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How Do I? (ควรทําอยางไร?)
เรียนรูวิธีใช HP Deskjet 2510 ของคุณ
•
•
•
•
•

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ ในหนา 5
การทําสําเนาเอกสารหรือภาพถาย ในหนา 23
การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 28
การนํากระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 37
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ทําความรูจก
ั กับ HP Deskjet 2510
•
•
•

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
คุณสมบัติของแผงควบคุม
ไฟแสดงสถานะ

ทําความรูจักกับ HP Deskjet 2510

ชิน
้ สวนตางๆ ของเครือ
่ งพิมพ

1 ถาดปอนกระดาษ
2 ที่กั้นชองถาดปอนกระดาษ
3 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ
4 แผงควบคุม
5 ฝาปดตลับหมึกพิมพ
6 ถาดรับกระดาษออก
7 แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก (หรือที่เรียกวาแกนเลื่อนของถาด)
8 ตลับหมึกพิมพ

ทําความรูจักกับ HP Deskjet 2510
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บท 2

คุณสมบัตข
ิ องแผงควบคุม

ทําความรูจก
ั กับ HP Deskjet 2510

1 เพาเวอร: เปดหรือปดผลิตภัณฑ เมื่อปดผลิตภัณฑแลว ยังคงมีการจายไฟในปริมาณเล็กนอยอยู หากไม
ตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปลั๊กสายไฟออก ไฟแสดงสถานะเปด/ปดที่กะพริบจะบงชี้วา
มีขอผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ไฟแสดงสถานะ ในหนา 6
2 scan (ภาพสแกน): เริ่มการสแกนที่แผงดานหนาหลังจากมีการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
3 ยกเลิก: หยุดการทํางานปจจุบัน
4 Fit to page (พอดีหนา): ยอและขยายตนฉบับที่วางบนกระจก
5 Fit to page light (ไฟสถานะฟงกชันพอดีหนา): ระบุวาเลือกฟงกชันขยายหรือยออยูหรือไม
6 เริม
่ ทําสําเนาขาวดํา: เริ่มทําสําเนาขาวดํา เพิ่มจํานวนสําเนา (สูงสุด 19 ชุด) ไดดวยการกดปุมหลายๆ ครั้ง
โดยปุมนี้ทําหนาที่เปนปุม
 กลับสูการทํางานหลังจากแกไขปญหาการพิมพแลว
7 เริม
่ ทําสําเนาสี: เริ่มงานทําสําเนาสี เพิ่มจํานวนสําเนา (สูงสุด 19 ชุด) ไดดวยการกดปุมหลายๆ ครั้ง โดยปุม
นี้ทําหนาที่เปนปุมกลับสูการทํางานหลังจากแกไขปญหาการพิมพแลว
8 ไฟเตือน: แสดงวามีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ กระดาษหมด หรือมีเหตุการณที่คุณตองตรวจสอบ
9 หนาจอแผงควบคุม: ระบุจํานวนสําเนา ขอผิดพลาดวัสดุพิมพ ระดับหมึก และขอผิดพลาดหมึก

การปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติตามคาเริ่มตนเมื่อคุณเปด
เครื่องพิมพ เมือ
่ เปดใชงานการปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่ไมมก
ี ารใชงานนานสองชั่วโมงเพื่อชวยลดการใชพลังงาน อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ การ
ปดเครื่องอัตโนมัติ ในหนา 51

ไฟแสดงสถานะ
เมื่อเปดสวิตชเครื่องพิมพ ไฟของปุมเปดจะติดสวาง ขณะที่เครื่องกําลังทํางาน ไฟของปุมเปดนี้จะกะพริบ
ไฟสถานะอื่นๆ ที่กะพริบเปนการแจงขอผิดพลาดที่คุณสามารถแกไขได ดูที่ตารางดานลางเพื่อเรียนรู
เกี่ยวกับไฟที่กะพริบและขอควรปฏิบัติ
6
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ลักษณะทีป
่ รากฏ

สาเหตุและการแกปญหา

ไฟแสดงสถานะเปด/ปดกะพริบถี่ๆ และไฟเตือนติดสวาง

ถาดรับกระดาษออกปดเมือ
่ จะพิมพ
เปดถาดรับกระดาษออก

ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ และไฟเตือนกะพริบ

ฝาครอบตลับบรรจุหมึกเปดอยู

ระดับหมึกสีดํา ! กะพริบเร็ว

ไมมีตลับหมึกพิมพทงั้ สองตลับ หรือไมไดแกะเทปออก หรือ
ตลับหมึกพิมพอาจจะเสีย
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ หรือแกะเทปสีชมพูออกจากตลับหมึก
พิมพ หรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่เสียใหม อานรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 28

ไอคอนระดับหมึกกะพริบหนึ่งไอคอน

ไอคอนทีก
่ ะพริบแสดงวาไมมีตลับหมึกพิมพทงั้ สองตลับ หรือ
ไมไดแกะเทปออก หรือตลับหมึกพิมพอาจจะเสีย เครื่องพิมพ
จะพิมพในโหมดตลับหมึกพิมพเดี่ยวโดยใชตลับหมึกพิมพ
หนึ่งตลับ
ติดตั้งตลับหมึกพิมพสีดําหรือตลับหมึกพิมพสี หรือแกะเทป
สีชมพูออกจากตลับหมึกพิมพ หรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่
เสียใหม

ตัวอักษร "P" ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ

ไมมีกระดาษ หรือไมมีการปอนกระดาษ
ใสกระดาษ จากนั้นกดปุมใดๆ ยกเวน Cancel เพื่อพิมพ
ใหม โปรดดู การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17

ตัวอักษร "J" ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ

มีกระดาษติดอยู
โปรดดู การนํากระดาษทีต
่ ด
ิ อยูออก ในหนา 37 ใส
กระดาษ จากนั้นกดปุมใดๆ ยกเวน Cancel เพื่อพิมพใหม

ตัวอักษร "C" ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ

แครตลับหมึกพิมพภายในเครื่องพิมพหยุดทํางานกลางคัน
ฝาครอบตลับหมึกพิมพเปดอยูหรือแครตลับหมึกพิมพติดขัด
ยายแครตลับหมึกพิมพไปทางดานขวา ปดประตู แลวกดปุม
ใดๆ ยกเวน Cancel เพื่อพิมพใหม

ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ

สแกนเนอรไมทํางาน กดปุม เปด/ปด เพื่อปดเครื่องพิมพ
แลวเปดใหมอีกครั้ง
หากปญหายังมีอยู โปรดติดตอ HP เครื่องพิมพยังคงพิมพอยู
แมวาสแกนเนอรจะไมทํางาน

ไฟแสดงสถานะ
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โปรดดู การเตรียมถาดกระดาษ ในหนา 42

บท 2
(ทําตอ)
ลักษณะทีป
่ รากฏ

สาเหตุและการแกปญหา

ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ตัวอักษร "E" สื่อไอคอน ไอคอนระดับหมึก ไอคอนขนาดหยด
น้ําหมึก และไฟเตือนกะพริบ

เครื่องพิมพเกิดปญหาขัดของ
รีเซ็ตเครื่องพิมพ
1.
2.
3.
4.

