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1 How Do I? (ควรทาํอยางไร?)
เรียนรูวิธีใช HP Deskjet 2510 ของคุณ
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ ในหนา 5
• การทําสําเนาเอกสารหรือภาพถาย ในหนา 23
• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ ในหนา 28
• การนํากระดาษท่ีติดอยูออก ในหนา 37
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2 ทาํความรูจกักบั HP Deskjet 2510
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณสมบัติของแผงควบคุม
• ไฟแสดงสถานะ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ

1 ถาดปอนกระดาษ

2 ท่ีกั้นชองถาดปอนกระดาษ

3 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ

4 แผงควบคุม

5 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

6 ถาดรับกระดาษออก

7 แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวาแกนเล่ือนของถาด)

8 ตลับหมึกพิมพ

ทําความรูจักกับ HP Deskjet 2510 5
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คณุสมบัตขิองแผงควบคมุ

1 เพาเวอร: เปดหรือปดผลิตภัณฑ เม่ือปดผลิตภัณฑแลว ยงัคงมีการจายไฟในปริมาณเล็กนอยอยู หากไม
ตองการใหมีการจายไฟ ใหปดผลิตภัณฑ แลวดึงปลั๊กสายไฟออก ไฟแสดงสถานะเปด/ปดท่ีกะพริบจะบงช้ีวา
มีขอผิดพลาดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ไฟแสดงสถานะ ในหนา 6

2 scan (ภาพสแกน): เริ่มการสแกนท่ีแผงดานหนาหลังจากมีการเช่ือมตอคอมพิวเตอร

3 ยกเลกิ: หยดุการทํางานปจจุบัน

4 Fit to page (พอดีหนา): ยอและขยายตนฉบับท่ีวางบนกระจก
5 Fit to page light (ไฟสถานะฟงกชันพอดีหนา): ระบุวาเลือกฟงกชันขยายหรือยออยูหรือไม
6 เริม่ทําสาํเนาขาวดาํ: เร่ิมทําสําเนาขาวดํา เพ่ิมจํานวนสําเนา (สูงสุด 19 ชุด) ไดดวยการกดปุมหลายๆ คร้ัง

โดยปุมน้ีทําหนาท่ีเปนปุมกลับสูการทํางานหลังจากแกไขปญหาการพิมพแลว

7 เริม่ทําสาํเนาส:ี เริ่มงานทําสําเนาสี เพ่ิมจํานวนสําเนา (สูงสุด 19 ชุด) ไดดวยการกดปุมหลายๆ ครั้ง โดยปุม
น้ีทําหนาท่ีเปนปุมกลับสูการทํางานหลังจากแกไขปญหาการพิมพแลว

8 ไฟเตอืน: แสดงวามีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ กระดาษหมด หรือมีเหตุการณท่ีคุณตองตรวจสอบ

9 หนาจอแผงควบคมุ: ระบุจํานวนสําเนา ขอผิดพลาดวัสดุพิมพ ระดับหมึก และขอผิดพลาดหมึก

การปดเคร่ืองอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมติัตามคาเริ่มตนเมื่อคุณเปด
เคร่ืองพิมพ เมือ่เปดใชงานการปดเคร่ืองอัตโนมติั (Auto Power-Off) เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมติั
หลังจากท่ีไมมกีารใชงานนานสองช่ัวโมงเพ่ือชวยลดการใชพลังงาน อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี การ
ปดเคร่ืองอัตโนมติั ในหนา 51

ไฟแสดงสถานะ
เมื่อเปดสวิตชเครื่องพิมพ ไฟของปุมเปดจะติดสวาง ขณะที่เครื่องกําลังทํางาน ไฟของปุมเปดน้ีจะกะพริบ
ไฟสถานะอื่นๆ ที่กะพริบเปนการแจงขอผิดพลาดที่คุณสามารถแกไขได ดูที่ตารางดานลางเพ่ือเรียนรู
เก่ียวกับไฟที่กะพริบและขอควรปฏบิัติ

บท 2
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ลกัษณะทีป่รากฏ สาเหตแุละการแกปญหา

ไฟแสดงสถานะเปด/ปดกะพริบถี่ๆ และไฟเตือนตดิสวาง ถาดรับกระดาษออกปดเมือ่จะพิมพ

เปดถาดรับกระดาษออก

ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ และไฟเตือนกะพริบ ฝาครอบตลับบรรจุหมึกเปดอยู

โปรดด ูการเตรียมถาดกระดาษ ในหนา 42

ระดับหมึกสีดํา ! กะพริบเร็ว ไมมีตลับหมึกพิมพทัง้สองตลับ หรือไมไดแกะเทปออก หรือ
ตลับหมึกพิมพอาจจะเสีย

ติดตั้งตลับหมกึพิมพ หรือแกะเทปสีชมพูออกจากตลับหมึก
พิมพ หรือเปล่ียนตลับหมึกพิมพที่เสียใหม อานรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 28

ไอคอนระดับหมึกกะพริบหน่ึงไอคอน ไอคอนทีก่ะพริบแสดงวาไมมีตลับหมึกพิมพทัง้สองตลับ หรือ
ไมไดแกะเทปออก หรือตลับหมึกพิมพอาจจะเสีย เคร่ืองพิมพ
จะพิมพในโหมดตลับหมึกพิมพเดี่ยวโดยใชตลับหมึกพิมพ
หน่ึงตลับ

ติดตั้งตลับหมึกพมิพสีดําหรือตลับหมึกพิมพสี หรือแกะเทป
สีชมพูออกจากตลับหมึกพิมพ หรือเปล่ียนตลับหมึกพิมพที่
เสียใหม

ตัวอักษร "P" ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ ไมมีกระดาษ หรือไมมีการปอนกระดาษ

ใสกระดาษ จากน้ันกดปุมใดๆ ยกเวน Cancel เพื่อพิมพ
ใหม โปรดด ูการวางวัสดุพิมพ ในหนา 17

