยความจํา

15 ไฟ LED ของชองเสียบ การดหนวยความจํา

16 ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

17 ถาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ

• ภาพดานบนและดานหลงัของเคร่ืองพิมพ

บท 2
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17 บริเวณท่ีเขาถึงตลบัหมึกพิมพ

18 ชุดหัวพิมพ

19 ตําแหนงของหมายเลขรุน

20 พอรต USB ดานหลัง
21 ข้ัวตอสายไฟ (ใชกับอะแดปเตอรจายไฟท่ี HP ใหมาเทาน้ัน)

22 อุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

• ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพท่ีปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ
ผลิตภณัฑของคุณ

คณุลกัษณะของแผงควบคมุ
จอแสดงผลหนาจอสัมผัสแสดงเมนู ภาพถาย และขอความ คุณสามารถแตะและลากน้ิวเพ่ือเลื่อนดูภาพ
ถายและตัวเลือกเมนูไดทั้งในแนวต้ังและแนวนอน

หมายเหตุ eFaxอาจไมมีในบางประเทศ/ภมูภิาค

คณุลักษณะของแผงควบคุม 7



1 จอแสดงผล: จอแสดงผลหนาจอสัมผัสแสดงเมนู ภาพถาย และขอความ คุณสามารถตวัดเลื่อนดูภาพถายตาม
แนวนอนและเลือ่นดูเมนูตามแนวต้ัง

2 Home: (หนาหลัก) Home (หนาหลัก) กลับไปท่ีหนาจอหลัก (หนาจอเริ่มตนเม่ือเปดผลิตภัณฑ)

3 Web Services: (บริการทางเว็บ) เปดเมนู Web Services (บริการทางเว็บ) ซ่ึงจะแสดงรายละเอียด
สถานะ นอกจากน้ี คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งคา และถาเปดใชงานบริการทางเว็บ ก็สามารถพิมพรายงาน
ออกมาได

4 Wireless Settings: (การต้ังคาระบบไรสาย) เปดเมนู Wireless (ไรสาย) ซ่ึงคุณสามารถดูคุณสมบัติ
ของระบบไรสาย หรือเปลี่ยนการต้ังคาระบบไรสายได

5 Apps Manager: (ตัวจัดการแอพพลิเคชัน) เปดเมนู Manage My Favorites (จัดการรายการโปรด
ของฉัน) ซ่ึงคุณสามารถจัดเรียงและลบแอพพลิเคชันได

6 Ink Levels: (ระดับหมึกพิมพ) เปดเมนู Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ) เพ่ือดูระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณ

7 Settings: (การต้ังคา) เปดเมนู Settings (การต้ังคา) ซ่ึงคุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาผลิตภัณฑและ
ดําเนินการดูแลรักษาได

8 Help: (วิธีใช) จาก Help (วิธีใช) จะแสดงหัวขอท่ีมีขอมูลวิธีใช จากหนาจออ่ืน จะแสดงวิธีใชท่ีเก่ียวของกับ
หนาจอปจจุบัน

9 Apps: (แอพพลิเคชัน) ชวยใหคุณสามารถเขาถึงและส่ังพิมพขอมูลจากแอพพลิเคชัน เชน แผนท่ี คูปอง
หนาเอกสารสี และเกมปริศนาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

10 Back: (ยอนกลับ) กลับสูหนาจอกอนหนาบนจอแสดงผล

11 Photo: (ภาพถาย) เปดเมนู Photo (ภาพถาย) ซ่ึงคุณสามารถดู แกไข พิมพ และบันทึกภาพถาย

12 Copy: (ทําสําเนา) เปดเมนู Copy (ทําสําเนา) ซ่ึงคุณสามารถดูตัวอยางสําเนาของคุณ แกไขขนาดและ
ความเขม เลือกสีดําหรือสี และเลือกจํานวนสําเนา คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการต้ังคาเปนการทําสําเนา
แบบ 2 ดาน หรือเลือกขนาด คุณภาพ และประเภทกระดาษ

13 Scan: (สแกน) เปดเมนู Choose Scan Destination (เลือกปลายทางการสแกน) เพ่ือท่ีคุณจะได
สามารถเลือกปลายทางสําหรับงานสแกนของคุณได

14 eFax: เปดบริการแฟกซทางอินเทอรเน็ต eFax สงและรับแฟกซโดยไมตองใชฮารดแวรหรือสาย
โทรศัพท จําเปนตองใชการเช่ือมตออินเทอรเน็ตและบริการทางเว็บ

15 Cancel: (ยกเลิก) หยดุการทํางานปจจุบัน

ดูภาพเคลือ่นไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑของคุณ

บท 2
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เคล็ดลบัในการทาํความรูจกัเครือ่งพมิพ
ใชเคล็ดลับตอไปนี้ในการทําความรูจักเครื่องพิมพ

• เรียนรูวิธีจัดการแอพพลิเคชันการพิมพเพ่ือใชในการพิมพสูตรอาหาร คูปอง และเนื้อหาอื่นๆ จาก
เว็บ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เคล็ดลับในการทําความรูจักเคร่ืองพิมพ 9

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e002-1&h_product=5070116&h_lang=en&h_cc=th
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3 How do I (ควรทาํอยางไร)
หัวขอน้ีประกอบดวยลิงคไปยังงานทั่วไป เชน การพิมพภาพถาย การสแกน และการทําสําเนา

• การสแกนไปยงัคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจํา • การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

• การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม • การวางวัสดพุิมพ

• การนํากระดาษทีต่ิดออกจากอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน • การใชบริการทางเว็บ

How do I (ควรทําอยางไร) 11
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4 การพิมพ

การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจํา

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การวางวัสดุพิมพ
เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการพิมพ

การพิมพ 13



การพมิพภาพถายจากการดหนวยความจํา
ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

พมิพภาพถายบนกระดาษขนาดเลก็

1. ใสกระดาษ
▲ ใสกระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ลงในถาดภาพถาย โดยใหดานที่จะพิมพ

ภาพอยูดานลาง

ใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษ

2. ใสอุปกรณหนวยความจํา

การดหนวยความจําและชองเสยีบการด

1 Memory Stick Duo หรือ Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, หรือ Memory Stick Micro
(ตองใชอะแดปเตอร)

2 MultiMedia Card (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC;
ตองใชอะแดปเตอร), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High
Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), หรือ TransFlash
MicroSD Card (ตองใชอะแดปเตอร)

3. เลือกภาพถาย
a. แตะท่ี Photo (ภาพถาย) บนหนาหลัก
b. แตะ View & Print (ดูตัวอยางและพิมพ)
c. แตะลูกศรซายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดูภาพถาย

บท 4
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d. แตะภาพถายท่ีคุณตองการพิมพ
e. แตะปุมลูกศรข้ึนเพ่ือเพ่ิมจํานวนสําเนา

4. พิมพภาพถาย
a. แตะ Print (พิมพ) เพ่ือดูภาพตัวอยางงานพิมพ
b. แตะ Print (พิมพ)

พมิพภาพถายบนกระดาษขนาดเต็มแผน

1. ใสกระดาษ
▲ ใสกระดาษภาพถายขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก โดยใหดานทีจ่ะพิมพภาพอยูดาน

ลาง

ใสกระดาษ

2. ใสอุปกรณหนวยความจํา

การดหนวยความจําและชองเสยีบการด

1 Memory Stick Duo หรือ Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, หรือ Memory Stick Micro
(ตองใชอะแดปเตอร)

2 MultiMedia Card (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC;
ตองใชอะแดปเตอร), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High
Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), หรือ TransFlash
MicroSD Card (ตองใชอะแดปเตอร)

3. เลือกภาพถาย
a. แตะที่ Photo (ภาพถาย) บนหนาหลัก
b. แตะ View & Print (ดูตัวอยางและพิมพ)

การพมิพภาพถายจากการดหนวยความจํา 15



c. แตะลูกศรซายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดูภาพถาย
d. แตะภาพถายที่คุณตองการพิมพ
e. แตะปุมลูกศรข้ึนเพ่ือเพ่ิมจํานวนสําเนา

4. เปลี่ยนเคาโครงหนา
a. แตะ Print (พิมพ) เพ่ือดูภาพตัวอยางงานพิมพ
b. แตะ Print Settings (การตั้งคาการพมิพ) เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาการพิมพ
c. แตะ Layout (หนาที่จัดวางไว)
d. แตะ 8.5x11 (ขนาด 8.5x11)

5. พิมพภาพถาย
▲ แตะ Print (พิมพ)

การเลือกวัสดพุมิพ
เครื่องพิมพน้ีไดรับการออกแบบมาใหทํางานไดดีกับวัสดุพิมพในสํานักงานแทบทุกประเภท ใหใชวัสดุ
พิมพ HP เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด เขาไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com เพ่ือดูราย
ละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัสดุพิมพ HP

HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทําสําเนาเอกสารประจําวัน
กระดาษท้ังหมดท่ีมโีลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานข้ันสูงดานความนา
เช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหไดเอกสารท่ีมคีวามคมชัด มีสีสันสดใส มสีีดําที่เขมมากข้ึน และ
แหงเร็วกวากระดาษธรรมดาท่ัวไป ควรมองหากระดาษท่ีมโีลโก ColorLok ที่มทีั้งขนาดและน้ําหนักที่
หลากหลายจากผูผลิตกระดาษช้ันนํา

หากตองการซื้อกระดาษ HP ใหไปที่ Shop for Products and Services (ซื้อผลิตภณัฑและบริการ)
และเลือกหมึก โทนเนอร และกระดาษ

การวางวัสดพุมิพ
1. ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

ใสกระดาษ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิว้)

a. ยกฝาถาดภาพถายข้ึน
� ยกฝาปดภาพถายข้ึนและเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไป

b. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปใน

เคร่ืองและคว่ําดานที่จะพิมพลง

บท 4
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� เล่ือนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบนั้นหันเขา
หาคุณ

� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

c. เลื่อนฝาถาดภาพถายลง

ใสกระดาษ A4 หรอื 8.5 x 11 นิ้ว

a. ยกถาดกระดาษภาพถายข้ึน
� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกดานนอก

� นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
b. ใสกระดาษ

� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษหลักโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเคร่ืองและ
คว่ําดานที่จะพิมพลง

การวางวัสดุพิมพ 17



� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
� เลื่อนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

� เลื่อนถาดกระดาษภาพถายลง

การใสซองจดหมาย

a. ยกถาดกระดาษภาพถายข้ึน
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกดานนอก

� นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
b. การใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายหน่ึงซองหรือมากกวาน้ันลงในถาดปอนกระดาษ โดยวางใหชิดดานขวาสดุ
ฝาซองอยูทางดานซายและหงายข้ึน

บท 4
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� เลื่อนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด
� เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดปกซองจดหมาย

� เลื่อนถาดกระดาษภาพถายลง
2. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพท่ีปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ

ผลิตภณัฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการพิมพ

กระดาษทีแ่นะนาํสําหรบัการพมิพภาพถาย
หากคุณตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมีเฉพาะสําหรับ
ประเภทของงานที่คุณกําลังพิมพ กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/
ภูมภิาคของคุณ

กระดาษ คาํอธบิาย

กระดาษภาพถายพรีเมยีมพลสัของ HP กระดาษภาพถายที่ดีทีสุ่ดของ HP มีน้ําหนักมาก เหมาะสําหรับการพิมพ
ภาพถายคุณภาพสูงระดับมอือาชีพ มคีุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการ
ใชโดยไมทิง้รอยเปอนไวบนแผน โดยสามารถกนันํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ
และความชืน้ได กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11
น้ิว, 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึ่งมีลักษณะผิว
สองแบบน่ันคือแบบผวิมันสูงหรือผิวมันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษ
ชนิดน้ีเปนกระดาษทีป่ราศจากกรด ทัง้นี้เพื่อใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวา
เดิม

HP Advanced Photo Paper กระดาษภาพถายทีม่ีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการ
หยิบจับโดยไมมีรองรอยทิง้ไว โดยสามารถกันนํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และ
ความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกบัภาพ
ถายที่อัดจากราน กระดาษน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว,
10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึ่งมีลักษณะผิวสอง
แบบนั่นคือแบบผวิมันหรือผิวมันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเปน
กระดาษที่ปราศจากกรด ทัง้นี้เพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายของ HP ใหคุณไดพิมพสแน็ปชอ็ตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออก
แบบมาสําหรับการพมิพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอม
เยานี้มีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคณุ
ใชกระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดน้ีมีลักษณะผวิแบบมนั
และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 8.5 x 11 น้ิว, A4, 4 x 6 น้ิว และ 10 x 15
ซม. และเปนกระดาษทีป่ราศจากกรดทัง้น้ีเพื่อใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวา
เดิม

ชดุผลิตภณัฑสาํหรับภาพถายของ HP ชดุผลิตภัณฑสําหรับภาพถายของ HP ประกอบดวยตลับหมึกพิมพของแท
ของ HP และกระดาษภาพถายขั้นสงูของ HP ทีร่วมอยใูนชุดบรรจุภัณฑ
แสนสะดวก ซึง่ชวยคุณประหยดัเวลา และทําใหคุณไมตองคาดเดาถงึ
คณุภาพของการพิมพภาพถายทีม่ีคุณภาพระดับรานอัดภาพในราคา
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กระดาษ คาํอธบิาย

ประหยดัดวยเคร่ืองพิมพ HP ของคุณ หมึกของแทของ HP และกระดาษ
ภาพถายขั้นสูงของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวมกนัเพื่อใหภาพ
ถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่คร้ัง เหมาะสําหรับการ
พมิพภาพถายสุดประทบัใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพื่อแจก
จาย

กระดาษทีแ่นะนําใหใชสําหรบัพมิพและทาํสําเนา
กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับประเทศ/ภมูิภาคของคุณ

กระดาษ คาํอธบิาย

กระดาษโบรชวัรของ HP และ กระดาษสาํหรับงานแบบมอือาชพีของ HP
180 แกรม

กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสําหรับ
การใชงานสองดาน เหมาะอยางยิง่สําหรับการพิมพเอกสารดานการตลาด
แบบมืออาชีพ เชน โบรชัวร และไปรษณียภัณฑ รวมทัง้ภาพกราฟกบนปก
รายงานทางธุรกิจและปฏิทนิ

กระดาษพรเีมยีมสาํหรบังานนาํเสนอของ HP 120 แกรม หรือ กระดาษ
สาํหรับงานแบบมอือาชพีของ HP 120 แกรม

กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษดานทั้งสองดานเน้ือหนา เหมาะสําหรับงานนํา
เสนอ เอกสารยื่นขอเสนอ รายงานและจดหมายขาว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้า
หนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

กระดาษองิคเจต็ขาวสวางของ HP กระดาษอิงคเจ็ตขาวสวางของ HP ใหสีและขอความทีม่ีความคมชัดสูง มี
ความทบึเพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง
เหมาะสําหรับใชพมิพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว ประกอบดวย
เทคโนโลย ีColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น
และสีสันสดใส

กระดาษสาํหรับการพมิพของ HP กระดาษสําหรับการพิมพของ HP เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึ่งจะสราง
เอกสารทีม่ีความคมชดัมากกวาเอกสารที่พมิพดวยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารที่ถายสําเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ทีท่ําใหมีหมึก
พิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส

กระดาษสาํหรับสาํนักงานของ HP กระดาษสําหรับสํานักงานของ HP เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะกบัการทํา
สําเนา เอกสารฉบบัราง บนัทกึชวยจําและเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบ
ดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมาก
ขึ้น และสีสันสดใส

กระดาษรไีซเคลิสาํหรบัสาํนักงานของ HP กระดาษรีไซเคิลสําหรับสํานักงานของ HP เปนกระดาษแบบอเนกประสงค
คุณภาพสูง ทาํจากเสนใยซึ่งผานกระบวนการรีไซเคิล 30% ประกอบดวย
เทคโนโลย ีColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น
และสีสันสดใส

วสัดพุมิพสาํหรบัผนึกดวยเตารีดของ HP วัสดุพิมพสําหรับผนึกดวยเตารีดของ HP (สําหรับผาสีหรือสําหรับผาสีออน
หรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่เหมาะสําหรับการสรางเส้ือยืดทีอ่อกแบบ
เองจากภาพถายดิจิตอล

หมายเหตุ เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทกระดาษท่ีสนับสนุนการพิมพแบบ 2 ดานสําหรับ
เครื่องพิมพของคุณ คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพมิพ
ปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือความสําเร็จในการพิมพ

บท 4
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คําแนะนาํในการพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใช
สําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเย่ียมไดอยางตอเนื่อง

• ควรตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพมหีมกึพิมพเพียงพอ วิธีตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดย
ประมาณ ใหแตะไอคอน Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ) ที่จอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

• ใสปกกระดาษ ไมใชแคหนึ่งแผน ใชกระดาษท่ีเรียบและสะอาดซึง่มีขนาดเทากัน ตรวจสอบใหแนใจ
วาใสกระดาษประเภทเดียวกันเทานั้นในคราวเดียวกัน

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับ
ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ

• กําหนดคุณภาพการพิมพและขนาดกระดาษใหตรงกับประเภทและขนาดของกระดาษที่วางไวใน
ถาดปอนกระดาษ

• ใชตัวอยางกอนพิมพเพ่ือตรวจสอบระยะขอบ อยาใหการต้ังคาระยะขอบของเอกสารเกินกวาขอบเขต
ที่เครื่องพิมพสามารถพิมพได

• เรียนรูวิธีแบงปนภาพถายของคุณทางออนไลนและสั่งพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวธีิการพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีการพิมพภาพถายที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรของคุณ เรียนรูเก่ียวกับความละเอียดของงาน

พิมพและวิธีการต้ังคา DPI สูงสุด คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีการพิมพซองจดหมายจากคอมพิวเตอร คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเก่ียวกับแอพพลิเคชันสําหรับการพิมพสูตรอาหาร คูปอง และเนื้อหาอ่ืนๆ จากเว็บไซต HP

ePrintCenter คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีพิมพจากที่ใดก็ไดโดยสงอีเมลและสิ่งที่แนบไปยังเครื่องพิมพของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูล

เพ่ิมเติมทางออนไลน
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5 ทาํสาํเนาและสแกน
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจํา
• การทําสําเนาเอกสารขอความหรือแบบผสม
• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอรหรอืการดหนวยความจาํ
วธิีสแกนไปยงัคอมพวิเตอรหรอืการดหนวยความจาํจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. วางตนฉบับ
a. เปดฝาของเครื่อง

b. วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

c. ปดฝา
2. หากตองการสแกนไปยังการดหนวยความจํา ใหใสการดหนวยความจําในชองเสียบการด

หากคุณตองการสแกนไปยังคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตอกบัคอมพิวเตอร
ของคุณแบบไรสายหรือผานสาย USB
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3. เริ่มสแกน
a. จากหนาจอหลัก ใหแตะ Scan (สแกน)
b. เลือกปลายทางโดยแตะ Computer (คอมพิวเตอร) หรือ Memory Card (การดหนวยความ

จํา)
หากตองการสแกนไปยังคอมพิวเตอร ใหเลือกคอมพิวเตอร จากน้ันเลอืกประเภทการสแกนเพ่ือ
เริ่มสแกน หากคอมพิวเตอรของคุณไมอยูในรายการ ใหแตะ Not listed (ไมมใีนรายการ) เพ่ือ
ดูขอมูลเพ่ิมเติม

4. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน

การทาํสาํเนาเอกสารขอความหรอืแบบผสม
1. ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

ทําสาํเนาดานเดยีว

a. ใสกระดาษ
� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องข้ึน

� วางตนฉบับโดยใหดานท่ีจะพิมพควํ่าลงบนมมุขวาของกระจก

บท 5
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� ปดฝา
c. ระบจุํานวนสําเนา

� แตะที่ Copy (ทาํสาํเนา) บนหนาจอ หนาหลัก
หนาแสดงตัวอยาง Copy (ทาํสาํเนา) จะปรากฏข้ึน

� แตะที่หนาจอเพ่ือกําหนดจํานวนสําเนา
d. เริ่มทําสําเนา

� แตะ B&W (ขาวดํา) หรือ Color (ส)ี

ทาํสาํเนาสองดาน

a. ใสกระดาษ
� ใสกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษหลัก

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเครื่องข้ึน

� วางตนฉบบัโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมมุขวาของกระจก
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� ปดฝา
c. ระบุตัวเลือกสองดาน

� แตะท่ี Copy (ทาํสาํเนา) บนหนาจอ หนาหลัก
หนาแสดงตัวอยาง Copy (ทาํสาํเนา) จะปรากฏข้ึน

� แตะ Print Settings (การตั้งคาการพมิพ)
เมนู Copy Settings (การตั้งคาทาํสาํเนา) จะปรากฏข้ึน

� แตะ 2-Sided (สองดาน)
� แตะ เปด

d. ระบจุํานวนสําเนา
� ใชหนาจอสัมผัสเพ่ือกําหนดจํานวนสําเนา

e. เริ่มทําสําเนา
� แตะ B&W (ขาวดํา) หรือ Color (ส)ี

f. การทําสําเนาตนฉบับช้ินที่สอง
� วางตนฉบับช้ินที่สองลงบนกระจกและแตะ ตกลง

2. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน
เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวปอนกระดาษอัตโนมติัเพ่ือสแกนเอกสารของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิม
เติมทางออนไลน

