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ปรับใหคณุภาพสาํเนาดทีีส่ดุ

การตั้งคาคุณภาพสําเนามีดังตอไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใชการตัง้คาน้ีเม่ือคุณไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสําเนา คาน้ีเปนคาเร่ิมตน

● ผสม: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีขอความและกราฟกผสมกัน

● ขอความ: ใชการตัง้คาน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยขอความเปนสวนใหญ

● รูปภาพ: ใชการตั้งคาน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบดวยกราฟกเปนสวนใหญ

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอรหรือใสใน
อุปกรณปอนกระดาษ

 

2. จากหนาจอหลัก แตะปุม สําเนา  

3. แตะปุม การตั้งคา และเล่ือนและแตะปุม ใช
ประโยชนสูงสุด แตะปุมลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือก
ตางๆ และแตะตัวเลือกเพื่อเลือก

 

4. แตะปุม สีดํา หรือ สี เพื่อเร่ิมทําสําเนา  
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สแกนโดยใชซอฟตแวร HP Scan (Windows)
1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Scan บนเดสกทอปคอมพิวเตอร

2. เลือกช็อตคัทการสแกน และปรับการตั้งคา หากจําเปน

3. คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ คลิก Advanced Settings เพื่อเขาใชตัวเลือกอ่ืนๆ

คลิก Create New Shortcut เพื่อสรางชุดการตั้งคาท่ีกําหนดเอง และบันทึกในรายการช็อตคทั
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เปลี่ยนตลบัผงหมกึ

1. เปดฝาดานหนา  

2. ดึงล้ินชักตลับผงหมึก  

3. จับท่ีท่ีจับของตลับผงหมึก และดึงตลับผงหมึกออก
ตรง ๆ เพื่อนําออกจากเครื่อง
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4. นําตลับผงหมึกใหมออกจากบรรจุภัณฑ  

5. คอยๆ เขยาตลับผงหมึกจากดานหนาไปดานหลัง เพื่อ
ใหผงหมึกท่ีอยูภายในตลับหมึกกระจายอยางท่ัวถึง

 

6. ดึงชิลดพลาสติกออกจากดานลางของตลับผงหมึกอัน
ใหม
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7. หามสัมผัสดรัมสงภาพท่ีดานลางของตลับผงหมึก รอย
น้ิวมือท่ีดรัมสงภาพอาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพการพิมพ

 

8. ใสตลับผงหมึกอันใหมเขาไปในเครื่องพิมพ  

9. ดึงแท็บท่ีดานซายของตลับผงหมึกออกในแนวตรงจน
สุดเพื่อลอกเทปปดผนึกออก ท้ิงเทปปดผนึก
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10. ปดล้ินชกัตลับผงหมึก  

11. ปดฝาดานหนา  

12. ใสตลับผงหมึกเกาและแผนพลาสตกิลงในกลองของ
ตลับผงหมึกใหม ทําตามคําแนะนําการรีไซเคิลท่ีให
มาในกลอง
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ตรวจสอบสิง่สกปรกและรอยเปอนทีก่ระจกของสแกนเนอร

เม่ือเวลาผานไปคราบจุดเปอนจะรวมตัวอยูบนกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสติกสีขาว ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพงานพิมพ ใช

ขั้นตอนดังตอไปน้ีเพื่อทําความสะอาดกระจกของเครื่องสแกนและแผนพลาสตกิสีขาว

1. ปดเคร่ืองพิมพดวยการกดปดท่ีสวิตชเปดปด และดึง
ปลั๊กออกเตาเสียบ

 

2. เปดฝาครอบเครื่องสแกน  

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอรและแผน
พลาสตกิสีขาวดวยผานุมหรือฟองน้ําพนดวยนํ้ายา
เช็ดกระจกแบบไมมีสารขดัถู

ขอควรระวัง: หามใชสารท่ีขัดผวิกระจก อะซีโตน
เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล หรือคารบอน
เตตราคลอไรดกับสวนหน่ึงสวนใดของเครื่องพิมพ
เน่ืองจากอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได หามเทนํ้ายา
ทําความสะอาดลงบนกระจกหรือแทนโดยตรง
เน่ืองจากอาจเกิดการซึมเขาไป ทําใหเกิดความเสีย
หายได

 

4. ใชผาชามัวสหรือฟองนํ้าเซลลูโลสเช็ดกระจกและ
พลาสตกิสีขาวใหแหงสนิทเพื่อปองกันการเกาะเปน
จุด

 

5. เสียบปลั๊กเคร่ืองพิมพ และเปดเคร่ืองดวยการกดท่ี
สวิตชเปดปด

 

8 คูมืออางอิงฉบับยอ THWW



เปลี่ยนตวัเลือกส ี(Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก Print
(พิมพ)

 

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้
คา

 

3. คลิกแถบ สี  

4. คลิกท่ี อัตโนมตั ิหรือการตั้งคา ดวยตนเอง

● การตั้งคา อตัโนมตั:ิ เลือกการตัง้คาน้ีสําหรับ
งานพิมพสีสวนใหญ

● การตั้งคา ดวยตนเอง: เลือกการตั้งคาน้ีเพื่อ
ปรับการตั้งคาสีใหแยกจากการตั้งคาอ่ืน

หมายเหต:ุ เปล่ียนการตัง้คาสีดวยตนเอง
ทําใหมีผลกระทบตองานพิมพ HP แนะนําใหผู
เชี่ยวชาญเทาน้ันเปนผูเปล่ียนการตั้งคากราฟก
สี

 

5. คลิกตัวเลือก พมิพในโทนสเีทา เพื่อพิมพเอกสารสี
เปนสีดําและเฉดสีเทา ใชตวัเลือกน้ีเพื่อพิมพเอกสารสี
สําหรับการโทรสารหรือถายเอกสาร คุณสามารถใช
ตัวเลือกน้ีเพื่อพิมพสําเนาฉบับรางหรือเพื่อประหยัด
หมึกสี

 

6. คลิกปุม ตกลง  
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พิมพหนาทาํความสะอาด

1. จากหนาจอหลัก แตะปุม การตั้งคา 

2. แตะเมนู บริการ

3. แตะปุม หนาการทําความสะอาด

4. ปอนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือปรากฏขอความ

5. แตะปุม OK เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพจะพิมพดานแรกกอน แลวแจงใหคุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใสในถาด 1 โดยไมตอง

เปลี่ยนการวางแนว รอจนกวากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ นําหนาท่ีพิมพแลวท้ิงไป
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พิมพทั้งสองดาน (การพมิพสองดาน) โดยใช Windows

1. ในเมนู แฟม ของโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิก พมิพ  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิกปุม คณุสมบตั ิหรือ การตัง้
คา

 

3. คลิกแถบ ตกแตง  
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4. เลือกชองทําเคร่ืองหมาย พมิพบนกระดาษทั้งสอง
ดาน (ดวยตนเอง) คลิกปุม ตกลง เพื่อพิมพดานแรก
ของงาน

 

5. นําปกกระดาษท่ีพิมพเสร็จแลวออกจากถาดกระดาษ
ออก แลวใสลงในถาดปอนโดยใหดานท่ีพิมพแลวคว่ํา
ลง โดยไมตองเปล่ียนการวางแนว

 

6. บนแผงควบคมุ ใหกดปุม OK เพื่อพิมพดานท่ีสอง
ของงาน
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