ตัวอักษร "J" ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ มีกระดาษติดอยู

โปรดด ูการนํากระดาษทีต่ดิอยูออก ในหนา 37 ใส
กระดาษ จากนั้นกดปุมใดๆ ยกเวน Cancel เพื่อพิมพใหม

ตัวอักษร "C" ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ แครตลับหมึกพิมพภายในเคร่ืองพิมพหยดุทํางานกลางคัน

ฝาครอบตลับหมึกพมิพเปดอยูหรือแครตลับหมึกพิมพติดขัด
ยายแครตลับหมึกพิมพไปทางดานขวา ปดประตู แลวกดปุม
ใดๆ ยกเวน Cancel เพื่อพิมพใหม

ไฟแสดงสถานะเปด/ปด ไอคอนสื่อ และไฟเตือนกะพริบ สแกนเนอรไมทํางาน กดปุม เปด/ปด เพื่อปดเคร่ืองพิมพ
แลวเปดใหมอีกคร้ัง

หากปญหายังมีอยู โปรดตดิตอ HP เคร่ืองพิมพยังคงพิมพอยู
แมวาสแกนเนอรจะไมทํางาน

ไฟแสดงสถานะ 7
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ลกัษณะทีป่รากฏ สาเหตแุละการแกปญหา

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

เคร่ืองพิมพเกิดปญหาขัดของ

รีเซ็ตเคร่ืองพิมพ

1. ปดเคร่ืองพิมพ
2. ดึงปล๊ักสายไฟออก
3. รอสักครู แลวเสียบสายไฟกลับเขาที่
4. เปดเคร่ืองพิมพ

หากปญหายังมีอยู โปรดตดิตอ HP

ไอคอนระดับหมึกและไอคอนขนาดหยดนํ้าหมึกกระพริบหน่ึงไอคอน และไฟเตือนติด
สวาง

ไอคอนระดับหมึกที่กะพริบแสดงวาตลับหมึกพิมพนั้นๆ มี
ปญหา ตลับหมกึพิมพอาจจะติดตั้งไมถกูตอง ไมสามารถ
ทํางานรวมกนัได เปนตลับหมึกพิมพปลอม หรือมีระดับหมึก
ต่ํามาก

• ถาคุณพบขอความบนหนาจอคอมพวิเตอรของคณุ ให
ดูขอความเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัปญหาที่เกดิ
ขึ้น

• ถาไมมีขอความบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ ให
ลองถอดและใสตลับหมึกพิมพใหม

• ตรวจสอบวากําลังใชตลับหมกึพิมพของ HP ทีถ่กูตอง
สําหรับผลิตภัณฑของคุณ

• ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพเสียหายหรือไม โปรดดู
การคนหาตลับหมึกพิมพที่ชํารุด ในหนา 42

• หากคุณภาพงานพิมพไมดี ใหพิจารณาเปล่ียนตลับ
หมึกพิมพใหม โปรดด ูการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 28

ไอคอนระดับหมึกและไอคอนขนาดหยดนํ้าหมึกกระพริบทั้งสองไอคอน และไฟเตือนติด
สวาง

ตลับหมึกพิมพทั้งสองตลับมีปญหา ตลับหมกึพิมพอาจจะตดิ
ตั้งไมถูกตอง ไมสามารถทํางานรวมกนัได เสีย เปนตลับหมึก
พิมพปลอม หรือมีระดับหมกึต่ํามาก

• ถาคุณพบขอความบนหนาจอคอมพวิเตอรของคณุ ให
ดูขอความเพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัปญหาที่เกดิ
ขึ้น

• ถาไมมีขอความบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ ให
ลองถอดและใสตลับหมึกพิมพใหม

• ตรวจสอบวากําลังใชตลับหมกึพิมพของ HP ทีถ่กูตอง
สําหรับผลิตภัณฑของคุณ

• ตลับหมึกพิมพเสียหาย โปรดด ูการคนหาตลับหมึก
พิมพที่ชํารุด ในหนา 42

• หากคุณภาพงานพิมพไมดี ใหพิจารณาเปล่ียนตลับ
หมึกพิมพใหม โปรดด ูการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 28
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3 Print (พมิพ)
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

การพิมพเอกสาร ในหนา 9

การพิมพภาพถาย ในหนา 10

การพิมพซองจดหมาย ในหนา 11

การพมิพเอกสาร
การพมิพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน

1. ตรวจใหแนใจวาถาดรบักระดาษออกเปดอยู
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
3. จากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ ใหคลิกปุม Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพท่ีเลือก
5. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

Print (พิมพ) 9
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6. เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง
• บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพ

ที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
• คลิก Advanced (ข้ันสูง) เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper/Output

(กระดาษ/งานพิมพ)
7. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
8. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

หมายเหตุ คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว คลิกปุม
Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวาง
ไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) ใหเลือก Print Even Pages Only
(พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมือ่พิมพหนาคูของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนํา
เอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสเอกสารกลับไปท่ีถาดปอนกระดาษโดยหงายหนากระดาษ
เปลาข้ึน และใหดานบนของหนาเอกสารอยูดานลาง กลับไปที่เมนูแบบดึงลง Pages to Print
(หนาที่จะพิมพ) เลือก Print Odd Pages Only (พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

การพมิพภาพถาย
การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจใหแนใจวาถาดรบักระดาษออกเปดอยู
2. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยใหดานท่ีจะพิมพหงายข้ึน

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูดานบน

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

บท 3
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7. เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง
• บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

Landscape (แนวนอน)
• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพ

ที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
• คลิก Advanced (ข้ันสูง) เพ่ือเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ 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
(ข้ันสูง) และเลือก Yes (ใช) จากรายการ Print in Max DPI (พิมพใน dpi สูงสุด) แบบดึงลง
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด ในหนา 14