เคล็ดลบัความสําเร็จในการทาํสําเนาและสแกน
ใชเคล็ดลับตอไปน้ีเพ่ือความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน:

• ทําความสะอาดกระจกและดานหลงัของฝาปดเสมอ สแกนเนอรอาจถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปน
สวนหน่ึงของรูปภาพ

• วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
• หากคุณเช่ือมตอแบบไรสาย และตรวจสอบจนแนใจแลววาการเช่ือมตอทํางานตามปกติ คุณจะตอง

เปดใชงานการสแกนผานเครือขายไรสายในซอฟตแวรเพ่ือสแกนจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ
เปดซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือเลือก Scanner Actions (การทํางานของสแกนเนอร) จากนั้น
เลือก Manage Scan to Computer (จัดการสแกนไปยังคอมพิวเตอร)
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• เมือ่ตองการทําสําเนาขนาดใหญจากตนฉบบัขนาดเล็ก ใหสแกนตนฉบับลงในคอมพิวเตอร ปรับ
ขนาดภาพในซอฟตแวรการสแกน แลวจึงพิมพภาพที่ขยายแลว

• เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาขอความสแกนไมถูกตองหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาความสวาง
ในซอฟตแวรการสแกนในระดับที่เหมาะสม

• หากเอกสารท่ีตองการสแกนมีเคาโครงซับซอน ใหเลือกขอความในกรอบเปนการต้ังคาการสแกน
เอกสารในซอฟตแวร เมื่อใชตัวเลือกนี้ เคาโครงและการจัดรูปแบบขอความจะถูกคงไว

• หากมกีารตัดภาพที่สแกนไมถูกตอง ใหปดคุณลักษณะการตัดอัตโนมัติในซอฟตแวร และตัดภาพที่
สแกนดวยตนเอง
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6 การใชบรกิารทางเวบ็
• การพิมพงานดวย HP ePrint
• การใชแอพพลิเคชันการพิมพ
• โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต HP ePrintCenter

การพมิพงานดวย HP ePrint
ePrint เปนบริการฟรีของ HP ท่ีทําใหคุณสามารถพิมพงานจากอีเมลไดอยางงายดาย เพียงแคสง
อเีมลเอกสารหรือภาพถายไปยังที่อยูอีเมลท่ีกําหนดใหกับเครื่องพิมพของคุณเมือ่คุณเปดใชงานบริการ
ทางเว็บ เครื่องพิมพจะพิมพท้ังขอความอีเมลและสิ่งที่แนบท่ีสนับสนุน

• เครื่องพิมพของคุณตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตผานเครือขายแบบไรสาย คุณไมสามารถใช ePrint
ผานการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวย USB

• เคร่ืองพิมพอาจพิมพสิ่งที่แนบแตกตางจากลักษณะที่ปรากฏในโปรแกรมซอฟตแวรที่สรางสิ่งที่แนบ
นั้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวเลือกแบบอักษรและเคาโครงท่ีใชของตนฉบบั

• การปรับปรุงผลิตภัณฑที่ใชงานไดฟรีจะใหมาพรอมกับ ePrint การปรับปรุงบางสวนอาจตองเปดใช
งานฟงกชันการทํางานบางอยาง

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคร่ืองพิมพของคุณไดรับการปกปอง
วิธีเริ่มตนใชงาน ePrint

เครือ่งพิมพของคณุไดรบัการปกปอง
เพ่ือชวยปองกันอีเมลที่ไมไดรับอนุญาต HP จะสุมกําหนดที่อยูอีเมลใหกับเครื่องพิมพของคุณ และตามคา
เริ่มตน จะไมมีการเผยแพรที่อยูอีเมลนี้และไมตอบรับอเีมลจากผูสงใดๆ นอกจากน้ี ePrint ยังมีการกรอง
สแปมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและจะแปลงอีเมลและส่ิงท่ีแนบใหเปนรูปแบบสําหรับการพิมพเทานั้น
เพ่ือลดการคุกคามจากไวรัสหรือเน้ือหาที่เปนอันตรายอื่นๆ บริการ ePrint จะไมกรองอีเมลตามเนื้อหา
ดังนั้นจึงไมสามารถปองกันการพิมพเอกสารที่ไมเหมาะสมหรือมีลิขสิทธ์ิได

ไปท่ีเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมและขอกําหนดและเงือ่นไขเฉพาะ:
www.hp.com/go/ePrintCenter
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วธิเีริ่มตนใชงาน ePrint
หากตองการใช ePrint คุณตองเช่ือมตอเครื่องพิมพของคุณในแบบไรสายไปยังเครือขายและเปดใชงาน
บริการทางเว็บ นอกจากนี ้คุณตองสรางบัญชี ePrintCenter หากคุณยังไมมบีัญชี

วธิีเริม่ตนใชงาน ePrint

1. เปดวิทยุไรสายเพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายในแบบไรสาย
a. แตะปุม Wireless (ไรสาย) บนแผงควบคุมเพ่ือตรวจสอบสถานะของระบบไรสาย หากสถานะ

แสดงเปน Connected (เช่ือมตอแลว) และรายละเอียดตางๆ เชน IP แอดเดรส และช่ือเครือ
ขายแสดงข้ึน แสดงวาเครื่องพิมพเช่ือมตอแบบไรสายกับเครือขายแลว

b. หากสถานะแสดงเปน Wireless Off (ปดระบบไรสาย) ใหแตะ Turn On (เปด) จากนั้น
เครื่องพิมพจะลองเช่ือมตอแบบไรสายกับเครือขาย
หากคุณยังไมไดต้ังคาการเช่ือมตอเครือขายไรสาย ใหปฏิบติัตามขอความที่แสดงบนหนาจอเพ่ือ
ต้ังคาการเช่ือมตอเครือขายไรสาย

2. เปดใชงานบริการทางเว็บ
a. แตะ ePrint บนหนาจอหลักเพ่ือแสดง Web Services Settings (การต้ังคาบริการทางเว็บ)
b. หากบริการทางเว็บยังไมไดเปดใชงาน ใหแตะ Enable Web Services (เปดใชงานบริการ

ทางเว็บ)
หากมหีนาจอ No Internet Connection (ไมมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ต) ปรากฏข้ึน แตะ
Retry (ลองใหม) หรือ Enter Proxy (ใสพร็อกซ)ี เพ่ือกําหนดการต้ังคาเว็บพร็อกซี

3. ในเมนู Web Services Settings (การต้ังคาบริการทางเว็บ) ใหแตะ Turn ePrint On (เปด
ePrint)

4. แตะ ePrint บนแผงควบคุม รบัที่อยูอีเมลเคร่ืองพิมพของคุณจากหนาจอจากหนาจอ Web
Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ)

5. เขียนและสงอีเมลจากคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมอืถือไปยังเครื่องพิมพของคุณไดทุกที ่ทุกเวลา
เครื่องพิมพจะพิมพทั้งขอความอีเมลและสิ่งที่แนบท่ีสนับสนุน

6. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑของคุณ

การใชแอพพลิเคชนัการพมิพ
จอแสดงผลท่ีปรับปรุงใหมของ HP Touchsmart จะทําใหการเรียกดูและพิมพจากเว็บโปรดของคุณโดย
ไมตองใชพีซีกลายเปนเรื่องงาย เลือกลูกเลนจากแอพพลิเคชันที่มีอยูหลากหลาย หรือสรางลูกเลนของคุณ
เอง

เรียนรูวิธีการใช Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ) ไดที ่HP ePrintCenter

การจดัการแอพพลเิคชัน
พิมพเอกสารจากเว็บไซตโดยไมใชคอมพิวเตอรไดโดยการต้ังคา Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ)
ซึ่งเปนบริการฟรีจาก HP คุณสามารถพิมพเอกสารสี, ปฏิทิน, เกมปริศนา, สูตรอาหาร, แผนที่ และอื่นๆ
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแอพพลิเคชันที่มใีหใชงานในประเทศ/ภมูิภาคของคุณ

แตะไอคอน Get More (ดูเพ่ิมเติม) บนหนาจอ Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ) เพ่ือเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตและเพ่ิมแอพพลิเคชันอื่นๆ คุณตองเปดใชงานบริการทางเว็บเพ่ือใชแอพพลิเคชัน
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ไปท่ีเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมและขอกําหนดและเงือ่นไขเฉพาะ:
www.hp.com/go/ePrintCenter

หมายเหตุ แอพพลิเคชันมกีารใหบริการตามที่เจาของ HP Photosmart 7510 Series series
สามารถใชงานได HP และผูใหบรกิารเน้ือหารายอื่นสามารถเพ่ิมแอพพลิเคชัน ปรับปรุง แกไข หรือ
ลบแอพพลิเคชันที่มีอยูออกไดเปนคร้ังคราว ตามขอกําหนดการใชงานของเรา (www.hp.com/go/
ePrintCenter)

วธิจีดัการแอพพลเิคชัน

1. การเพ่ิมแอพพลิเคชัน
a. แตะ Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ) บนหนาจอหลัก แลวแตะไอคอน Get More (ดูเพ่ิม

เติม)
b. แตะไอคอนแอพพลิเคชันที่คุณตองการเพ่ิม
c. แตะ Add (เพ่ิม) เพ่ือยืนยันการเพ่ิมของคุณ

2. การลบแอพพลิเคชัน
a. แตะ Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ) บนหนาจอหลัก แลวแตะไอคอน Get More (ดูเพ่ิม

เติม)
b. แตะไอคอนแอพพลิเคชันอยางนอยหนึ่งรายการเพ่ือเลือกแอพพลิเคชันที่คุณตองการลบ
c. แตะ Yes (ใช) เพ่ือยืนยันการลบออกของคุณ

การลบแอพพลิเคชันออกจากแถบรายการโปรดของคุณจะเปนการลบแอพพลิเคชันออกจากหนาจอ
หลักของคุณเทานั้น คุณยังสามารถเพ่ิมแอพพลิเคชันไดอีกครั้งโดยแตะ Get More (ดูเพ่ิมเติม)

3. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพท่ีปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ
ผลิตภณัฑของคุณ

โปรดเยีย่มชมทีเ่วบ็ไซต HP ePrintCenter
ใชงานเว็บไซต HP ePrintCenter ไดฟรี เพ่ือต้ังคาความปลอดภัยเพ่ิมเติมสําหรับ ePrint และระบทุี่อยู
อีเมลท่ีอนุญาตใหสงอีเมลไปยังเครื่องพิมพของคุณ นอกจากน้ี คุณสามารถรับอัพเดตของผลิตภณัฑ Print
Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ) เพ่ิมเติม และบริการฟรีอื่นๆ