ปดเครื่องพิมพ
ดึงปลั๊กสายไฟออก
รอสักครู แลวเสียบสายไฟกลับเขาที่
เปดเครื่องพิมพ

หากปญหายังมีอยู โปรดติดตอ HP
ไอคอนระดับหมึกและไอคอนขนาดหยดน้ําหมึกกระพริบหนึ่งไอคอน และไฟเตือนติด
สวาง

ทําความรูจก
ั กับ HP Deskjet 2510

ไอคอนระดับหมึกที่กะพริบแสดงวาตลับหมึกพิมพนั้นๆ มี
ู ตอง ไมสามารถ
ปญหา ตลับหมึกพิมพอาจจะติดตั้งไมถก
ทํางานรวมกันได เปนตลับหมึกพิมพปลอม หรือมีระดับหมึก
ต่ํามาก

•
•
•
•
•

ไอคอนระดับหมึกและไอคอนขนาดหยดน้ําหมึกกระพริบทั้งสองไอคอน และไฟเตือนติด
สวาง

ตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับมีปญหา ตลับหมึกพิมพอาจจะติด
ตั้งไมถูกตอง ไมสามารถทํางานรวมกันได เสีย เปนตลับหมึก
พิมพปลอม หรือมีระดับหมึกต่ํามาก

•
•
•
•
•
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ถาคุณพบขอความบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ ให
ดูขอความเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับปญหาที่เกิด
ขึ้น
ถาไมมีขอความบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ ให
ลองถอดและใสตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบวากําลังใชตลับหมึกพิมพของ HP ทีถ
่ ก
ู ตอง
สําหรับผลิตภัณฑของคุณ
ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพเสียหายหรือไม โปรดดู
การคนหาตลับหมึกพิมพที่ชํารุด ในหนา 42
หากคุณภาพงานพิมพไมดี ใหพิจารณาเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพใหม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 28

ถาคุณพบขอความบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ ให
ดูขอความเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับปญหาที่เกิด
ขึ้น
ถาไมมีขอความบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ ให
ลองถอดและใสตลับหมึกพิมพใหม
ตรวจสอบวากําลังใชตลับหมึกพิมพของ HP ทีถ
่ ก
ู ตอง
สําหรับผลิตภัณฑของคุณ
ตลับหมึกพิมพเสียหาย โปรดดู การคนหาตลับหมึก
พิมพที่ชํารุด ในหนา 42
หากคุณภาพงานพิมพไมดี ใหพิจารณาเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพใหม โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 28

3

Print (พิมพ)
เลือกงานพิมพเพื่อดําเนินการตอ
การพิมพเอกสาร ในหนา 9

การพิมพภาพถาย ในหนา 10

การพิมพซองจดหมาย ในหนา 11

การพิมพเอกสาร
การพิมพจากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

ตรวจใหแนใจวาถาดรับกระดาษออกเปดอยู
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

Print (พิมพ)

1.

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
3. จากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ ใหคลิกปุม Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

Print (พิมพ)
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บท 3

เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง
•
บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ
Landscape (แนวนอน)
•
บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพ
ที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
•
คลิก Advanced (ขั้นสูง) เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper/Output
(กระดาษ/งานพิมพ)
7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
8. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตนการพิมพ
6.

หมายเหตุ คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว คลิกปุม
Advanced (ขั้นสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวาง
ไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) ใหเลือก Print Even Pages Only
(พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ เมือ
่ พิมพหนาคูของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนํา
เอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสเอกสารกลับไปที่ถาดปอนกระดาษโดยหงายหนากระดาษ
เปลาขึ้น และใหดานบนของหนาเอกสารอยูด
 านลาง กลับไปที่เมนูแบบดึงลง Pages to Print
(หนาที่จะพิมพ) เลือก Print Odd Pages Only (พิมพหนาคี่เทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ

การพิมพภาพถาย
การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

ตรวจใหแนใจวาถาดรับกระดาษออกเปดอยู
2. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยใหดานที่จะพิมพหงายขึ้น
1.

Print (พิมพ)

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูดานบน

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
6. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
3.
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Print (พิมพ)

7.

เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง
•
บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ
Landscape (แนวนอน)
•
บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพ
ที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
•
คลิก Advanced (ขั้นสูง) เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper/Output
(กระดาษ/งานพิมพ)
หมายเหตุ สําหรับความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
และเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด) จากรายการ
Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง ตรวจใหแนใจวาคุณกําลังพิมพสี แลวจึงไปที่แท็บ Advanced
(ขั้นสูง) และเลือก Yes (ใช) จากรายการ Print in Max DPI (พิมพใน dpi สูงสุด) แบบดึงลง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด ในหนา 14

คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
9. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)
8.

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถายควรเรียบกอนพิมพ

การพิมพซองจดหมาย
หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบสําหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธี
ใชในซอฟตแวรเวิรด โปรเซสซิ่งของทานเพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสง
บนซองจดหมาย
การพิมพซองจดหมาย

1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาด ควรหงายดานที่จะพิมพขึ้น ฝาซองควรอยูทางดานซาย
ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด
เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมาย
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คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษของ HP Deskjet 2510 โปรด
อยาใชซองจดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือชองพลาสติก

บท 3

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
6. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
7. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
•
ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษภาพถายที่เหมาะสม
จากเมนู Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
•
ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสมจากเมนู
Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

เคล็ดลับเพือ
่ ความสําเร็จในการพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพงานไดตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานเปนปกติและมีปริมาณหมึกพิมพ
เพียงพอ ใสกระดาษสําหรับพิมพอยางถูกตอง และตั้งคาผลิตภัณฑไวอยางเหมาะสม
เคล็ดลับเกีย่ วกับตลับหมึกพิมพ
•
•
•
•

ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
ติดตั้งตลับหมึกพิมพขาวดําและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 28
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพื่อใหแนใจวามีปริมาณหมึกพิมพเพียงพอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 27
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 35

Print (พิมพ)

เคล็ดลับการใสกระดาษ
•
•
•
•
•
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ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหนึ่งแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมีขนาดเทากันและเปนประเภท
เดียวกันเพื่อหลีกเลีย่ งกระดาษติด
ใสกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น
ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษที่โหลดลงในถาดปอนกระดาษเขาวางแบนเรียบและขอบกระดาษไม
งอหรือฉีก
ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ
ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17

Print (พิมพ)

เคล็ดลับการตัง้ คาเครือ
่ งพิมพ
•
•
•

ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดรเวอรการพิมพ ใหเลือกประเภทกระดาษและ
คุณภาพที่เหมาะสมจากเมนู Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
ในแท็บ Advanced (ขั้นสูง) ใหเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากเมนู Paper Size (ขนาด
กระดาษ) แบบดึงลง
คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม
่ )>
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

หมายเหตุ
•

ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพและกระดาษ
ของ HP ซึง่ ทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ
หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของวัสดุสิ้นเปลืองที่มใิ ชของ
HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ
HP จะไมอยูภ
 ายใตการรับประกัน
หากแนใจวาคุณไดซอ
ื้ ตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปที่:
www.hp.com/go/anticounterfeit
การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุด
ประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น
หมายเหตุ เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมึกพิมพสํารองใหพรอม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได

•
•

การตั้งคาซอฟตแวรที่เลือกไวในไดรเวอรเครื่องพิมพจะมีผลเฉพาะกับการพิมพเทานั้น ไมรวมถึง
การทําสําเนาหรือการสแกน
คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว
หมายเหตุ คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ
Layout (หนาที่จัดวางไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print
Odd Pages Only (พิมพหนาคี่เทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ เมือ
่ พิมพหนาคี่ของ
เอกสารเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสเอกสารกลับไปที่ถาดปอน
กระดาษโดยหงายหนากระดาษเปลาขึ้น กลับไปที่เมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะ
พิมพ) เลือก Print Even Pages Only (พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ

•

พิมพโดยใชหมึกสีดําเทานั้น
หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมึกสีดําเทานั้น ใหคลิกปุม Advanced
(ขั้นสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพสีเทา) ใหเลือก Black Ink Only
(หมึกสีดําเทานั้น) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง) หากคุณเห็นตัวเลือก Black and White (ขาว
ดํา) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกตัวเลือก
นี้

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ
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•

บท 3

การพิมพโดยใชจาํ นวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย
ดูขอมูลจําเพาะดานเทคนิคสําหรับความละเอียดในการพิมพของโหมด dpi สูงสุด
การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใช
พื้นที่ดิสกจํานวนมาก
การพิมพในโหมด dpi สูงสุด

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ตรวจใหแนใจวาคุณมีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษ
บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
ในรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) ใหคลิก Photo Paper, Best Quality (กระดาษ
ภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด)
หมายเหตุ ตองเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด) จาก
รายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เพื่อเปด
ใชการพิมพดวย dpi สูงสุด

7.
Print (พิมพ)

8.
9.
10.
11.
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คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง)
ในสวน Printer Features (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) ใหเลือก Yes (ใช) จากรายการแบบดึงลง
Print in Max DPI (พิมพดวย dpi สูงสุด)
เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากเมนูแบบดึงลง Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)
คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดตัวเลือกขั้นสูง
ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพื่อ
พิมพ

Print (พิมพ)

4

ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษที่มข
ี นาดและประเภทตางๆ ลงใน HP Deskjet 2510 ได เชน กระดาษ Letter
หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•

กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ ในหนา 15
การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17

กระดาษทีแ
่ นะนําสําหรับการพิมพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมีเฉพาะสําหรับ
ประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ
กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมภ
ิ าคของคุณ
ColorLok

HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทําสําเนาเอกสารประจํา
วัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดาน
ความนาเชื่อถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหไดเอกสารที่มีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดําที่
เขมมากขึ้น และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก ColorLok ที่มีทั้ง
ขนาดและน้ําหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

HP Advanced Photo Paper
•

กระดาษภาพถายที่มค
ี วามหนาชนิดนี้มค
ี ุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยทิ้ง
ไว โดยสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและให
ความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจากราน โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว,
10 x 15 ซม. (มีหรือไมมแ
ี ท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันหรือผิว
มันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษเหลานี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหไดเอกสารที่คงทน
นานกวาเดิม

HP Everyday Photo Paper
•

ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับการพิมพ
ภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มค
ี ุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใชกระดาษนี้กับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบกึ่ง
มัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมแ
ี ถบ)
กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหไดภาพถายทีค
่ งทนนานกวาเดิม

ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกระดาษ
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บท 4

HP Brochure Paper หรือ HP Superior Inkjet Paper
•

กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสําหรับการใชงานสองดาน
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทําสําเนาที่ใกลเคียงกับภาพหรือภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ
การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณียภณ
ั ฑและปฏิทิน

HP Premium Presentation Paper หรือ HP Professional Paper
•

กระดาษเหลานี้คือกระดาษทีม
่ ีน้ําหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสําหรับงานนําเสนอ โครง
รางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ําหนักมากเพื่อใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper
•

HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มีความคมชัดสูง มีความทึบเพียงพอสําหรับ
การพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และ
ใบปลิว ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และ
ใหสีสันสดใส

HP Printing Paper
•

HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึง่ จะสรางเอกสารที่มีความคมชัดมากกวาเอกสารที่
พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถา ยสําเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่
ทําใหมห
ี มึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่
ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหไดเอกสารทีค
่ งทนนานกวาเดิม

HP Office Paper
•

HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสารราง บันทึกชวยจํา
และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทําใหมห
ี มึกพิมพเลอะนอยลง มีสี
ดําเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหไดเอกสารที่
คงทนนานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer
ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

•

HP Iron-on Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่
เหมาะสําหรับการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

HP Premium Inkjet Transparency Film
•

HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมีสีคมชัดและนาประทับ
ใจกวาเดิม แผนใสนี้งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยังแหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack
•

HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมึกของแทจาก HP และ HP Advanced Photo
Paper ทีจ่ ะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมืออาชีพในราคาทีค
่ ุณจายไดดวย HP
Deskjet 2510 ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับ
การออกแบบมาใหทํางานรวมกันเพื่อใหภาพถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกี่
ครั้ง เหมาะสําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพื่อแจก
จาย
หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ

หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปที่ www.hp.com/buy/supplies เมื่อ
เขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ
จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

การวางวัสดุพม
ิ พ
▲ เลือกขนาดกระดาษเพื่อดําเนินการตอ
ใสกระดาษขนาดเต็มแผน

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
ปรับถาดกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

การวางวัสดุพิมพ
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d. ใสกระดาษ
ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหัน
ดานที่จะพิมพขึ้น

เลื่อนปกกระดาษลงจนสุด
เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

ใสกระดาษขนาดเล็ก

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

18
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b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
ปรับถาดกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

d. ใสกระดาษ
ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ
หงายดานที่จะพิมพขึ้น
เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบ
อยูดานบน
เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

การวางวัสดุพิมพ
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c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

บท 4

การใสซองจดหมาย

a. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
ปรับถาดกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

20

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ

ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ

นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมาย
ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานที่จะ
พิมพขึ้น ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ําลง
เลื่อนปกซองจดหมายลงจนสุด
เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

การวางวัสดุพิมพ

21

บท 4

ความรูเบือ
้ งตนเกีย่ วกับกระดาษ
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การทําสําเนาและการสแกน
•
•
•
•

การทําสําเนาและการสแกน

5

การทําสําเนาเอกสารหรือภาพถาย
การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการทําสําเนา
เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการสแกน

การทําสําเนาเอกสารหรือภาพถาย
หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดจะมีการทําสําเนาในโหมดคุณภาพการพิมพปกติ คุณไมสามารถเปลี่ยน
คุณภาพโหมดการพิมพเมือ
่ ทําสําเนา
▲ ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:
ทําสําเนาดานเดียวจากตนฉบับดานเดียว

a. ใสกระดาษ
ใสทั้งกระดาษภาพถายขนาดเล็กหรือกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ

b. วางตนฉบับ
เปดฝาเครื่องขึ้น

วางตนฉบับโดยใหดา นที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก
การทําสําเนาและการสแกน
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การทําสําเนาและการสแกน

ปดฝา
c. เริ่มทําสําเนา
กด Fit to Page (พอดีหนา) เพื่อขยายหรือยอตนฉบับ
กด เริม
่ ทําสําเนาขาวดํา หรือ เริม
่ ทําสําเนาสี เพิ่มจํานวนสําเนาโดยกดปุมหลายๆ ครั้ง

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
หมายเหตุ เมือ
่ ตองการสแกนเขาเครื่องคอมพิวเตอร จะตองเชื่อมตอ HP Deskjet 2510 กับ
คอมพิวเตอร และเปดอุปกรณทั้งสอง
▲ การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
สแกนหนาเดียว

a. วางตนฉบับ
เปดฝาเครื่องขึ้น

วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

24
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การทําสําเนาและการสแกน

ปดฝา

b. เริ่มสแกน
เริ่มงานสแกนโดยกด Scan (สแกน) บนแผงควบคุม หรือใช ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก
ไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม
่ )>
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet
2510 series
เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถาย) คุณจะเห็นตัวเลือก
การสแกนที่สามารถเลือกไดบนหนาจอ

เคล็ดลับเพือ
่ ความสําเร็จในการทําสําเนา
•

วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการทําสําเนา

25

บท 5

การทําสําเนาและการสแกน

•

กด Fit to Page (พอดีหนา) เพื่อขยายหรือยอภาพตนฉบับใหพอดีกับขนาดกระดาษที่คุณใชพิมพ
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เคล็ดลับเพือ
่ ความสําเร็จในการสแกน
•

วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก

•

ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
•
•
•
•
•

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
การสั่งซือ
้ ผลิตภัณฑหมึกพิมพ
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
การใชโหมดตลับหมึกเดี่ยว
ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกไดอยางงายๆ เพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเมือ
่ ใด ระดับการจาย
หมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึก
หนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพจะแสดงระดับหมึกโดยประมาณโดยตรง โปรดดูคําแนะนําดานลาง
เพื่ออานเกี่ยวกับการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับระดับหมึกโดยประมาณ
วิธีการตรวจสอบระดับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ

1.

คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม
่ )>
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

2.

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
หมายเหตุ 1 ถาคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมึกพิมพที่เคยใช
ในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏขึ้น
หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
เพื่อจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ
่ คุณไดรบ
ั ขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง
หมายเหตุ 3 หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซงึ่ มีอยูหลากหลายวิธี รวมถึง
กระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียมพรอมผลิตภัณฑและตลับหมึกสําหรับการ
พิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึง่ เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก
นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ
กอนสั่งซือ
้ ตลับหมึกพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง
การคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพบนเครือ
่ งพิมพ

▲ หมายเลขตลับหมึกพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
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บท 6

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

การคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพใน ซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ

1.

คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม
่ )>
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

2.

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop (เลือกซือ
้ ) แลวคลิก Shop For Supplies Online
(ซือ
้ อุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน) หมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตองจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมือ
่
คุณคลิกที่ลิงกนี้

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP Deskjet 2510 ใหไปที่ www.hp.com/buy/
supplies เมือ
่ เขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเลือก
ผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น
หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถา
บริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลืองและ
พิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมื่อซือ
้ จากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ
หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•

การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง ในหนา 28

การเลือกตลับหมึกพิมพทถ
ี่ ูกตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและ
ทดสอบมาเพื่อใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยู
เสมอ
หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•

การสั่งซือ
้ ผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 27

การเปลีย่ นตลับหมึกพิมพ
วิธีเปลีย่ นตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบระบบไฟ
2. ใสกระดาษ
1.

28

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

ถอดตลับหมึกพิมพ
a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

3.

รอใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพื่อปลดตลับหมึกพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

4.

ใสตลับหมึกพิมพอันใหม
a. นําตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. แกะเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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c. เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในชองจนเขาที่

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

5.

ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

การใชโหมดตลับหมึกเดีย่ ว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพื่อให HP Deskjet 2510 ทํางานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหนึ่งตลับ
เทานั้น โหมดตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทํางานเมื่อถอดตลับหมึกพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ ใน
โหมดตลับหมึกพิมพเดียว เครื่องจะสามารถทําสําเนาเอกสาร ทําสําเนาภาพถาย และพิมพงานจาก
คอมพิวเตอร
หมายเหตุ เมื่อ HP Deskjet 2510 ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมีขอความปรากฏบน
หนาจอ หากมีขอความปรากฏขึ้น และมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่อง ใหตรวจสอบวา
ไดดึงเทปพลาสติกสําหรับปองกันออกจากตลับหมึกพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมีเทปพลาสติก
ปดบังแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามีการติดตั้งตลับหมึก
พิมพแลว

ออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
ติดตั้งตลับหมึกพิมพสองตลับใน HP Deskjet 2510 เพื่อออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•

30
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การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมึก HP ยังไมหมด
และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันที่สิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด
บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบุไว

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูเอกสารประกอบ
ที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

31
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จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมือ
่ ตลับบรรจุหมึกถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม
ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

บท 6

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
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7

ความสามารถในการเชือ
่ มตอ
•
•

การเชื่อมตอ USB (ไมใชการเชื่อมตอกับเครือขาย)
การเชื่อมตอเครื่องพิมพใหม

การเชือ
่ มตอ USB (ไมใชการเชือ
่ มตอกับเครือขาย)
เครื่อง HP Deskjet 2510 มีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยูที่
ดานหลังเครื่อง
วิธีการเชือ
่ มตอผลิตภัณฑดวยสาย USB

▲ ดูคําแนะนําการตั้งคาที่มาพรอมกับผลิตภัณฑของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับ

คอมพิวเตอรดวยสาย USB
ความสามารถในการเชือ
่ มตอ

หมายเหตุ หามตอสาย USB กับผลิตภัณฑจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทําเชนนั้น
หากติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพไวเรียบรอยแลว เครื่องพิมพจะทํางานในรูปแบบอุปกรณ Plug and
Play หากยังไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหใสแผนซีดีที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ จากนั้นปฏิบต
ั ิ
ตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การเชือ
่ มตอเครื่องพิมพใหม
โปรดดูคําแนะนําดานลาง เพื่ออานเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร ซึ่งมีซอฟตแวร
ติดตั้งอยูแตไมไดเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
การเชือ
่ มตอเครือ
่ งพิมพใหม

จากเมนู Start (เริ่ม) ของคอมพิวเตอร ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) หรือ
Programs (โปรแกรม) จากนั้นเลือก HP
2. เลือก HP Deskjet 2510 All-in-One series
3. เลือก Printer Setup & Software (การตั้งคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)
4. เลือก Connect a new printer (เชื่อมตอเครื่องพิมพใหม) ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบน
หนาจอ
1.

ความสามารถในการเชือ
่ มตอ
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ความสามารถในการเชือ
่ มตอ
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
การนํากระดาษที่ติดอยูออก
ไมสามารถพิมพงานได
ฝายสนับสนุนของ HP

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบการตั้งคา ซอฟตแวรเครื่องพิมพ เพื่อตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษและ
คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
3. ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อดูวามีหมึกพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 27 ถาตลับหมึกพิมพมห
ี มึกพิมพ
เหลืออยูนอย ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
4. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ
1.

หมายเหตุ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง HP All-in-One
จะแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม ถาคุณนําตลับหมึก
พิมพออกมาแลวติดตั้งกลับเขาไปใหม HP All-in-One จะไมแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ HP All-in-One จะจดจําคาการปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพไว ดังนั้นคุณไมจําเปน
ตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพใหมอีกครั้ง
a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง HP Deskjet 2510 series
Toolbox
c. HP Deskjet 2510 series Toolbox จะปรากฏขึ้น
d. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
e. คลิกแท็บ Align Ink Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับ
ตําแหนงออกมา
f. ใสหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก
g. กดปุม เริม
่ ทําสําเนาขาวดํา ผลิตภัณฑจะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษที่
ใชปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

การแกไขปญหา

35

การแกไขปญหา

วิธีปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ

บท 8

5.

พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมึกพิมพยังเหลือหมึกพิมพอยูมาก
วิธพ
ี ม
ิ พหนาการวิเคราะห

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง HP Deskjet 2510 series
Toolbox
c. คลิกแท็บ Device Reports (รายงานเกี่ยวกับอุปกรณ)
d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมูลการวิเคราะห) เพื่อพิมพหนาการ
วิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวงแดง สีเหลือง และสีดําบนหนาการวิเคราะห หากคุณพบเสนริ้ว
ในชองสีและสีดํา หรือไมมห
ี มึกอยูในชองสีดังกลาว ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดย
อัตโนมัติ

การแกไขปญหา

6.

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสีและชองสีดําใน
หนาการวิเคราะห
วิธีทาํ ความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง HP Deskjet 2510 series
Toolbox
c. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
d. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ) ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําที่ปรากฏ
บนหนาจอ
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หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบือ
้ งตนเพิ่มเติมทาง
ออนไลน

การนํากระดาษทีต
่ ด
ิ อยูออก
ดึงกระดาษที่ติดอยูออก
วิธด
ี ึงกระดาษที่ตด
ิ ออก

กดปุมยกเลิกเพื่อลองนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยอัตโนมัติ หากไมเปนผล คุณตองนํากระดาษที่ติด
อยูออกจากเครื่องพิมพเอง
2. คนหากระดาษที่ติดอยู
1.

ถาดปอนกระดาษ
•

หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดปอนกระดาษดานหลัง ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

การแกไขปญหา

ถาดรับกระดาษออก
•

หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดรับ
กระดาษออก

•

คุณอาจตองเปดฝาแครตลับหมึกพิมพและเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพื่อดึงกระดาษที่
ติดอยูออก

การนํากระดาษทีต
่ ด
ิ อยูออก
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ดานในเครือ
่ งพิมพ

การแกไขปญหา

3.