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

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถายควรเรียบกอนพิมพ

การพมิพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหน่ึงซองลงในถาดปอนกระดาษของ HP Deskjet 2510 โปรด
อยาใชซองจดหมายท่ีมีลักษณะมนัเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายท่ีมีตัวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการจัดรปูแบบสําหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธี
ใชในซอฟตแวรเวิรด โปรเซสซิ่งของทานเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีที่สุด โปรดใชฉลากเพ่ือพิมพท่ีอยูผูสง
บนซองจดหมาย

การพมิพซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
3. วางซองจดหมายลงท่ีดานขวาของถาด ควรหงายดานที่จะพิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซาย
4. ดันซองจดหมายเขาไปในเคร่ืองพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด
5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมาย 11
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อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
6. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

7. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
• ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษภาพถายที่เหมาะสม

จากเมนู Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
• ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกขนาดซองจดหมายท่ีเหมาะสมจากเมนู

Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

เคล็ดลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ
เพ่ือใหสามารถพิมพงานไดตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานเปนปกติและมีปริมาณหมกึพิมพ
เพียงพอ ใสกระดาษสําหรับพิมพอยางถูกตอง และต้ังคาผลิตภณัฑไวอยางเหมาะสม

เคลด็ลบัเกีย่วกบัตลบัหมึกพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
• ติดต้ังตลับหมึกพิมพขาวดําและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 28
• ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมกึพิมพเพ่ือใหแนใจวามปีริมาณหมึกพิมพเพียงพอ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณ ในหนา 27
• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 35

เคลด็ลบัการใสกระดาษ

• ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหนึ่งแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมขีนาดเทากันและเปนประเภท
เดียวกันเพ่ือหลีกเลีย่งกระดาษติด

• ใสกระดาษโดยหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน
• ตรวจสอบใหแนใจวากระดาษที่โหลดลงในถาดปอนกระดาษเขาวางแบนเรียบและขอบกระดาษไม

งอหรือฉีก
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17
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เคลด็ลบัการตัง้คาเครือ่งพมิพ

• ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดรเวอรการพิมพ ใหเลือกประเภทกระดาษและ
คุณภาพท่ีเหมาะสมจากเมนู Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง

• ในแท็บ Advanced (ข้ันสูง) ใหเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากเมนู Paper Size (ขนาด
กระดาษ) แบบดึงลง

• คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

หมายเหตุ

• ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชสําหรับเครื่องพิมพและกระดาษ
ของ HP ซึง่ทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุสิ้นเปลืองท่ีมใิชของ
HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ
HP จะไมอยูภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซือ้ตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปท่ี:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพ่ือจุด
ประสงคในการวางแผนเตรียมการเทาน้ัน

หมายเหตุ เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมึกพิมพสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

• การต้ังคาซอฟตแวรท่ีเลือกไวในไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะมผีลเฉพาะกับการพิมพเทานั้น ไมรวมถึง
การทําสําเนาหรือการสแกน

• คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว

หมายเหตุ คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ
Layout (หนาที่จัดวางไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print
Odd Pages Only (พิมพหนาค่ีเทาน้ัน) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมือ่พิมพหนาค่ีของ
เอกสารเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสเอกสารกลับไปที่ถาดปอน
กระดาษโดยหงายหนากระดาษเปลาข้ึน กลับไปท่ีเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะ
พิมพ) เลือก Print Even Pages Only (พิมพหนาคูเทาน้ัน) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

• พิมพโดยใชหมกึสีดําเทานั้น

หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําเทานั้น ใหคลิกปุม Advanced
(ข้ันสูง) 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 13
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การพมิพโดยใชจาํนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

ดูขอมูลจําเพาะดานเทคนิคสําหรบัความละเอียดในการพิมพของโหมด dpi สูงสุด

การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการต้ังคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใช
พ้ืนท่ีดิสกจํานวนมาก

การพมิพในโหมด dpi สงูสดุ

1. ตรวจใหแนใจวาคุณมีกระดาษภาพถายอยูในถาดปอนกระดาษ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
4. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
6. 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) เพ่ือเปด
ใชการพิมพดวย dpi สูงสุด

7. คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง)
8. ในสวน Printer Features (คุณสมบติัเครื่องพิมพ) ใหเลือก Yes (ใช) จากรายการแบบดึงลง

Print in Max DPI (พิมพดวย dpi สูงสุด)
9. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากเมนูแบบดึงลง Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)
10. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดตัวเลือกข้ันสูง
11. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพ่ือ

พิมพ
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4 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมขีนาดและประเภทตางๆ ลงใน HP Deskjet 2510 ได เชน กระดาษ Letter
หรือ A4 กระดาษภาพถาย แผนใส และซองจดหมาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ ในหนา 15
• การวางวัสดุพิมพ ในหนา 17

กระดาษทีแ่นะนาํสําหรบัการพมิพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมเีฉพาะสําหรับ
ประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาคของคุณ

ColorLok

• HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทําสําเนาเอกสารประจํา
วัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามคุีณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้ันสูงดาน
ความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหไดเอกสารท่ีมีความคมชัด มสีีสันสดใส มสีีดําท่ี
เขมมากข้ึน และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาท่ัวไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ColorLok ที่มีทั้ง
ขนาดและนํ้าหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

HP Advanced Photo Paper

• กระดาษภาพถายที่มคีวามหนาชนิดนี้มคุีณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยท้ิง
ไว โดยสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความช้ืนได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและให
ความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจากราน โดยใชไดหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว,
10 x 15 ซม. (มหีรือไมมแีท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมลีักษณะผิวสองแบบน่ันคือแบบผิวมนัหรือผิว
มันเล็กนอย (ผิวมนั-ดาน) กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษท่ีปราศจากกรดท้ังนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ีคงทน
นานกวาเดิม