ไปท่ีเว็บไซต HP ePrintCenter เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมและขอกําหนดและเงือ่นไขเฉพาะ:
www.hp.com/go/ePrintCenter
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7 การรบัและสงโทรสารดวย eFax
เคร่ืองพิมพ HP Photosmart 7510 Series จะสงโทรสารโดยไมตองใชสายโทรศัพท เครื่องพิมพจะสง
และรับโทรสารโดยใช eFax® บริการรับสงโทรสารผานเว็บ บริการน้ีไมมกีารเรียกเก็บคาใชจายเมื่อคุณ
สงโทรสารไมเกิน 20 หนาและรับโทรสารไมเกิน 20 หนาตอเดือน

หากคุณตองการสงหรือรับโทรสารมากกวา 20 หนาตอเดือน คุณสามารถอัพเกรดเปนบริการ eFax
Plus® และจะมกีารเรียกเก็บคาบริการเปนรายเดือนจากบัญชีของคุณ

เมื่อคุณใช eFax® เอกสารของคุณจะไดรับการสแกนโดยเครื่องพิมพ สงไปยังเซิรฟเวอร eFax® ดวย
ระบบไรสาย และสงไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เปนเครื่องรับโทรสาร

เมื่อตองการใชบริการ eFax® เครื่องพิมพตองมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ต และมีการเปดใชงานบริการ
ทางเว็บเพ่ือใหเครื่องพิมพสามารถติดตอกับเซริฟเวอร eFax® ได

กอนที่คุณจะใช eFax® กับเคร่ืองพิมพของคุณ คุณตองดําเนินการตามข้ันตอนการต้ังคาแบบงายๆ ดัง
ตอไปนี้ การต้ังคาแบบครั้งเดียวน้ีทําใหเครื่องพิมพสามารถติดตอกับเซริฟเวอร eFax's® โดยใชขอมลู
บัญชี eFax® ของคุณทุกครั้งที่คุณสงหรือรับโทรสาร

คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ eFax®

หมายเหตุ eFaxอาจไมมีในบางประเทศ/ภมูภิาค

การตัง้คาเครื่องพมิพสําหรับการรับหรอืสงโทรสาร (จาํเปน)
การลงทะเบยีนกบั eFax®

1. แตะ eFax บนหนาจอหลักของเครื่องพิมพเพ่ือแสดงหนาจอหลักของ eFax®
2. แตะ Register (ลงทะเบียน) แลวแตะกลองกาเครื่องหมาย Web Services (บริการทางเว็บ) เพ่ือ

เปดใชงานบริการทางเว็บ
3. สรางบัญชีตามคําแนะนําบนหนาจอตอไปน้ี
4. แตะ Terms and Conditions (ขอกําหนดและเงื่อนไข) เพ่ืออานขอกําหนดการใหบริการของ

eFax® แลวแตะกลองกาเครื่องหมาย I agree  (ฉันยอมรับ) และคลิก OK (ตกลง)
5. หลังจากเช่ือมตอกับเซริฟเวอร eFax® คุณจะไดรับการกําหนดหมายเลข eFax® ที่ปรากฏบนหนา

จอ
6. แตะ Continue (ดําเนินการตอ) และหนาจอหลัก eFax® จะแสดงหมายเลข eFax® ของคุณและ

คียแพดปอนตัวเลขสําหรับการสงโทรสาร

หมายเหตุ แมวารหัสพ้ืนท่ีอาจไมไดเปนการระบุถึงคุณโดยเฉพาะ แตคุณจะไมตองเสียคาบริการ
ทางไกล เมือ่สงและรับโทรสารดวยหมายเลขนี้
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การตั้งคาเครือ่งพมิพของคุณดวยหมายเลข eFax® ทีม่อียู

1. แตะ eFax บนหนาจอหลักของเครื่องพิมพเพ่ือแสดงหนาจอหลักของ eFax® ปอนหมายเลข
eFax® ท่ีคุณมอียูในพ้ืนท่ีซึง่ระบุไวดานลาง Already have an eFax® number? (คุณมหีมาย
เลข eFax® แลวหรือยัง)

2. ปอนรหัสหมายเลขประจําตัว (PIN) สําหรับบญัชีน้ี

หมายเหตุ หากคุณลืม PIN ใหแตะสวนที่กําหนดไวเพ่ือใหมกีารสงรหัสไปยังที่อยูอีเมลท่ีสัมพันธ
กับหมายเลข eFax® ของคุณ

3. แตะ Enable (เปดใชงาน) เพ่ือดําเนินการตอ หมายเลข eFax® และรหัส PIN ของคุณจะถูกสงไป
ยัง eFax® เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง หลังจากตรวจสอบเรียบรอยแลว หมายเลข eFax® ที่มีอยู
ของคุณจะปรากกข้ึนบนหนาจอหลักของ eFax® และตอนน้ีคุณก็พรอมท่ีจะสงโทรสารแลว

หมายเหตุ หาก eFax® ไมสามารถตรวจสอบหมายเลข eFax® และ PIN ที่คุณปอนได ให
ล็อกอินเขาสูบญัชี eFax ของคุณที่  www.efax.com และตรวจสอบขอมูลบญัชีของคุณ คุณไม
สามารถรับสงโทรสารโดยใชหมายเลขนี้ไดจนกวาขอมูลบัญชี eFax® จะไดรับการตรวจสอบบน
เครื่องพิมพ

4. หลังจากเช่ือมตอกับเซิรฟเวอร eFax® คุณจะไดรับการกําหนดหมายเลข eFax® ที่ปรากฏบนหนา
จอ

5. แตะ OK (ตกลง) และหนาจอหลัก eFax® จะแสดงหมายเลข eFax® ของคุณและคีย
แพดปอนตัวเลขสําหรับการสงโทรสาร

การสงโทรสาร
การสงโทรสาร

1. แตะ eFax บนหนาจอหลักของเครื่องพิมพเพ่ือแสดงหนาจอหลักของ eFax®
2. ยกฝาปดเครื่องพิมพและวางตนฉบบัหนาแรกของเอกสารท่ีจะพิมพควํ่าลงบนมุมขวาของกระจก

สแกนเนอร
3. หากคุณกําลังจะสงโทรสารภายในประเทศ ใหดําเนินการตามข้ันตอนถัดไป หากคุณกําลังจะสงโทร

สารไปตางประเทศ ใหแตะตัวเลือกนี้บนหนาจอ วิธีการน้ีชวยใหมัน่ใจวามีการใชรหัสการโทรออก
ตางประเทศที่เหมาะสม

4. ปอนหมายเลขโทรสารบนคียแพดแลวแตะ Start (เริ่ม) เอกสารของคุณจะไดรับการสแกน เมื่อการ
สแกนเสร็จสมบรูณ ระบบจะถามวาคุณมีหนาเอกสารท่ีสงโทรสารอีกหรือไม

5. หากคุณยังมีหนาเอกสารที่จะสงโทรสาร ใหแตะ Yes (ใช) นําตนฉบับแรกออกจากกระจกสแกน
เนอรและวางตนฉบบัแผนถัดไปแทน
หรือ
หากไมมโีทรสารท่ีจะสงอีก ใหแตะ No (ไม) โทรสารของคุณไดรับการสงแลว เมื่อมกีารสงโทรสาร
ไปยังเซริฟเวอร eFax's® เสร็จเรียบรอยแลว คุณจะไดรับขอความแจงใหทราบ แตะ OK (ตกลง)
เพ่ือรับทราบขอความและดําเนินการตอ
หรือ
เมื่อตองการยกเลิกโทรสาร ใหแตะ Back (ยอนกลับ)
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การพมิพรายงานยนืยนัของโทรสารที่คณุสงไป

1. แตะ Sent Faxes (สงโทรสาร) ที่ดานลางของหนาจอ
2. แตะกลองกาเครื่องหมายถัดจากโทรสารท่ีคุณตองการรวมไวในรายงาน
3. แตะ Print Confirmation (พิมพการยืนยัน)

การรับโทรสาร
แจงหมายเลข eFax® ของคุณกับผูที่ตองการใหสงโทรสารใหกับคุณ

เมื่อไดรับโทรสาร เครื่องจะพิมพโทรสารโดยอัตโนมัติ

การตัง้คาโทรสาร
แตะ Settings (การต้ังคา) ที่ดานลางของหนาจอหลัก eFax® เพ่ือแสดงการต้ังคาโทรสาร

ปญหาและคาํถามเก่ียวกบัโทรสาร
• สําหรับคําถามที่พบบอยเก่ียวกับบริการ eFax® ใหไปที่ Settings/FAQs (การต้ังคา/คําถามที่พบ

บอย) จากหนาจอหลักของ eFax®
• สําหรับขอมลูอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ eFax® ใหไปท่ี  www.efax.com
• eFax® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ j2 Global Communications, Inc. ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและตางประเทศ
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8 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ
• การทําความสะอาดรอยเปอนหมกึ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
• คําแนะนําการใชหมกึพิมพ

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อใด ระดับการจาย
หมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมกึ

หมายเหตุ 1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ 3 หมกึพิมพจากตลับหมกึใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน
การกําหนดการทํางานเร่ิมตน ซึง่เปนการเตรียมพรอมผลิตภณัฑและตลับหมกึสําหรับการพิมพ รวม
ทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากน้ี หมึก
ทีเ่หลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
www.hp.com/go/inkusage

วธิีการตรวจสอบระดับหมกึจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

▲ ใหกดไอคอน Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ) จากหนาจอหลัก ระดับหมึกพิมพโดยประมาณจะ
ปรากฏข้ึน

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
คําแนะนําการใชหมกึพิมพ

การทาํความสะอาดหวัพมิพโดยอัตโนมตัิ
หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได และไมไดเปนเพราะมหีมึกพิมพเหลือนอยหรือหมกึพิมพไม
ใชของ HP ใหลองทําความสะอาดหัวพิมพ
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วธิกีารทาํความสะอาดหวัพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก กดปุม Settings (การต้ังคา) Setup Menu (เมนูการต้ังคา) จะปรากฏข้ึน
2. ใน Setup Menu (เมนูการต้ังคา) ใหแตะหนาจอเพ่ือไฮไลต Tools (เครื่องมือ) กด ตกลง
3. แตะหนาจอเพ่ือไฮไลต Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ) กด ตกลง

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ
คําแนะนําการใชหมึกพิมพ

การทาํความสะอาดรอยเปอนหมกึ
หากงานพิมพมีรอยเปอนหมึก ใหลองทําความสะอาดรอยเปอนหมึกจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ข้ัน
ตอนนี้จะใชเวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จสิน้ ใสกระดาษธรรมดาขนาดเต็มแผน และเครื่องพิมพจะดึง
กระดาษเขาและออกในระหวางการทําความสะอาด เสียงดังของเคร่ืองพิมพในระหวางการทํางานถือเปน
สิ่งปกติ

วธิทีาํความสะอาดรอยเปอนหมกึจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Settings การต้ังคา แลวแตะ Tools (เคร่ืองมือ)
2. ในเมนู Tools (เครื่องมอื) ใหแตะลูกศรลงเพ่ือดูตัวเลือก แลวแตะ Clean Ink Smear (ทําความ