•

หากกระดาษติดอยูดานในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาปดที่ดานลางของเครื่องพิมพ กดปุมที่ดานขาง
ทั้งสองดานของฝาปด

•

ดึงกระดาษที่ติดออก

•

ปดฝาปดดานหลัง คอยๆ ดันฝาปดกลับเขาที่เดิมบนเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองขางเขาที่

กดปุม เริม
่ ทําสําเนาขาวดํา หรือ เริม
่ ทําสําเนาสี บนแผงควบคุมเพื่อทํางานเดิมตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบือ
้ งตนเพิ่มเติมทาง
ออนไลน
การปองกันกระดาษติด
•
•
•
•
•
•

อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
ตรวจสอบวากระดาษทีใ่ สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควรใสกระดาษที่เปนประเภท
และขนาดเดียวกันลงในถาด
ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ
ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบือ
้ งตนเพิ่มเติมทาง
ออนไลน
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ไมสามารถพิมพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Printing Diagnostic Utility (ยูทิลิตี้การ
วิเคราะหการพิมพของ HP) ซึง่ สามารถแกปญหานี้ใหคุณไดโดยอัตโนมัติ เมื่อตองการดาวนโหลดยูทิลิตี้
ดังกลาว ใหคลิกลิงกที่เหมาะสม
หมายเหตุ ยูทิลิตี้การวินิจฉัยการพิมพของ HP อาจไมสามารถใชงานไดในทุกภาษา
นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิตี้การวินิจฉัยการพิมพของ HP (Windows แบบ 32 บิต)
นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิตี้การวินิจฉัยการพิมพของ HP (Windows แบบ 64 บิต)
การแกไขปญหาการพิมพ

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไม
สามารถพิมพงานได ใหลองปฏิบต
ั ิตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดและแกไข
2. ถอดสาย USB และเสียบกลับเขาไปใหม
3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทํางานชั่วคราวหรือออฟไลน
1.

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers
(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
•
Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
•
Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาที่ไอคอนสําหรับเครื่องพิมพของคุณ จากนั้นเลือก See what’s
printing (ดูงานที่กําลังพิมพอยู) เพื่อเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทําเครื่องหมายถูกหนา
รายการ Pause Printing (หยุดการพิมพชั่วคราว) หรือ Use Printer Offline (ใช
เครื่องพิมพแบบออฟไลน)
d. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง

ไมสามารถพิมพงานได
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วิธีตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพไมไดหยุดการทํางานชัว่ คราวหรือออฟไลน

บท 8

4.

ตรวจสอบวาไดตั้งคาผลิตภัณฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน
วิธีตรวจสอบวาไดตงั้ คาผลิตภัณฑไวเปนเครือ
่ งพิมพเริม
่ ตนหรือไม

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers
(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
•
Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
•
Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคาผลิตภัณฑที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน
เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอื่นถูกตั้งคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภัณฑที่ถูกตองและเลือก
Set as Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง
5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ
วิธเี ริม
่ การทํางานของที่เก็บพักงานพิมพใหม

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
Windows 7
•

การแกไขปญหา

•
•
•
•

จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้น
คลิก System and Security (ระบบและความปลอดภัย) แลวคลิก Administrative
Tools (เครื่องมือในการดูแล)
ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)
คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)
บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทของการเริ่มตน) ใหตรวจดู
วาไดเลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไวแลว
หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista
•

•
•
•
•
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จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้น
คลิก System and Maintenance (ระบบและการบํารุงรักษา) และคลิก
Administrative Tools (เครื่องมือในการดูแล)
ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)
คลิกขวาที่ Print Spooler service (บริการที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties
(คุณสมบัติ)
บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทของการเริ่มตน) ใหตรวจดู
วาไดเลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไวแลว
หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows XP

จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
•
คลิก Manage (จัดการ) แลวคลิก Services and Applications (บริการและ
โปรแกรมประยุกต)
•
ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ ) แลวเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักการพิมพ)
•
คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Restart (เริ่มการทํางานใหม)
เพื่อเริ่มการทํางานของบริการใหม
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคาผลิตภัณฑที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน
เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอื่นถูกตั้งคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาที่ผลิตภัณฑที่ถูกตองและเลือก
Set as Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง
6. เริ่มการทํางานของคอมพิวเตอรใหม
7. ลบคิวการพิมพ
•

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers
(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
•
Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
•
Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด)
หรือ Purge Print Document (ลางเอกสารงานพิมพ) จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
d. ถายังมีเอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจาก
คอมพิวเตอรรีสตารทเรียบรอยแลว
e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมข
ี อมูลคางอยู จากนั้นจึงลองพิมพอีกครั้ง
ถาคิวการพิมพไมไดถูกลางออกไป หรือถูกลางออกแลวแตยังไมสามารถพิมพออกได ใหดําเนิน
การแกไขขั้นตอไป
หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบือ
้ งตนเพิ่มเติมทาง
ออนไลน

นําสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ
หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษที่ติดออก ใชความระมัดระวัง
ทุกครั้งเมื่อนํากระดาษที่ติดออกจากภายในเครื่อง
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

นําสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ
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วิธลี บคิวการพิมพ

บท 8

การคนหาตลับหมึกพิมพทช
ี่ าํ รุด
หากไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพสีดํากะพริบทั้งสองดวง และไฟแสดงสถานะ
เปด/ปดติดสวาง แสดงวาตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับอาจยังมีเทปติดอยูหรือยังไมไดติดตั้ง อันดับแรก
ตรวจสอบใหแนใจวาดึงเทปสีชมพูออกจากตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับแลว และติดตั้งตลับหมึกพิมพเหลา
นี้เรียบรอยแลว หากไฟแสดงสถานะตลับหมึกพิมพทั้งสองดวงยังกะพริบอยู แสดงวาตลับหมึกพิมพตลับ
ใดตลับหนึ่งหรือทั้งสองตลับอาจชํารุดเสียหาย โปรดทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อตรวจหาตลับหมึกพิมพ
ที่ชํารุด
นําตลับหมึกพิมพสีดําออก
ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
3. หากไฟเปด กะพริบ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสามสี หากไฟเปด ไมกะพริบ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
สีดํา
1.
2.

การเตรียมถาดกระดาษ
เปดถาดรับกระดาษออก

▲ ถาดรับกระดาษออกตองเปดอยูเมือ
่ เริ่มพิมพ

การแกไขปญหา

ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

▲ ฝาครอบตลับหมึกพิมพตองปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การแกไขปญหาการทําสําเนาและการสแกน
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

ฝายสนับสนุนของ HP
•
•
•
•

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ
ขั้นตอนการสนับสนุน
การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ
ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการลงทะเบียน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วขึ้น การสนับสนุนและการแจง
เตือนการสนับสนุนของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภัณฑขณะติดตั้ง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบียนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขัน
้ ตอนการสนับสนุน
หากคุณประสบปญหา ใหทําตามขัน
้ ตอนตอไปนี้

อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support ศูนยบริการ
ลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขา
ถึงไดรวดเร็วที่สุดเมือ
่ ตองการทราบขอมูลปจจุบน
ั ของผลิตภัณฑและเมือ
่ ตองการความชวยเหลือจาก
ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้:
•
เขาถึงผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
•
โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภัณฑ
•
ผลิตภัณฑที่มีประโยชนและขอมูลการแกไขปญหาเบือ
้ งตนสําหรับปญหาทั่วๆไป
•
การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP พรอมใหบริการเมื่อคุณลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ
ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
การโทรศัพทติดตอ
หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท
ฝายสนับสนุนของ HP
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1.