HP Everyday Photo Paper

• ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชกระดาษที่ออกแบบมาสําหรับการพิมพ
ภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มคุีณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใชกระดาษน้ีกับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบก่ึง
มัน และมีหลายขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมแีถบ)
กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งน้ีเพ่ือใหไดภาพถายทีค่งทนนานกวาเดิม
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HP Brochure Paper หรอื HP Superior Inkjet Paper

• กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมนัทั้งสองดานสําหรับการใชงานสองดาน
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทําสําเนาที่ใกลเคียงกับภาพหรือภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ
การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณียภณัฑและปฏทิิน

HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper

• กระดาษเหลานี้คือกระดาษทีม่ีน้ําหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสําหรับงานนําเสนอ โครง
รางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีนํ้าหนักมากเพ่ือใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper

• HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความท่ีมีความคมชัดสูง มคีวามทึบเพียงพอสําหรับ
การพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และ
ใบปลิว ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดําเขมมากข้ึน และ
ใหสีสันสดใส

HP Printing Paper

• HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารท่ีมีความคมชัดมากกวาเอกสารท่ี
พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารท่ีถายสําเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ท่ี
ทําใหมหีมกึพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากข้ึน และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษท่ี
ปราศจากกรดท้ังนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ีคงทนนานกวาเดิม

HP Office Paper

• HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสารราง บันทึกชวยจํา
และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ท่ีทําใหมหีมึกพิมพเลอะนอยลง มีสี
ดําเขมมากข้ึน และสีสันสดใส กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษท่ีปราศจากกรดท้ังนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ี
คงทนนานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer

• HP Iron-on Transfers (สําหรับผาส ีหรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่
เหมาะสําหรับการสรางเสื้อยืดท่ีออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

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 ทีจ่ะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมอือาชีพในราคาทีคุ่ณจายไดดวย HP
Deskjet 2510 ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับ
การออกแบบมาใหทํางานรวมกันเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักก่ี
ครั้ง เหมาะสําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพ่ือแจก
จาย

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น
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หากตองการสั่งซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ โปรดไปท่ี www.hp.com/buy/supplies เมื่อ
เขาไปแลวใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของทาน แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภณัฑ
จากน้ันคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงลิงคใดลิงคหนึ่งในหนานั้น

การวางวสัดพุมิพ
▲ เลือกขนาดกระดาษเพ่ือดําเนินการตอ

ใสกระดาษขนาดเต็มแผน

a. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน
� ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

การวางวัสดุพิมพ 17

คว
าม
รูเ
บ
ือ้ง
ตน

เก
ีย่ว
กบั
กร
ะด
าษ

http://www.hp.com/buy/supplies


d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหัน

ดานที่จะพิมพข้ึน

� เลื่อนปกกระดาษลงจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระท่ังชิดขอบกระดาษ

ใสกระดาษขนาดเลก็

a. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน
� ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

บท 4
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b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

d. ใสกระดาษ
� ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ

หงายดานที่จะพิมพข้ึน
� เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบ
อยูดานบน

� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระท่ังชิดขอบกระดาษ

การวางวัสดุพิมพ 19
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การใสซองจดหมาย

a. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน
� ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
� ปรับถาดกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
� เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
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� นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมาย

� ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองท่ีดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานที่จะ
พิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ําลง

� เลื่อนปกซองจดหมายลงจนสุด
� เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

การวางวัสดุพิมพ 21
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5 การทําสาํเนาและการสแกน
• การทําสําเนาเอกสารหรือภาพถาย
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
• เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการทําสําเนา
• เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการสแกน

การทาํสาํเนาเอกสารหรือภาพถาย
หมายเหตุ เอกสารท้ังหมดจะมีการทําสําเนาในโหมดคุณภาพการพิมพปกติ คุณไมสามารถเปล่ียน
คุณภาพโหมดการพิมพเมือ่ทําสําเนา

▲ ปฏบิัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี:

ทาํสาํเนาดานเดียวจากตนฉบบัดานเดียว

a. ใสกระดาษ
� ใสทั้งกระดาษภาพถายขนาดเล็กหรือกระดาษขนาดเต็มแผนในถาดปอนกระดาษ

b. วางตนฉบับ
� เปดฝาเคร่ืองข้ึน

� วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

การทําสําเนาและการสแกน 23
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� ปดฝา
c. เริ่มทําสําเนา

� กด Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือขยายหรือยอตนฉบับ
� กด เริม่ทาํสาํเนาขาวดาํ หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีเพ่ิมจํานวนสําเนาโดยกดปุมหลายๆ ครั้ง

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
หมายเหตุ เมือ่ตองการสแกนเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร จะตองเช่ือมตอ HP Deskjet 2510 กับ
คอมพิวเตอร และเปดอุปกรณทั้งสอง

▲ การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

สแกนหนาเดยีว

a. วางตนฉบับ
� เปดฝาเคร่ืองข้ึน

� วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

บท 5
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� ปดฝา

b. เริ่มสแกน
� เริ่มงานสแกนโดยกด Scan (สแกน) บนแผงควบคุม หรือใช ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก

ไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet
2510 series

� เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถาย) คุณจะเห็นตัวเลือก
การสแกนท่ีสามารถเลือกไดบนหนาจอ

เคล็ดลบัเพือ่ความสําเร็จในการทาํสําเนา
• วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการทาํสําเนา 25
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• กด Fit to Page (พอดีหนา) เพ่ือขยายหรือยอภาพตนฉบับใหพอดีกับขนาดกระดาษที่คุณใชพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เคลด็ลับเพือ่ความสาํเรจ็ในการสแกน
• วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก

• ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงแปลกปลอมติดอยู

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

บท 5
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6 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การใชโหมดตลับหมกึเด่ียว
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมกึเมือ่ใด ระดับการจาย
หมกึจะแสดงปริมาณหมกึพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึก

หนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพจะแสดงระดับหมึกโดยประมาณโดยตรง โปรดดูคําแนะนําดานลาง
เพ่ืออานเก่ียวกับการดูขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับระดับหมกึโดยประมาณ

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ 1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเคร่ืองอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏข้ึน

หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

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

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ
กอนสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

การคนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพบนเครือ่งพมิพ

▲ หมายเลขตลับหมกึพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การทํางานกบัตลับหมึกพิมพ 27
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การคนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพใน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop (เลือกซือ้) แลวคลิก Shop For Supplies Online
(ซือ้อุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน) หมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตองจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมือ่
คุณคลิกที่ลิงกนี้

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP Deskjet 2510 ใหไปที่ www.hp.com/buy/
supplies เมือ่เขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของคุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือก
ผลิตภณัฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภมูิภาค ถา
บริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมลูอุปกรณใชสิ้นเปลืองและ
พิมพรายการเพ่ือไวอางอิงไดเมื่อซือ้จากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง ในหนา 28

การเลือกตลบัหมกึพมิพทีถู่กตอง
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับหมกึพิมพ HP ของแท ตลับหมกึพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและ
ทดสอบมาเพ่ือใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณพิมพงานคุณภาพเย่ียมไดอยางงายดายอยู
เสมอ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ ในหนา 27

การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ
วธิีเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบระบบไฟ
2. ใสกระดาษ

บท 6
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3. ถอดตลับหมกึพิมพ
a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพ่ือปลดตลับหมกึพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

4. ใสตลับหมึกพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. แกะเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ 29
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c. เล่ือนตลับหมกึพิมพเขาไปในชองจนเขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

5. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

การใชโหมดตลับหมกึเดีย่ว
ใชโหมดตลับหมกึพิมพเดียวเพ่ือให HP Deskjet 2510 ทํางานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหนึ่งตลับ
เทานั้น โหมดตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทํางานเมื่อถอดตลับหมึกพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ ใน
โหมดตลับหมึกพิมพเดียว เครื่องจะสามารถทําสําเนาเอกสาร ทําสําเนาภาพถาย และพิมพงานจาก
คอมพิวเตอร

หมายเหตุ เมื่อ HP Deskjet 2510 ทํางานในโหมดตลับหมกึพิมพเดียว จะมีขอความปรากฏบน
หนาจอ หากมขีอความปรากฏข้ึน และมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับในเคร่ือง ใหตรวจสอบวา
ไดดึงเทปพลาสติกสําหรับปองกันออกจากตลับหมกึพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมีเทปพลาสติก
ปดบังแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามกีารติดต้ังตลับหมกึ
พิมพแลว

ออกจากโหมดตลบัหมึกพมิพเดยีว
ติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับใน HP Deskjet 2510 เพ่ือออกจากโหมดตลับหมกึพิมพเดียว

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ ในหนา 28
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ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมกึถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม
ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด
และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด
บนตลับบรรจุหมกึตามท่ีระบไุว

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูเอกสารประกอบ
ที่ใหมาพรอมกับผลิตภณัฑ

ขอมูลการรับประกนัตลับหมึก 31
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7 ความสามารถในการเชือ่มตอ
• การเช่ือมตอ USB (ไมใชการเช่ือมตอกับเครือขาย)
• การเช่ือมตอเครื่องพิมพใหม

การเชือ่มตอ USB (ไมใชการเชือ่มตอกบัเครอืขาย)
เคร่ือง HP Deskjet 2510 มีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสําหรับการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยูที่
ดานหลังเครื่อง

วธิีการเชือ่มตอผลติภณัฑดวยสาย USB

▲ ดูคําแนะนําการต้ังคาที่มาพรอมกับผลิตภณัฑของคุณสําหรับขอมูลเก่ียวกับการเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB

หมายเหตุ หามตอสาย USB กับผลิตภัณฑจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทําเชนน้ัน

หากติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไวเรียบรอยแลว เคร่ืองพิมพจะทํางานในรูปแบบอุปกรณ Plug and
Play หากยังไมไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหใสแผนซีดีที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ จากนั้นปฏิบติั
ตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

การเชือ่มตอเครื่องพมิพใหม
โปรดดูคําแนะนําดานลาง เพ่ืออานเกี่ยวกับการเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร ซึ่งมีซอฟตแวร
ติดต้ังอยูแตไมไดเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพ

การเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม

1. จากเมนู Start (เริ่ม) ของคอมพิวเตอร ใหเลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) หรือ
Programs (โปรแกรม) จากนั้นเลือก HP

2. เลือก HP Deskjet 2510 All-in-One series
3. เลือก Printer Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)
4. เลือก Connect a new printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพใหม) ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบน

หนาจอ
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8 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• การนํากระดาษท่ีติดอยูออก
• ไมสามารถพิมพงานได
• ฝายสนับสนุนของ HP

การปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบการตั้งคา ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ เพ่ือตรวจดูใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษและ

คุณภาพการพิมพที่เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
3. ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพ่ือดูวามหีมกึพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สําหรับขอมลูเพ่ิม

เติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 27 ถาตลับหมกึพิมพมหีมกึพิมพ
เหลืออยูนอย ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

4. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วธิีปรบัตําแหนงตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