สะอาดรอยเปอนหมกึ)

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ
คําแนะนําการใชหมึกพิมพ

การเปลีย่นตลับหมกึพมิพ
วธิเีปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู
2. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
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รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดแถบบนตลับหมกึ แลวจึงดึงออกจากชองใส

3. ใสตลับหมกึพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. บิดฝาสีสมเพ่ือหักออก อาจตองออกแรงบิดจึงจะถอดฝาออกได

c. เทียบไอคอนสีใหตรงกัน แลวจึงใสตลับหมกึลงในชองใสจนกระทั่งล็อกเขาที่
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d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

4. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ
คําแนะนําการใชหมึกพิมพ

การสั่งซื้อผลติภัณฑหมึกพมิพ
หากตองการทราบวาวัสดุของ HP ชนิดใดทํางานรวมกับผลิตภัณฑของคุณได ใหสั่งซือ้วัสดุออนไลน หรือ
สรางรายการชอปปงที่สั่งพิมพได เปด HP Solution Center (ศูนยบริการโซลูชันของ HP) และเลือก
คุณสมบัติการชอปปงออนไลน

ขอมลูตลับหมกึพิมพและลิงคไปยังการชอปปงแบบออนไลนยังจะปรากฏบนขอความแจงเตือนหมกึพิมพ
ดวย นอกจากน้ี คุณยังสามารถอานขอมูลตลับหมึกพิมพและสั่งซื้อออนไลนไดโดยการไปยัง
www.hp.com/buy/supplies

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภมูิภาค ในกรณีท่ีไม
รองรับในประเทศ/ภูมภิาคของคุณ โปรดติดตอสอบถามขอมูลการซื้อตลับหมึกจากผูจัดจําหนายของ
HP ในทองถิ่นของคุณ
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ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมึกถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตก
แตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด และ
ยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด บน
ตลับบรรจุหมกึตามท่ีระบไุว

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

คาํแนะนาํการใชหมึกพมิพ
ใชคําแนะนําตอไปน้ีเมื่อใชตลับหมกึพิมพ

• ใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตองสําหรับเครื่องพิมพของคุณ สําหรับรายการตลับหมึกพิมพท่ีใชรวมกันได
โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ

• ใสตลับหมกึพิมพในชองที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมึกพิมพใหตรงกับสีและไอคอน
ของแตละชองใส ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพทั้งหมดเขาที่เรียบรอยแลว

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใช
สําหรับเคร่ืองพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเย่ียมไดอยางตอเนื่อง

• พิจารณาเปลี่ยนตลับหมกึพิมพใหมเมื่อคุณไดรับขอความแจงเตือนระดับหมึกพิมพ ซึง่ทําใหคุณไม
ตองประสบปญหาความลาชาในการพิมพ คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพ
งานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได
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9 การแกไขปญหา
• ตองการคําแนะนําเพ่ิมเติมหรือไม
• การลงทะเบยีนผลิตภณัฑ
• การนํากระดาษท่ีติดออกจากอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน
• นํากระดาษที่ติดออกจากตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
• การนําสิ่งกีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก
• การแกไขปญหาการพิมพ
• การแกไขปญหาการทําสําเนาและการสแกน
• การแกไขปญหาเครือขาย
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
• การอัพเกรดตลับหมกึพิมพที่เปลี่ยนใหม
• การเตรียมเครื่องพิมพ
• การตรวจสอบฝาครอบตลับหมกึพิมพ
• หัวพิมพไมทํางาน
• เคร่ืองพิมพไมทํางาน
• ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
• ตลับหมกึพิมพสําหรับการต้ังคา

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

เมือ่ตองการติดตอฝายสนับสนุนของ HP ใหคลิกที่นี่เพ่ือออนไลน

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

การนํากระดาษทีต่ดิออกจากอุปกรณเสรมิในการพิมพสองดาน
วธินีาํกระดาษทีต่ิดออกจากอปุกรณเสรมิในการพมิพสองดาน

1. ปดเคร่ือง
2. ถอดอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน
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3. ดึงกระดาษท่ีติดออก
4. เปล่ียนอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน

5. เปดผลิตภัณฑ
6. ลองพิมพใหมอีกคร้ัง
7. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้ ภาพหนาจอบางภาพที่ปรากฏในภาพเคลื่อนไหวอาจไมเก่ียวของกับ

ผลิตภัณฑของคุณ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

นาํกระดาษทีต่ิดออกจากตวัปอนกระดาษอัตโนมตัิ
วธิีการนาํกระดาษที่ตดิออกจากตวัปอนกระดาษอตัโนมัติ

1. ปดเคร่ือง
2. ยกตัวปอนกระดาษอัตโนมัติข้ึน
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3. ดึงกระดาษที่ติดออก
4. ปดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
5. เปดผลิตภัณฑ
6. ดูภาพเคล่ือนไหวของหัวขอนี้

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การนาํสิ่งกีดขวางแครตลบัหมึกพมิพออก
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษท่ีติดออก ใชความระมดัระวังทุก
ครั้งเมือ่นํากระดาษที่ติดออกจากภายในเคร่ืองพิมพ

หากตองการคําแนะนําจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตะ Help (วิธีใช) จากหนาจอหลัก แตะปุมทิศ
ทางเพ่ือเลือกดูหัวขอวิธีใช แตะ Troubleshoot and Support (การแกไขปญหาและการสนับสนุน)
แลวแตะ Clear Carriage Jam (นําสิ่งกีดขวางแครตลับหมกึพิมพออก)

คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาการพมิพ
ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมกีระดาษอยูในถาดกระดาษ หากคุณยังไมสามารถพิมพได
HP ม ีPrint Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพ) (Windows เทานั้น) ที่สามารถชวยแก
ปญหา “ไมสามารถพิมพงาน” ท่ีพบโดยทั่วไป จากเมนู Start (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All
Programs (โปรแกรมท้ังหมด) จากน้ันคลิก HP ใน HP Photosmart 7510 Series ใหคลิก HP
Photosmart 7510 Series ดับเบิลคลิก Print Actions (การทํางานของเครื่องพิมพ) จาก
นั้นดับเบิลคลิก HP Print Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP)
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คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได โปรดลองปฏิบัติตามวิธีการตอไปนี้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพงาน
พิมพ

• ใชรายงานสถานะเครื่องพิมพและคุณภาพงานพิมพเพ่ือวินิจฉัยปญหาของเครื่องพิมพและคุณภาพ
งานพิมพ จากหนาจอหลัก ใหแตะปุม Settings (การต้ังคา) แลวแตะ Tools (เครื่องมอื) เลื่อนดูตัว
เลือก แลวแตะ Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ) หรือ Print Quality
Report (รายงานคุณภาพการพิมพ) คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาการทาํสาํเนาและการสแกน
HP ม ีScan Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีวินิจฉัยการสแกน) (Windows เทานั้น) ที่จะชวยแกไขปญหา
“ไมสามารถสแกนงาน” ที่พบโดยทั่วไป จากเมนู Start (เร่ิม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) จากนั้นคลิก HP ภายใต HP Photosmart 7510 Series ใหคลิก
HP Photosmart 7510 Series ดับเบิลคลิก Scanner Actions (การทํางานของสแกนเนอร)
แลวดับเบิลคลิก HP Scan Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการสแกนของ HP)

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขปญหาการสแกน คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

เรียนรูวิธีการแกปญหาการทําสําเนา คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

การแกไขปญหาเครอืขาย
ตรวจสอบการกําหนดคาเครือขายหรือพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสายเพ่ือชวยในการวินิจฉยั
ปญหาการเช่ือมตอเครือขาย

วธิตีรวจสอบการกาํหนดคาเครอืขายหรอืพมิพรายงานการทดสอบระบบไรสาย

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
2. ปฏิบติัอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

วธิกีารตรวจสอบการกาํหนดคาเครอืขาย

a. จากหนาจอระบบไรสาย ใหแตะ Settings (การต้ังคา) ตามดวย Network (เครือขาย)
b. แตะ View Network Settings (ดูการต้ังคาเครือขาย)

วธิกีารพมิพรายงานการทดสอบระบบไรสาย

▲ จากหนาจอ Wireless (ไรสาย) ใหแตะ Print Report (พิมพรายงาน)

คลิกลิงกดานลางน้ีเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทางออนไลนเก่ียวกับการแกไขปญหาเครือขาย

• เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพแบบไรสาย คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเก่ียวกับ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) (Windows เทานั้น)

และเคล็ดลับการแกไขปญหาอื่นๆ คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเครื่องพิมพ คลิกท่ีนี่เพ่ือดู

ขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
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การสนับสนุนทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ
ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

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

การโทรศพัทตดิตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (HP Photosmart 7510 Series)
• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหาน้ีหรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มีการเคล่ือนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)

สําหรับรายการหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน โปรดดูที่ www.hp.com/support

หลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใช
จายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP
www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพทของฝาย
สนับสนุนในประเทศ/พ้ืนที่ของทานเพ่ือรับทราบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลือกการรบัประกันอื่นๆ
หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบริการสําหรบั HP Photosmart จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบรกิารและการ
รบัประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพ่ิมเติม
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การอัพเกรดตลับหมึกพมิพทีเ่ปลีย่นใหม
หากอัพเกรดตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหมไมสําเร็จ โปรดลองต้ังคาใหเคร่ืองพิมพของคุณจดจําตลับหมกึ
พิมพที่เปลี่ยนใหม

วธิตีั้งคาใหเครือ่งพมิพจดจาํตลบัหมกึพมิพทีเ่ปลีย่นใหม

1. นําตลับตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหมออก
2. ใสตลับหมกึพิมพเดิมไวในแครตลับหมึกพิมพ
3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากน้ันรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเลื่อน
4. นําตลับหมึกพิมพเดิมออก แลวใสตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหมแทน
5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากน้ันรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเลื่อน

หากคุณยังคงไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการอัพเกรดตลับหมกึพิมพที่เปล่ียนใหม โปรดติด
ตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

การเตรียมเครื่องพมิพ
หากคุณไมพอใจกับคุณภาพงานพิมพ ใหลองทําความสะอาดตลับหมึกพิมพจากแผงควบคุม อานราย
ละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การทําความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพมิพ
ฝาครอบตลับหมึกพิมพควรปดอยูในระหวางการพิมพ

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

หัวพมิพไมทาํงาน
หัวพิมพของผลิตภณัฑนี้ไมทํางาน ติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
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เครื่องพมิพไมทาํงาน
หากคุณปดเคร่ืองพิมพและเปดใหม แตไมสามารถแกปญหาได โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือ
ขอรับความชวยเหลือ

คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ปญหาเก่ียวกบัตลบัหมกึพมิพ
วธิแีกไขปญหาเกีย่วกบัตลบัหมึกพมิพ