บท 8

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก และละติน
อเมริกา (รวมเม็กซิโก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปที่ www.hp.com/support โดยมีคาใชจายตามปกติของการใช
โทรศัพท

การโทรศัพทตด
ิ ตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมูลตอไปนี้ไวใหพรอม
•
•

•
การแกไขปญหา

•
•

ชื่อผลิตภัณฑ (ระบุอยูบนผลิตภัณฑ เชน HP Deskjet 2510 HP Deskjet Ink Advantage
2515 เปนตน)
หมายเลขสินคา (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

หมายเลขผลิตภัณฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
ขอความที่ปรากฏเมือ
่ มีปญหาเกิดขึ้น
ตอบคําถามเหลานี้
◦
เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦
คุณสามารถทําใหเกิดขึ้นไดอีกหรือไม
◦
คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม
◦
มีเหตุการณอื่นเกิดขึ้นกอนเหตุการณนี้หรือไม (เชน ฟารอง มีการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)

หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และขอมูลคาโทรศัพท โปรดดู
ที่ www.hp.com/support

หลังจากสิน
้ สุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใช
จายเพิ่มเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP
www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพทของฝาย
สนับสนุนในประเทศ/พื้นที่ของทานเพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน
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ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การแกไขปญหา

หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสําหรับ HP Deskjet 2510 จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการ
รับประกันเพื่อดูขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม

ฝายสนับสนุนของ HP
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9

ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสําหรับ HP Deskjet 2510 มีอยูใน สวนนี้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Deskjet 2510
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•

หมายเหตุ
ลักษณะเฉพาะ
โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
ประกาศขอบังคับ

หมายเหตุ

ลักษณะเฉพาะ
ขอมูลจําเพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Deskjet 2510 มีอยูในหัวขอนี้ สําหรับรายละเอียดขอมูลจําเพาะ
ดานเทคนิค โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภัณฑที่ www.hp.com/support
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
ความจุของถาดปอนกระดาษ
ความจุของถาดรับกระดาษออก
ขนาดกระดาษ
น้ําหนักกระดาษ
ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
ขอมูลจําเพาะของการสแกน
ความละเอียดในการพิมพ
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา
จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ
ขอมูลเกี่ยวกับเสียง

ขอมูลทางเทคนิค

•

ขอมูลทางเทคนิค
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ขอกําหนดเกีย่ วกับระบบ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบต
ั ิการในอนาคต โปรดเขาไปที่เว็บไซตบริการ
ลูกคาออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support
ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
•
•
•
•
•
•

ชวงอุณหภูมก
ิ ารใชงานที่แนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
ชวงอุณหภูมก
ิ ารใชงานที่ยอมรับได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
ความชื้น: 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดน้ําคางสูงสุด 28 ºC
ชวงอุณหภูมข
ิ ณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Deskjet 2510 อาจมีขอ
ผิดพลาดบาง
HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึ้นจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความจุของถาดปอนกระดาษ

กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 50 ซอง
ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง
บัตรดัชนี: สูงสุด 20 ซอง
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 ซอง
ความจุของถาดรับกระดาษออก

กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 30 ซอง
ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง
บัตรดัชนี: สูงสุด 10 ซอง
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 10 ซอง
ขนาดกระดาษ

หากตองการทราบรายการขนาดสื่อที่รองรับทั้งหมด โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
น้าํ หนักกระดาษ
ขอมูลทางเทคนิค

กระดาษธรรมดา: 64 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด)
ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)
บัตร: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดสําหรับบัตรดัชนี)
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)
ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
•
•
•

ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร
วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
ภาษา: PCL3 GUI

ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
•
•
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การประมวลภาพแบบดิจิตอล
ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันขึ้นอยูก
 ับความซับซอนของเอกสารและรุน

ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลจําเพาะของการสแกน
•
•
•

ความละเอียด: สูงสุดถึง 1200 x 1200 ppi ออพติคอล
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร
สี: สี 24 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ความละเอียดในการพิมพ
โหมดเอกสารราง
•
•

ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 300 x 300 dpi
สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมัติ

โหมดปกติ
•
•

ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600 x 300 dpi
สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมัติ

ธรรมดา-โหมดดีทส
ี่ ด
ุ
•
•

ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600 x 600 dpi
สําเนา: 600 x 1200 dpi (ขาวดํา), อัตโนมัติ (สี)

ธรรมดา-โหมดดีทส
ี่ ด
ุ
•
•

ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600 x 600 dpi
สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมัติ

โหมด dpi สูงสุด
•
•

ตนฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 1200 x 1200 dpi
สําเนา: อัตโนมัติ (ขาวดํา), ความละเอียดสูงสุด 4800 x 1200 dpi (สี)

ขอมูลจําเพาะเกีย่ วกับกระแสไฟฟา
0957-2286
•
•

แรงดันไฟฟาเขา: 100-240Vac (+/- 10%)
ความถี่ไฟฟาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

0957-2290
•

แรงดันไฟฟาเขา: 200-240Vac (+/- 10%)
ความถี่ไฟฟาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

ขอมูลทางเทคนิค

•

หมายเหตุ ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น
จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวนการพิมพ
ของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ
ขอมูลเกีย่ วกับเสียง

ในกรณีที่คุณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP ไปที่
www.hp.com/support

ลักษณะเฉพาะ
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพือ
่ อนุรก
ั ษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มค
ี ุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการออกแบบเพื่อการ
รีไซเคิลกับผลิตภัณฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอยที่สุดในขณะที่ยังรักษาสภาพการ
ทํางานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาให
แยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการเชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใช
เครื่องมือพื้นฐาน ชิ้นสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อการแยกชิ้น
สวนและการซอมแซมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดที่
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
การใชกระดาษ
พลาสติก
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
โครงการรีไซเคิล
โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
การใชไฟฟา
การปดเครื่องอัตโนมัติ
โหมดสลีป
การทิ้งอุปกรณที่หมดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป
สารเคมี
การจํากัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม

ขอมูลทางเทคนิค

HP มุงมัน
่ ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดวยการจัดทําเคล็ดลับ
ในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางนี้เพื่อชวยใหคุณใสใจในวิธีการประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิด
จากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจากคุณสมบัติเฉพาะในผลิตภัณฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต
HP Eco Solutions สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ชิ้นสวนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพื่อให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ
่ สิน
้ สุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวส
ั ดุ
คุณสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่
www.hp.com/go/msds
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ขอมูลทางเทคนิค

โครงการรีไซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรีไซเคิลวัสดุสาํ หรับ HP inkjet
HP มุงมัน
่ รักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค
ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชไฟฟา
อุปกรณการพิมพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ที่มโี ลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอกําหนด ENERGY STAR อันเปนขอกําหนดสําหรับอุปกรณการสรางภาพของ
องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายตอไปนี้จะปรากฏบนผลิตภัณฑแสดง
ภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับรุนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มีคุณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR จะปรากฏอยู
ในรายการที่: www.hp.com/go/energystar
การปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติตามคาเริ่มตนเมือ
่ คุณเปด
เครื่องพิมพ เมือ
่ เปดใชงานการปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่ไมมก
ี ารใชงานนานสองชั่วโมงเพื่อชวยลดการใชพลังงาน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการปด
เครื่องอัตโนมัติไดจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ เมือ
่ คุณเปลี่ยนการตั้งคานี้ เครื่องพิมพจะคงการตั้งคาที่คุณ
เลือกไว การปดเครือ
่ งอัตโนมัตจิ ะปดการทํางานทัง้ หมดของเครือ
่ งพิมพ ดังนัน
้ คุณจึงตองกดปุมเปด/ปด
เครือ
่ งเพื่อเปดการทํางานของเครือ
่ งอีกครัง้
วิธีเปดใชงานหรือปดใชงาน Auto Power-Off (เปดเครือ
่ งอัตโนมัต)ิ

1.

คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม
่ )>
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

2.

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your
Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง HP Deskjet 2510 series Toolbox
โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
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ขอมูลทางเทคนิค

การปดเครือ
่ งอัตโนมัติ

บท 9

HP Deskjet 2510 series Toolbox จะปรากฏขึ้น
4. คลิก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
3.

เคล็ดลับ หากคุณกําลังพิมพผานการเชื่อมตอเครือขายแบบไรสายหรือผาน Ethernet คุณสมบัติ
Auto Power-Off (เปดเครื่องอัตโนมัติ) ควรปดใชงานเพื่อใหแนใจวางานพิมพจะไมสูญหายไป แม
เมื่อมีการปดใชงาน Auto Power-Off (เปดเครื่องอัตโนมัติ) เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจาก
ทีไ่ มมีการใชงานนานหานาทีเพื่อชวยลดการใชพลังงาน

โหมดสลีป
•
•
•

การใชพลังงานจะลดลงเมื่ออยูในโหมดสลีป
หลังจากการตั้งคาเครื่องพิมพในครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากที่ไมมีการใชงาน
นานหานาที
เวลาในการเขาสูโหมดสลีปจะไมสามารถเปลีย่ นแปลงได

ขอมูลทางเทคนิค
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การทิง้ อุปกรณทห
ี่ มดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป

สารเคมี
HP ยึดมัน
่ ในการใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอ
กําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบียบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (REACH Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถ
อานรายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑนี้ไดที่: www.hp.com/go/reach

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
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การจํากัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP Deskjet 2510 มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอ
บังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•
•
•

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

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
VCVRA-1221 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet
2510 All-in-One series อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CX027A, CX027B และอื่นๆ)

ขอมูลทางเทคนิค
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FCC statement

Notice to users in Korea

ประกาศขอบังคับ
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VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบัญญัติ EU Directives ดังตอไปนี้:
•
•
•

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

ผลิตภัณฑนี้จะมีคุณสมบัติตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มเี ครื่องหมาย CE เทานั้น
หากผลิตภัณฑนี้มค
ี ุณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑนี้จะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบัญญัติ EU Directive ตอไปนี้:
•

กฎบัญญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบต
ั ิตามกฎบัญญัติเหลานี้แสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่
สอดคลองกันและมีผลบังคับใชซึ่งระบุไวในคําประกาศรับรองของ EU ที่ HP จัดทําสําหรับผลิตภัณฑ
หรือกลุมผลิตภัณฑนี้ และมีเผยแพร (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือที่
เว็บไซตตอไปนี้: www.hp.com/go/certificates (พิมพชื่อผลิตภัณฑในชองคนหา)
ขอมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบังคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:
สําหรับผลิตภัณฑทไี่ มมีคณ
ุ สมบัติดานการโทรคมนาคม และ
สําหรับผลิตภัณฑดา นโทรคมนาคมทีส
่ อดคลองกันของ
สหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ทีม
่ ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW
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(ทําตอ)
สําหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมทีไ่ มสอดคลองกันของ
สหภาพยุโรป (จะมีเลขประจําเครื่อง 4 หลักแทรกอยูระหวาง
CE และ ! (เครื่องหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับใช)

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑนี้
คุณสมบัติการทํางานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในกลุมประเทศ EU และ EFTA
ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี
กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน ลิทัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา
เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิต
เซอรแลนด และสหราชอาณาจักร
หัวตอโทรศัพท (มีเฉพาะบางผลิตภัณฑ) มีไวเพื่อการเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก
ผลิตภัณฑที่มอ
ี ป
ุ กรณ LAN แบบไรสาย
•

ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชองสัญญาณที่มใี หใชงาน
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่ เศส
•

มีขอจํากัดบางอยางสําหรับการทํางานของ LAN แบบไรสายดวยความถี่ 2.4-GHz ของผลิตภัณฑ
นี้: ผลิตภัณฑนี้อาจใชงานภายในอาคารไดสําหรับคลื่นความถี่ 2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13)
สําหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะใชไดเฉพาะคลืน
่ ความถี่ 2400-2454 MHz (ชอง 1-7)
สําหรับขอกําหนดลาสุด โปรดดูที่ www.arcep.fr

หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:

ขอมูลทางเทคนิค

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

ประกาศขอบังคับ
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