หมายเหตุ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง HP All-in-One
จะแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งท่ีติดต้ังตลับหมกึพิมพใหม ถาคุณนําตลับหมึก
พิมพออกมาแลวติดต้ังกลับเขาไปใหม HP All-in-One จะไมแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึก
พิมพ HP All-in-One จะจดจําคาการปรับตําแหนงของตลับหมึกพิมพไว ดังนั้นคุณไมจําเปน
ตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพใหมอีกคร้ัง

a. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain

Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง HP Deskjet 2510 series
Toolbox

c. HP Deskjet 2510 series Toolbox จะปรากฏข้ึน
d. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
e. คลิกแท็บ Align Ink Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับ

ตําแหนงออกมา
f. ใสหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมมุขวาของกระจก
g. กดปุม เริม่ทาํสาํเนาขาวดํา ผลิตภัณฑจะปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษท่ี

ใชปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ

การแกไขปญหา 35
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5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมกึพิมพยังเหลือหมกึพิมพอยูมาก

วธิพีมิพหนาการวเิคราะห

a. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain

Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง HP Deskjet 2510 series
Toolbox

c. คลิกแท็บ Device Reports (รายงานเก่ียวกับอุปกรณ)
d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมลูการวิเคราะห) เพ่ือพิมพหนาการ

วิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวงแดง สีเหลือง และสีดําบนหนาการวิเคราะห หากคุณพบเสนริ้ว
ในชองสีและสีดํา หรือไมมหีมกึอยูในชองสีดังกลาว ใหทําความสะอาดตลับหมกึพิมพโดย
อัตโนมติั

6. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสแีละชองสีดําใน
หนาการวิเคราะห

วธิีทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ

a. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain

Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง HP Deskjet 2510 series
Toolbox

c. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ)
d. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ) ปฏิบติัตามคําแนะนําที่ปรากฏ

บนหนาจอ

บท 8
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หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การนาํกระดาษทีต่ดิอยูออก
ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

วธิดีึงกระดาษที่ตดิออก

1. กดปุมยกเลิกเพ่ือลองนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยอัตโนมัติ หากไมเปนผล คุณตองนํากระดาษท่ีติด
อยูออกจากเคร่ืองพิมพเอง

2. คนหากระดาษท่ีติดอยู

ถาดปอนกระดาษ

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดปอนกระดาษดานหลงั ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

ถาดรบักระดาษออก

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดรับ
กระดาษออก

• คุณอาจตองเปดฝาแครตลับหมกึพิมพและเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพ่ือดึงกระดาษที่
ติดอยูออก

การนํากระดาษทีต่ดิอยูออก 37
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ดานในเครือ่งพมิพ

• หากกระดาษติดอยูดานในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาปดที่ดานลางของเครื่องพิมพ กดปุมท่ีดานขาง
ทั้งสองดานของฝาปด

• ดึงกระดาษที่ติดออก

• ปดฝาปดดานหลัง คอยๆ ดันฝาปดกลับเขาที่เดิมบนเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองขางเขาที่

3. กดปุม เริม่ทาํสาํเนาขาวดํา หรือ เริม่ทาํสาํเนาส ีบนแผงควบคุมเพ่ือทํางานเดิมตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การปองกนักระดาษติด

• อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดปอนกระดาษน้ันเรียบเสมอกนั และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควรใสกระดาษที่เปนประเภท

และขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

บท 8
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ไมสามารถพิมพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Printing Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการ
วิเคราะหการพิมพของ HP) ซึง่สามารถแกปญหานี้ใหคุณไดโดยอัตโนมัติ เมื่อตองการดาวนโหลดยูทิลิต้ี
ดังกลาว ใหคลิกลิงกที่เหมาะสม

หมายเหตุ ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP อาจไมสามารถใชงานไดในทุกภาษา

นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP (Windows แบบ 32 บติ)

นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP (Windows แบบ 64 บติ)

การแกไขปญหาการพมิพ

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไม
สามารถพิมพงานได ใหลองปฏิบติัตามข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดและแกไข
2. ถอดสาย USB และเสียบกลับเขาไปใหม
3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทํางานช่ัวคราวหรือออฟไลน

วธิีตรวจสอบวาเครือ่งพมิพไมไดหยดุการทํางานชัว่คราวหรอืออฟไลน

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปนี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers

(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) 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 (ดูงานท่ีกําลังพิมพอยู) เพ่ือเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทําเครื่องหมายถูกหนา

รายการ Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) หรือ Use Printer Offline (ใช
เครื่องพิมพแบบออฟไลน)

d. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง

ไมสามารถพิมพงานได 39
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4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาผลิตภัณฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน

วธิีตรวจสอบวาไดตัง้คาผลติภณัฑไวเปนเครือ่งพมิพเริม่ตนหรอืไม

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปนี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers

(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) 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. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเร่ิมตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภณัฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

วธิเีริม่การทํางานของที่เกบ็พกังานพมิพใหม

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปนี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ

Windows 7

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้น
คลิก System and Security (ระบบและความปลอดภยั) แลวคลิก Administrative
Tools (เครื่องมอืในการดูแล)

• ดับเบลิคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาที ่Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบติั)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทของการเริ่มตน) ใหตรวจดู

วาไดเลือก Automatic (อัตโนมติั) ไวแลว
• หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้น
คลิก System and Maintenance (ระบบและการบํารุงรักษา) และคลิก
Administrative Tools (เครื่องมือในการดูแล)

• ดับเบลิคลิก Services (บริการตางๆ)
• คลิกขวาที ่Print Spooler service (บริการท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties

(คุณสมบติั)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ประเภทของการเริ่มตน) ใหตรวจดู

วาไดเลือก Automatic (อัตโนมติั) ไวแลว
• หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
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Windows XP

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)
• คลิก Manage (จัดการ) แลวคลิก Services and Applications (บริการและ

โปรแกรมประยุกต)
• ดับเบลิคลิก Services (บริการตางๆ ) แลวเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักการพิมพ)
• คลิกขวาที ่Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Restart (เริ่มการทํางานใหม)