1. ใหลองนําตลับหมกึพิมพออก และใสกลับเขาท่ีเดิม ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังตลับหมกึพิมพเขา
ในชองใสที่ถูกตอง

2. หากการนําตลับหมกึพิมพออกแลวใสกลับเขาไปใหมยังไมไดผล โปรดลองทําความสะอาดหนาสัมผัส
ของตลับหมึกพิมพ

วธิีทาํความสะอาดหนาสัมผสัตลบัหมกึพมิพ

ขอควรระวงั ข้ันตอนการทําความสะอาดควรใชเวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแนใจวาได
ติดต้ังตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในเคร่ืองพิมพทันทีหลังจากทําความสะอาด เราไมแนะนําใหนํา
ตลับหมึกพิมพออกมาอยูนอกเคร่ืองพิมพนานกวา 30 นาที เพราะอาจทําใหเกิดความเสยีหายตอ
หัวพิมพและตลับหมึกพิมพ

a. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองอยู
b. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมึกพิมพเลือ่นไปอยูตรงสวนปายฉลากหมึกพิมพของเครื่องพิมพ
c. กดแท็บบนตลับหมึกพิมพตามท่ีขอความแสดงขอผิดพลาดระบุ จากนั้นนําตลับหมึกออกจากชอง

ใส
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d. จบัดานขางของตลับบรรจุหมึกโดยใหหงายดานลางข้ึน แลวหาตําแหนงของแถบหนาสัมผัสไฟ
ฟาบนตลับบรรจุหมึก
แถบหนาสัมผัสไฟฟาคือสวนท่ีเปนส่ีเหล่ียมเล็กๆ สี่อันทําดวยทองแดงหรือโลหะสีทองท่ีดานลาง
ของตลับบรรจุหมกึ

1 ชองหมึก

2 แถบหนาสัมผัสไฟฟา

e. เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมขีน

ขอควรระวัง ระวังไมใหสัมผัสกับสวนอื่นนอกจากแถบหนาสัมผัส และอยาใหมีรอยเปอน
หรือเศษวัสดุอื่นๆ ติดอยูบนสวนอ่ืนของตลับหมึกพิมพ

f. คนหาแถบหนาสัมผัสในหัวพิมพทีด่านในของเครื่อง แถบหนาสัมผัสมลีักษณะเปนชุดสลักสีทอง
แดงหรือสีทองสี่ตัวซึง่จะอยูตรงกับแถบหนาสัมผัสบนตลับหมกึพิมพ

g. ใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส
h. ติดต้ังตลับหมกึพิมพใหม

บท 9
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i. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือไม
j. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดเครื่องแลวเปดใหม

3. หากคุณยังไมสามารถแกปญหานี้ได โปรดลองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ตลับหมกึพมิพสาํหรับการตัง้คา
ในครั้งแรกที่คุณต้ังคาเครื่องพิมพ คุณจะตองติดต้ังตลับหมกึพิมพท่ีใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ ตลับหมกึ
พิมพเหลาน้ีมีปายกํากับวา การต้ังคา ซึ่งจะปรับเทียบเครื่องพิมพของคุณกอนที่จะเริ่มพิมพครั้งแรก หาก
ไมสามารถติดต้ังตลับหมกึพิมพสําหรับการต้ังคาไดในครั้งแรกท่ีต้ังคาเครื่องพิมพ จะทําใหเกิดขอผิด
พลาด

หากคุณติดต้ังชุดตลับหมึกพิมพสําหรับการใชงานปกติ ใหนําออกแลวติดต้ังตลับหมึกพิมพสําหรับการต้ัง
คา เพ่ือใหการต้ังคาเครื่องพิมพเสร็จสมบรูณ เมื่อต้ังคาเคร่ืองพิมพเรียบรอยแลว จึงสามารถใชตลับหมึก
พิมพสําหรับการใชงานปกติได

คาํเตอืน คุณตองปดฝาสีสมของตลับหมึกพิมพสําหรับการใชงานปกติที่คุณนําออกจากเคร่ืองพิมพ
กลับเขาที่ ไมเชนนั้นจะหมกึพิมพจะแหงอยางรวดเร็ว หมึกพิมพบางชนิดจะยังคงระเหยออกไป แตจะ
นอยกวาหากไมปดฝาตลับหมกึพิมพ หากจําเปน คุณสามารถใชฝาสีสมของตลับหมกึพิมพสําหรับการ
ต้ังคาได

หากคุณยังคงไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวย
เหลือ

คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ตลับหมกึพมิพรุนเกา
คุณจะตองใชตลับหมกึพิมพรุนใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพนี้ เมื่อตองการตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพเปน
รุนใหมหรือไม ใหดูที่ดานนอกของกลองตลับหมกึพิมพ และมองหาวันที่สิ้นสุดการรับประกัน

หากมคํีาวา ‘v1’ ที่ดานขวาของวันที ่แสดงวาตลับหมึกพิมพน้ีเปนรุนใหม หากเปนตลับหมึกพิมพรุนเกา
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ตลับหมึกพิมพรุนเกา 51
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10 ความสามารถในการเชือ่มตอ
• เพ่ิม HP Photosmart เขาในเครือขาย
• การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนการเช่ือมตอแบบไรสาย
• การเช่ือมตอเครื่องพิมพใหม
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครือขาย
• เคล็ดลับในการติดต้ังและการใชงานเครื่องพิมพบนเครือขาย
• เคร่ืองมือจัดการเครื่องพิมพข้ันสูง (สําหรับเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับเครือขาย)

เพิม่ HP Photosmart เขาในเครือขาย
• WiFi Protected Setup (WPS)
• การทํางานแบบไรสายที่ใชเราเตอร (เครือขายโครงสรางพ้ืนฐาน)

WiFi Protected Setup (WPS)
คําแนะนําตอไปน้ีเปนคําแนะนําสําหรับลูกคาทีไ่ดติดต้ังและต้ังคาซอฟตแวรเคร่ืองพิมพเรียบรอยแลว
สําหรับการติดต้ังครั้งแรก โปรดศึกษาเอกสารคําแนะนําในการติดต้ังท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

หากตองการเช่ือมตอ HP Photosmart เขากับเครือขายไรสายโดยใช Wi-Fi Protected Setup
(WPS) คุณตองมสีิ่งดังตอไปนี้

� เครือขาย 802.11b/g/n ไรสายซึง่มีเราเตอรไรสายท่ีเปดใชงาน WPS หรือสถานีแมขายแบบไรสาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถ่ี 2.4Ghz เทานั้น

� เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายทีคุ่ณต้ังใจจะติดต้ัง
HP Photosmart

หมายเหตุ หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ที่มีโหมดกดปุม WPS ใหปฏบิติั
ตามPush Button method (วิธีการกดปุม) หากคุณไมแนใจวาเราเตอรของคุณมีปุมกดหรือไม
ใหปฏิบัติตามWireless Settings Menu method (วิธีการของเมนูการต้ังคาระบบไรสาย).

วธิกีารกดปุม (PBC)

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

เพ่ือเร่ิมโหมดกดปุม WPS

หมายเหตุ เครื่องจะเร่ิมตัวจับเวลาประมาณสองนาทีในขณะที่กําลังเช่ือมตอสัญญาณไรสาย

ความสามารถในการเช่ือมตอ 53



วธิกีารของเมนกูารตัง้คาระบบไรสาย

1. แตะปุม ไรสาย (ไรสาย) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือเปดเมนู Wireless (ไรสาย) หาก
เครื่องพิมพกําลังพิมพงาน เกิดขอผิดพลาด หรือกําลังทํางานสําคัญ ใหรอจนกระท่ังเสร็จสิ้นงานน้ัน
หรือมีการแกไขขอผิดพลาดเรียบรอยแลว กอนที่จะกดปุม ไรสาย

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

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

หมายเหตุ เครื่องจะเริม่ตัวจับเวลาเปนเวลาประมาณสองนาที ซึง่จะตองกดปุมสําหรับดําเนินการน้ีบน
อุปกรณเครือขายของคุณ หรือตองปอนรหัส PIN ของเราเตอรลงในหนาการกําหนดคาของเราเตอร
ภายในเวลาดังกลาว

การทาํงานแบบไรสายทีใ่ชเราเตอร (เครอืขายโครงสรางพื้นฐาน)
หากตองการเช่ือมตอ 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) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายท่ีคุณต้ังใจจะติดต้ัง
HP Photosmart

� การเขาถึงชองสัญญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนํา) เชน สายเคเบลิ หรือ DSL
หากคุณเช่ือมตอเครื่อง HP Photosmart ในเครือขายไรสายซึ่งเขาถงึอินเทอรเน็ตได เราแนะนําให
คุณใชเราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขายหรือสถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP)

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

การเชื่อมตอผลติภณัฑดวยตัวชวยการตดิตั้งแบบไรสาย

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

a. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
b. บนเมนู Wireless (ไรสาย) ใหแตะ Settings (การต้ังคา) แลวแตะ Wireless Setup

Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)
3. เช่ือมตอกับเครือขายไรสาย

▲ เลือกเครือขายจากรายช่ือเครือขายที่ตรวจพบ
4. ปฏิบติัตามขอความ
5. ติดต้ังซอฟตแวร

▲ ใสแผนซดีีซอฟตแวรของผลิตภณัฑในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร

บท 10
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▲ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
เมื่อมกีารแจงเตือน ใหเช่ือมตอผลิตภณัฑเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB สําหรับติดต้ัง (ไม
ไดใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ) ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือปอนการตั้งคาเครือขายไร
สาย ผลิตภณัฑจะทําการเช่ือมตอกับเครือขาย หากการเช่ือมตอลมเหลว ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา
ที่ปรากฏเพ่ือแกปญหา จากนั้นลองใหมอีกครั้ง

▲ เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น จะมีการแจงเตือนใหคุณถอดสาย USB ออก และทดสอบการเช่ือมตอ
เครือขายไรสาย เมือ่ผลิตภณัฑเช่ือมตอกับเครือขายสําเร็จ ใหติดต้ังซอฟตแวรบนคอมพิวเตอร
แตละเครื่องที่ตองการใชผลิตภณัฑผานเครือขาย

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• เคล็ดลับในการติดต้ังและการใชงานเครื่องพิมพบนเครือขาย

การเปลี่ยนจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนการเชือ่มตอแบบไร
สาย

หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพนี้เปนครั้งแรก และติดต้ังซอฟตแวรผานสาย USB และเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรของคุณโดยตรง คุณสามารถเปล่ียนเปนการเช่ือมตอเครอืขายแบบไรสายไดโดยงาย คุณ
ตองใชเครือขายไรสาย 802.11b/g/n ทีม่ีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถ่ี 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 7510 Series คลิก Printer Setup & Software Selection

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

c. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
2. สําหรับ Mac:

a. แตะไอคอน Wireless (ไรสาย) แลวแตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบ
ไรสาย)