เพ่ือเริ่มการทํางานของบริการใหม
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภณัฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

6. เริ่มการทํางานของคอมพิวเตอรใหม
7. ลบคิวการพิมพ

วธิลีบควิการพมิพ

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปนี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ
• Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers

(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) 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. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพ่ือเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารท้ังหมด)

หรือ Purge Print Document (ลางเอกสารงานพิมพ) จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน
d. ถายังมเีอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจาก

คอมพิวเตอรรีสตารทเรียบรอยแลว
e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพ่ือดูใหแนใจวาไมมขีอมลูคางอยู จากนั้นจึงลองพิมพอีกครั้ง

ถาคิวการพิมพไมไดถูกลางออกไป หรือถูกลางออกแลวแตยังไมสามารถพิมพออกได ใหดําเนิน
การแกไขข้ันตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

นาํสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพมิพ
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษท่ีติดออก ใชความระมัดระวัง
ทุกครั้งเมื่อนํากระดาษท่ีติดออกจากภายในเคร่ือง

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

นําสิ่งกดีขวางออกจากแครตลับหมกึพิมพ 41

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70011-win-DJ2510&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70011-win-DJ2510&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70007-all-DJ2510&h_lang=en&h_cc=th


การคนหาตลบัหมกึพมิพทีช่าํรดุ
หากไฟแสดงสถานะตลับหมกึพิมพสามสีและตลับหมึกพิมพสีดํากะพริบทั้งสองดวง และไฟแสดงสถานะ
เปด/ปดติดสวาง แสดงวาตลับหมกึพิมพทั้งสองตลับอาจยังมีเทปติดอยูหรือยังไมไดติดต้ัง อันดับแรก
ตรวจสอบใหแนใจวาดึงเทปสีชมพูออกจากตลับหมกึพิมพทั้งสองตลับแลว และติดต้ังตลับหมึกพิมพเหลา
นี้เรียบรอยแลว หากไฟแสดงสถานะตลับหมกึพิมพท้ังสองดวงยังกะพริบอยู แสดงวาตลับหมกึพิมพตลับ
ใดตลับหนึ่งหรอืทั้งสองตลับอาจชํารุดเสียหาย โปรดทําตามข้ันตอนดังตอไปน้ีเพ่ือตรวจหาตลับหมกึพิมพ
ที่ชํารุด

1. นําตลับหมกึพิมพสีดําออก
2. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
3. หากไฟเปด กะพริบ ใหเปลี่ยนตลับหมกึพิมพสามสี หากไฟเปด ไมกะพริบ ใหเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

สีดํา

การเตรียมถาดกระดาษ
เปดถาดรบักระดาษออก

▲ ถาดรับกระดาษออกตองเปดอยูเมือ่เริ่มพิมพ

ปดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ

▲ ฝาครอบตลับหมกึพิมพตองปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
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การแกไขปญหาการทาํสําเนาและการสแกน
 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

ฝายสนบัสนุนของ HP
• การลงทะเบียนผลิตภณัฑ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การลงทะเบียนผลติภัณฑ
ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการลงทะเบียน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การสนับสนุนและการแจง
เตือนการสนับสนุนของผลิตภณัฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภัณฑขณะติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบยีนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขัน้ตอนการสนบัสนุน

หากคณุประสบปญหา ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. อานเอกสารท่ีมาพรอมกับผลิตภณัฑ
2. เขาไปท่ีเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support ศูนยบริการ

ลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขา
ถึงไดรวดเร็วที่สุดเมือ่ตองการทราบขอมลูปจจุบนัของผลิตภัณฑและเมือ่ตองการความชวยเหลือจาก
ผูเช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้:
• เขาถึงผูเช่ียวชาญท่ีทรงคุณวุฒิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภณัฑ
• ผลิตภณัฑที่มีประโยชนและขอมลูการแกไขปญหาเบือ้งตนสําหรับปญหาทั่วๆไป
• การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP พรอมใหบริการเมื่อคุณลง

ทะเบียนผลิตภัณฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง

กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ
ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ฝายสนับสนุนของ HP 43
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ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

การโทรศพัทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (ระบุอยูบนผลิตภัณฑ เชน HP Deskjet 2510 HP Deskjet Ink Advantage
2515 เปนตน)

• หมายเลขสินคา (อยูท่ีดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมือ่มปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลานี้

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

หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุ

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

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศัพท

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

บท 8

44 การแกไขปญหา

การแ
กไขป

ญ
ห
า

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e010-1&h_product=5157435&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e010-1&h_product=5157435&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e010-1&h_product=5157435&h_lang=en&h_cc=th


ตวัเลอืกการรบัประกันอื่นๆ
หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบรกิารสําหรบั HP Deskjet 2510 จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการ
รบัประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพ่ิมเติม

ฝายสนับสนุนของ HP 45
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9 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP Deskjet 2510 มอียูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Deskjet 2510

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเหตุ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ

หมายเหตุ

ลักษณะเฉพาะ
ขอมูลจําเพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Deskjet 2510 มีอยูในหัวขอนี้ สําหรับรายละเอียดขอมูลจําเพาะ
ดานเทคนิค โปรดดูจากแผนขอมลูผลิตภณัฑที่ www.hp.com/support

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบ
• ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม
• ความจุของถาดปอนกระดาษ
• ความจุของถาดรับกระดาษออก
• ขนาดกระดาษ
• น้ําหนักกระดาษ
• ลักษณะเฉพาะในการพิมพ
• ลกัษณะเฉพาะในการทําสําเนา
• ขอมูลจําเพาะของการสแกน
• ความละเอียดในการพิมพ
• ขอมลูจําเพาะเก่ียวกับกระแสไฟฟา
• จํานวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ
• ขอมูลเก่ียวกับเสียง

ขอมูลทางเทคนิค 47
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ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