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

Hewlett-Packard/Device Utilities (ยูทิลิต้ีอุปกรณ) เพ่ือเปลี่ยนการเช่ือมตอซอฟตแวรไปยัง
เคร่ืองพิมพนี้เปนแบบไรสาย

การเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม
วธิีเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหมจากซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

หากคุณเช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรของคุณยังไมเสร็จสมบรูณ คุณตองเช่ือมตอเครื่องพิมพจาก
ซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ หากคุณตองการเช่ือมตอเครื่องพิมพใหมซึง่เปนรุนเดียวกันอีกเครื่องกับ

การเช่ือมตอเคร่ืองพิมพใหม 55



คอมพิวเตอรของคุณ คุณไมจําเปนตองติดต้ังซอฟตแวรเครื่อพิมพใหมอีกครั้ง โปรดปฏบิติัตามคําแนะนํา
ขอใดขอหนึ่งดานลางนี ้โดยพิจารณาจากระบบปฏบิัติการของคุณ

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

นั้นคลิก HP
b. คลิก HP Photosmart 7510 Series คลิก Printer Setup and Software (การติดต้ัง

เครื่องพิมพและซอฟตแวร) แลวคลิก Connect a new printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพใหม)
c. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

2. สําหรับ Mac:
▲ ใช HP Setup Assistant (ตัวชวยการติดต้ัง HP) ใน Applications (แอพพลิเคชัน)/

Hewlett-Packard/Device Utilities (ยูทิลิต้ีอุปกรณ) เพ่ือเปลี่ยนการเช่ือมตอซอฟตแวรไปยัง
เครื่องพิมพนี้เปนแบบไรสาย

การเปลีย่นการตัง้คาเครือขาย
หากคุณตองการเปลี่ยนการต้ังคาเครือขายไรสายท่ีคุณไดกําหนดคาไวกอนหนานี้ คุณตองเรียกใช
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย) จากจอแสดงของเครื่องพิมพ

วธิีเรยีกใช Wireless Setup Wizard (ตวัชวยการติดตั้งแบบไรสาย) เพือ่เปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย

1. จากหนาจอหลักบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตะไอคอน Wireless (ไรสาย)
2. บนเมนู Wireless (ไรสาย) ใหแตะ Settings (การต้ังคา) แลวแตะ Wireless Setup Wizard

(ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)
3. จากนั้นปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาเครือขาย

เคล็ดลบัในการตดิตัง้และการใชงานเครือ่งพมิพบนเครอืขาย
ปฏบิัติตามเคลด็ลับเหลานี้ในการติดต้ังและใชงานเครื่องพิมพบนเครือขาย

• เมื่อติดต้ังเครือ่งพิมพที่เช่ือมตอเครือขายไรสาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายหรือสถานี
แมขายแบบเปดทํางานอยู เครื่องพิมพจะคนหาเราเตอรไรสาย แลวจึงแสดงรายช่ือเครือขายที่ตรวจ
พบบนหนาจอ

• หากตองการตรวจสอบการเช่ือมตอแบบไรสาย แตะไอคอน Wireless (ไรสาย) ท่ีดานบนของหนา
จอหลัก หากไอคอนเปลี่ยนเปนสี แสดงวาการเช่ือมตอแบบไรสายเปดอยู แตะไอคอนเพ่ือแสดงแด
ชบอรดสถานะระบบไรสาย แตะ Settings (การต้ังคา) เพ่ือแสดงเมนู Network (เครือขาย) พรอม
ตัวเลือกสําหรับการต้ังคาการเช่ือมตอแบบไรสายหรือการเปดการเช่ือมตอแบบไรสาย หากมกีารต้ัง
คาไวอยูแลว

• ถาคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับเครือขาย VPN คุณตองปลดการเช่ือมตอจากเครือขาย VPN นั้น
กอนจึงจะเขาถึงอุปกรณอื่นๆ ในเครือขายได รวมถึงเครื่องพิมพของคุณดวย

• เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเก่ียวกับ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) และเคล็ดลับการแกไข

ปญหาอื่นๆ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
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• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเช่ือมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเคร่ืองพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือดู

ขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เครือ่งมอืจดัการเครื่องพมิพขัน้สงู (สําหรบัเครื่องพมิพทีเ่ชือ่มตอ
กบัเครือขาย)

เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมลูสถานะ เปลี่ยนการต้ังคา และจัดการกับ
เคร่ืองพิมพของคุณจากเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวโดยใชคอมพิวเตอรของคุณได

หมายเหตุ หากตองการดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาบางอยาง คุณอาจตองใชรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวโดยไมตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม
คุณสมบัติบางอยางจะไมสามารถใชงานได

• วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
• เก่ียวกับคุกก้ี

วธิเีปดเวบ็เซิรฟเวอรแบบฝงตวั
หมายเหตุ เครื่องพิมพตองอยูในเครือขายและตองมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสําหรับ
เคร่ืองพิมพไดโดยแตะปุม Wireless (ไรสาย) บนแผงควบคุมหรอืโดยการพิมพหนาการกําหนดคา
เครือขาย

ในเว็บเบราวเซอรที่คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุน ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตที่กําหนดใหกับ
เคร่ืองพิมพน้ัน

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

เกี่ยวกับคุกก้ี
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว หรือ EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ (คุกก้ี) ไวในฮารดไดรฟของคุณ
เมื่อคุณเรียกดูหนาเว็บ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS รูจักคอมพิวเตอรของคุณในครั้งตอไปท่ีคุณเขาเยี่ยม
ชม เชน หากคุณกําหนดคาภาษาของ EWS คุกก้ีจะชวยจดจําวาคุณไดเลือกภาษาใดไว ดังนั้น ในครั้งตอ
ไปท่ีคุณเขาถึง EWS หนาเว็บเหลานั้นก็จะแสดงผลในภาษาน้ัน แมวาคุกกี้บางตัวจะถูกลบเม่ือสิ้นสุดการ
ใชงานแตละครั้ง (เชน คุกก้ีที่จัดเก็บภาษาท่ีเลือก) แตคุกก้ีอื่นๆ (เชน คุกก้ีที่จัดเก็บลักษณะที่ตองการ
เฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกก้ีเหลานั้นออกดวยตนเอง

คุณสามารถกําหนดคาใหเบราวเซอรยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกําหนดคาใหแจงเตือนทุกครั้งเมื่อมีการ
เสนอคุกก้ี ซึง่ชวยใหคุณตัดสินใจไดวาควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด นอกจากนี ้คุณยังสามารถใชเบ
ราวเซอรเพ่ือลบคุกก้ีที่ไมตองการออกได

หมายเหตุ หากคุณปดใชงานคุกก้ี คุณจะปดใชงานคุณสมบัติใดคุณสมบัติหน่ึงหรือหลายคุณสมบัติ
ตอไปนี้ดวย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอุปกรณของคุณ

เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพิมพทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขาย) 57
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• การเริ่มตนจากจุดที่คุณออกจากแอพพลิเคชัน (มปีระโยชนอยางยิ่งเมือ่ใชตัวชวยการติดต้ัง)
• การจดจําการต้ังคาภาษาเบราวเซอรของ EWS
• การปรับเปลี่ยนหนาแรกของ EWS ใหเปนแบบของคุณ

สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเปนสวนตัวหรือการต้ังคาคุกกี้ และวิธีดูหรือลบคุกก้ี
โปรดขอมลูเกี่ยวกับเว็บเบราวเซอรของคุณ
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11 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP Photosmart มีอยูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Photosmart

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

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

หมายเหตุ

ขอมลูชปิของตลบัหมกึ
ตลับหมกึ HP ที่ใชกับผลิตภณัฑน้ีประกอบดวยชิปหนวยความจําท่ีชวยการทํางานของผลิตภัณฑ นอกจาก
นี้ ชิปหนวยความจํานี้ยังทําหนาที่รวบรวมชุดขอมลูอยางจํากัดเก่ียวกับการใชงานผลิตภัณฑ 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
อานและศึกษาเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑในอนาคตของ HP พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซ
เคิลผลิตภณัฑนี้อาจตองเขาถึงขอมลูนี้ดวยเชนกัน

บุคคลที่สามใดๆ ที่เปนเจาของตลับหมกึอาจตองเขาใชงานขอมูลที่ไมมีการระบุช่ือนี้ในชิปหนวยความจํา
ถาคุณไมตองการใหมกีารเขาถึงขอมูลนี้ คุณสามารถปรับใหชิปน้ีทํางานไมได อยางไรก็ตาม หลังจาก
ปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะไมสามารถใชงานตลับหมึกนั้นในผลิตภณัฑของ HP
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ถาคุณรูสึกกังวลเก่ียวกับการแจงขอมูลโดยไมระบุช่ือนี ้คุณสามารถทําใหขอมูลนี้เขาใชงานไมไดโดยการ
ปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวมขอมลูการใชงานของผลิตภณัฑได

การปดฟงกชันขอมลูการใชงาน

1. แตะ การตัง้คา

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. แตะ Cartridge Chip Info (ขอมลูชปิของตลบัหมกึ) จากน้ันกด ตกลง

หมายเหตุ หากตองการเปดใชงานฟงกชันขอมูลการใชงานอีกครั้ง ใหคืนคาดีฟอลตที่กําหนดจาก
โรงงาน

หมายเหตุ คุณสามารถใชตลับหมึกตอไปไดในผลิตภัณฑของ HP ถาคุณปดการทํางานของชิปหนวย
ความจําในการรวบรวมขอมูลการใชงานของผลิตภณัฑ

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

ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

ขอกําหนดเก่ียวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

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

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ชวงอุณหภูมิการใชงานที่ยอมรับได: เครื่องพิมพหลัก: 5 ถึง 40 ºC (41 ถึง 104 ºF) สําหรับจอแสดง
ผลแบบถอดได: -10 ถึง 40 ºC (14 ถึง 104 ºF)

• ระดับอุณหภมูขิณะปฏบิัติการท่ีสามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความช้ืน : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดนํ้าคางสูงสุด 28 ºC
• ชวงอุณหภูมิขณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -20 ถึง 60 ºC (-4 ถึง 140 ºF)
• ในท่ีที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Photosmart อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มคีวามยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด

ข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความละเอยีดในการพมิพ

หากตองการทราบขอมลูเกี่ยวกับความละเอียดของเคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
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ลกัษณะเฉพาะของกระดาษ

ประเภท น้าํหนักกระดาษ ถาดปอนกระดาษ* ถาดรบักระดาษออก † ถาดกระดาษภาพถาย*

กระดาษธรรมดา 16 ถงึ 24 ปอนด (60 ถึง 90
แกรม)

สูงสุด 125 แผน (กระดาษ 20
ปอนด)

50 (กระดาษ 20 ปอนด) ไมระบุ

กระดาษ Legal 16 ถงึ 24 ปอนด (60 ถึง 90
แกรม)

สูงสุด 125 แผน (กระดาษ 20
ปอนด)

10 (กระดาษ 20 ปอนด) ไมระบุ

การด สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม) สูงสุด 60 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

ซองจดหมาย 20 ถงึ 24 ปอนด (75 ถึง 90
แกรม)

สูงสุด 15 แผน 15 ไมระบุ

แผนใส ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

ปายฉลาก ไมระบุ สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

กระดาษภาพถาย 5 x 7 นิ้ว (13 x 18
ซม.)

สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม)

(236 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

กระดาษภาพถาย 4 x 6 นิ้ว (10 x 15
ซม.)

สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม)

(236 แกรม)

สูงสุด 40 แผน 25 สูงสุด 20 แผน

กระดาษภาพถาย 8.5 x 11 น้ิว (216
x 279 มม.)

สูงสุด 75 ปอนด (281 แกรม) สูงสุด 40 แผน 25 ไมระบุ

* ความจุสงูสุด

† ประเภทกระดาษและปริมาณหมึกทีท่านใชมผีลตอความจุของถาดรับกระดาษออก HP ขอแนะนําใหคุณหมั่นนํากระดาษออกจากถาดรับกระดาษ

โหมดคุณภาพพิมพ FAST DRAFT (รางแบบคราวๆ) ตองการใหดึงถาดรับกระดาษออกมาจนสุด และหมุนถาดสวนปลายสดุขึ้น หากไมหมุนถาดสวน

ปลายสุดขึ้น กระดาษทั้งในขนาด letter และขนาด legal อาจตกลงมาทบักระดาษแผนแรก

*

หมายเหตุ หากตองการทราบรายการขนาดวัสดุพิมพท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีไดรเวอรเคร่ืองพิมพ

ลกัษณะเฉพาะของอุปกรณเสรมิในการพมิพสองดาน - ทกุภมูภิาคยกเวนญีปุ่น

ประเภท ขนาด น้าํหนัก

กระดาษ Letter: 8.5 x 11 น้ิว
Executive: 7.25 x 10.5 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

B5 (ISO): 176 x 250 มม. B5 (JIS): 182 x
257 มม.

16 ถงึ 24 ปอนด (60 ถึง 90 แกรม)

กระดาษโบรชวัร Letter: 8.5 x 11 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

สูงสุด 48 ปอนด (180 แกรม)

ลกัษณะเฉพาะของอุปกรณเสรมิในการพมิพสองดาน - เฉพาะญีปุ่น

ประเภท ขนาด น้าํหนัก

กระดาษ Letter: 8.5 x 11 น้ิว
Executive: 7.25 x 10.5 น้ิว
A4: 210 x 297 มม.

A5: 148 x 210 มม.

B5 (ISO): B5 176 x 250 มม. B5 (JIS): 182
x 257 มม.

60 ถงึ 90 กรัม/เมตร2 (16 ถงึ 24 ปอนด)

กระดาษโบรชวัร Letter: 8.5 x 11 น้ิว ไมเกนิ 180 กรัม/เมตร2 (48 ปอนด)
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ประเภท ขนาด น้าํหนัก

A4: 210 x 297 มม.

การดและภาพถาย 4 x 6 นิ้ว
5 x 8 นิ้ว
10 x 15 ซม.

A6 : 105 x 148.5 มม.

Hagaki 100 x 148 มม.

ไมเกิน 200 กรัม/เมตร2 (ดัชนี 110 ปอนด)

การปรบัตําแหนง

• .006 มม./มม. กระดาษธรรมดา (ดานที่ 2)

หมายเหตุ ประเภทของวัสดุพิมพจะ แตกตางกันไปตามประเทศ/ภมูิภาค

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

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

• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• จํานวนสําเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน
• เปอรเซน็ตสูงสุดในการทําสําเนาขยายอยูระหวาง 200-400% (ข้ึนอยูกับรุน)
• เปอรเซน็ตสูงสุดในการทําสําเนายออยูระหวาง 25-50% (ข้ึนอยูกับรุน)

จาํนวนการพมิพของตลบับรรจหุมกึ

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

ขอมลูจําเพาะของการสแกน

• รวมโปรแกรมแกไขภาพ
• ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 2400 ppi แบบออปติคอล (ข้ึนอยูกับรุน) 19200 ppi แบบเพ่ิม

ประสิทธิภาพ (ซอฟตแวร)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร

• สี: 48 บิต โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

โปรแกรมควบคมุผลติภณัฑเพือ่อนรุักษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม มกีารออกแบบเพ่ือการรี
ไซเคิลกับผลิตภณัฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอยที่สุดในขณะทีย่ังรักษาสภาพการทํา
งานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยก
ออกจากกันไดงาย สายรัดและการเช่ือมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่อง
มือพ้ืนฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกช้ินสวน
และการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดท่ี

บท 11
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การปดเคร่ืองอัตโนมัติ
• การต้ังคาโหมดประหยัดพลังงาน
• การใชไฟฟา
• การท้ิงอุปกรณที่หมดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป
• สารเคมี
• Toxic and hazardous substance table
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

เคลด็ลบัในการรกัษาสิ่งแวดลอม
HP มุงมัน่ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดทําเคล็ดลับ
ในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางนี้เพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการประเมินและวิธีการลดผลกระทบท่ีเกิด
จากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจากคุณสมบติัเฉพาะในผลิตภัณฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต HP
Eco Solutions สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนริเริม่ดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

คณุสมบตัิการรกัษาสิง่แวดลอมในผลติภณัฑของคุณ

• ขอมลูดานการประหยดัพลงังาน: หากตองการตรวจสอบสถานะคุณสมบัติ ENERGY STAR®
สําหรับผลิตภณัฑนี้ ใหดูที่ การใชไฟฟา.

• วสัดทุีร่ไีซเคลิได: หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึง่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิน้สุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds
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โครงการรีไซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากข้ึนในหลายประเทศ/ภมูิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลผลิตภณัฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

โครงการรีไซเคลิวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมภิาค
ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปน้ี

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

การปดเคร่ืองอตัโนมตัิ
การปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมติัตามคาเริ่มตนเมื่อคุณเปด
เครื่องพิมพ เมือ่การปดเครื่องอัตโนมัติถูกเปดใชงาน เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมติัหลังจากไมมีการทํา
งานเปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพ่ือประหยัดพลังงาน การปดเครื่องอัตโนมัติจะปดใชงานโดยอตัโนมัติเมือ่
เครื่องพิมพสรางการเช่ือมตอแบบไรสายกับเราเตอรเครือขายหรือสําหรับอุปกรณมอืถือสําหรับการพิมพ
ดวย Wireless Direct หรือเมื่อคุณเปดใชงานเสียงเตือนหรือการเตือนความจําของปฏทิิน คุณสามารถ
เปลี่ยนการต้ังคาการปดเคร่ืองอัตโนมัติจากแผงควบคุม เมื่อคุณเปลี่ยนการต้ังคา เครื่องพิมพจะเก็บรักษา
การต้ังคาที่คุณเลือกไว การปดเคร่ืองอตัโนมตัจิะปดการทาํงานทัง้หมดของเคร่ืองพิมพ ดังนัน้คุณจงึตอง
กดปุมเปด/ปดเครือ่งเพือ่เปดการทาํงานของเครือ่งอกีครัง้

 ิวธิเีปดหรอืปดใชงานการปดเครือ่งอตัโนมตัิ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะ Setup (การต้ังคา)

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. เลื่อนดูตัวเลือกตางๆ แลวแตะ Set Auto-off (ต้ังคาปดอัตโนมัติ)
4. แตะ On (เปด) หรือ Off (ปด)
5. แตะ Yes (ใช) เพ่ือยืนยันการเลือกของคุณ หรือ No (ไมใช) เพ่ือคงการต้ังคาปจจุบันของคุณไว

เคลด็ลบั หากคุณตองการพิมพผานเครือขายท่ีเช่ือมตอดวยระบบไรสาย ควรปดใชงานการปดเครื่อง
อัตโนมติัเพ่ือใหแนใจวางานท่ีสั่งพิมพจะไมสูญหาย แมเมือ่ปดใชงานการปดเคร่ืองอัตโนมติั แตโหมด
ประหยัดพลังงานท่ีผูใชสามารถปรับไดจะชวยลดการใชพลังงานลงได

การตัง้คาโหมดประหยดัพลงังาน
โหมดประหยัดพลังงานของ HP Photosmart จะชวยลดการใชพลังงานโดยการเขาสูโหมดสลีปหลังจาก
ไมมกีารใชงานนาน 5 นาท ีเวลาในการเขาสูโหมดสลีปสามารถขยายเปน 10 หรือ 15 นาทีได

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้จะเปดเปนคาดีฟอลตและไมสามารถปดได
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วธิีตัง้คาโหมดประหยดัพลงังาน

1. แตะท่ีไอคอน Setup (การต้ังคา)

2. แตะ Preferences (ลกัษณะทีต่องการ)
3. เลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ Energy Save Mode (โหมดประหยดัพลงังาน)
4. แตะชวงเวลาท่ีตองการ (5, 10 หรือ 15 นาที)

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

ขอมลูเพ่ิมเติมสําหรับรุนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพท่ีมคุีณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR จะปรากฏอยู
ในรายการท่ี: www.hp.com/go/energystar
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การทิง้อปุกรณทีห่มดอายุการใชงานโดยผูใชในครวัเรอืนภายในสหภาพยโุรป

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

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

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง HP Photosmart มคุีณสมบติัตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอบังคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภูมภิาคของทาน
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

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

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบงัคับ ผลิตภณัฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
SDGOB-1021 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบังคับและช่ือทางการตลาด (HP
Photosmart 7510 Series อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ (CD734A และอื่นๆ)

FCC statement

ประกาศขอบงัคับ 69



VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภัณฑที่มเีครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปนี้:

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

ผลิตภัณฑนี้จะมีคุณสมบติัตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มีเครื่องหมาย CE เทานั้น
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หากผลิตภณัฑน้ีมีคุณสมบติัการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภณัฑนี้จะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบัญญัติ EU Directive ตอไปนี้:

• กฎบญัญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบติัตามกฎบญัญัติเหลาน้ีแสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่
สอดคลองกันและมีผลบังคับใชซึ่งระบุไวในคําประกาศรับรองของ 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 ตอไป
นี้ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรม
นี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาล ีลัตเวีย ลิกเตนสไตน ลิทัวเนีย ลักเซมเบริก มอลตา
เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอ
รแลนด และสหราชอาณาจักร

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภัณฑ) มไีวเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ผลติภณัฑทีม่อีปุกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณที่มีใหใชงาน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส

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

หากมขีอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบงัคับ โปรดติดตอ:

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

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

Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada
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Notice to users in Taiwan
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