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

• ชวงอุณหภูมกิารใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ชวงอุณหภูมกิารใชงานที่ยอมรับได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความช้ืน: 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดน้ําคางสูงสุด 28 ºC
• ชวงอุณหภูมขิณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
• ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Deskjet 2510 อาจมขีอ

ผิดพลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 50 ซอง

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง

บัตรดัชนี: สูงสุด 20 ซอง

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 ซอง

ความจขุองถาดรบักระดาษออก

กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 30 ซอง

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง

บัตรดัชนี: สูงสุด 10 ซอง

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 10 ซอง

ขนาดกระดาษ

หากตองการทราบรายการขนาดส่ือที่รองรับทั้งหมด โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้าํหนกักระดาษ

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 ปอนดสําหรับบัตรดัชน)ี

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซบัซอนของเอกสาร
• วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกําหนดปริมาณหมึก
• ภาษา: PCL3 GUI
ลกัษณะเฉพาะในการทําสาํเนา

• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน
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ขอมลูจาํเพาะของการสแกน

• ความละเอียด: สูงสุดถึง 1200 x 1200 ppi ออพติคอล
สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับความละเอียดของ ppi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร

• สี: สี 24 บิต, โทนสีเทา 8 บติ (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
• ขนาดการสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ความละเอยีดในการพมิพ

โหมดเอกสารราง

• ตนฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 300 x 300 dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมติั

โหมดปกติ

• ตนฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 600 x 300 dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมติั

ธรรมดา-โหมดดีทีส่ดุ

• ตนฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 600 x 600 dpi
• สําเนา: 600 x 1200 dpi (ขาวดํา), อัตโนมติั (สี)

ธรรมดา-โหมดดีทีส่ดุ

• ตนฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 600 x 600 dpi
• สําเนา (ขาวดํา/สี): อัตโนมติั

โหมด dpi สงูสดุ

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

ขอมลูจาํเพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา

0957-2286

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

0957-2290

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

หมายเหตุ ใชกับอะแดปเตอรจายไฟท่ี HP ใหมาเทานั้น

จาํนวนการพมิพของตลบัหมกึพมิพ

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

ขอมลูเกีย่วกบัเสยีง

ในกรณีที่คุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมลูเก่ียวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP ไปที่
www.hp.com/support

ลักษณะเฉพาะ 49
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โปรแกรมควบคมุผลิตภณัฑเพือ่อนุรกัษส่ิงแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มคุีณภาพท่ีเปนมติรกับส่ิงแวดลอม มกีารออกแบบเพ่ือการ
รีไซเคิลกับผลิตภณัฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณที่นอยที่สุดในขณะที่ยังรักษาสภาพการ
ทํางานและความสมํ่าเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาให
แยกออกจากกันไดงาย สายรัดและการเช่ือมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใช
เคร่ืองมือพ้ืนฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเรว็เพ่ือการแยกช้ิน
สวนและการซอมแซมไดอยางมปีระสิทธิภาพ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเย่ียมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดที่

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมลูเก่ียวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชไฟฟา
• การปดเคร่ืองอัตโนมติั
• โหมดสลีป
• การท้ิงอุปกรณที่หมดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป
• สารเคมี
• การจํากัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

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

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

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิน้สุดอายุการใชงานของเคร่ืองพิมพนี้แลว

เอกสารขอมลูเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมลูเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds
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โครงการรีไซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากข้ึนในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

โครงการรไีซเคลิวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงมัน่รักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภมูิภาค
ทานสามารถนําตลับหมกึพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสยีคาใชจาย หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปนี้

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

การใชไฟฟา
อุปกรณการพิมพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ที่มโีลโก ENERGY STAR® มคุีณสมบัติ
ครบถวนตามขอกําหนด ENERGY STAR อันเปนขอกําหนดสําหรับอุปกรณการสรางภาพของ
องคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายตอไปนี้จะปรากฏบนผลิตภณัฑแสดง
ภาพที่มีคุณสมบติัตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR

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

การปดเครือ่งอตัโนมตัิ
การปดเคร่ืองอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมติัตามคาเริ่มตนเมือ่คุณเปด
เคร่ืองพิมพ เมือ่เปดใชงานการปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมติั
หลังจากท่ีไมมกีารใชงานนานสองช่ัวโมงเพ่ือชวยลดการใชพลังงาน คุณสามารถเปล่ียนการต้ังคาการปด
เคร่ืองอัตโนมติัไดจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ เมือ่คุณเปลี่ยนการต้ังคานี้ เคร่ืองพิมพจะคงการต้ังคาที่คุณ
เลือกไว การปดเครือ่งอตัโนมตัจิะปดการทาํงานทัง้หมดของเครือ่งพมิพ ดงันัน้คณุจงึตองกดปุมเปด/ปด
เครือ่งเพ่ือเปดการทาํงานของเครือ่งอกีครัง้

วธิีเปดใชงานหรอืปดใชงาน Auto Power-Off (เปดเครือ่งอตัโนมตั)ิ

1. คลิกไอคอน HP Deskjet 2510 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) >
Programs (โปรแกรม) > HP > HP Deskjet 2510 series > HP Deskjet 2510
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your
Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง HP Deskjet 2510 series Toolbox

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 51

ขอ
ม
ลูท
าง
เท
คน

คิ

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/go/energystar


3. HP Deskjet 2510 series Toolbox จะปรากฏข้ึน
4. คลิก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง) ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

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

โหมดสลปี
• การใชพลังงานจะลดลงเม่ืออยูในโหมดสลีป
• หลังจากการต้ังคาเคร่ืองพิมพในครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากที่ไมมีการใชงาน

นานหานาที
• เวลาในการเขาสูโหมดสลีปจะไมสามารถเปลีย่นแปลงได
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การทิง้อปุกรณทีห่มดอายุการใชงานโดยผูใชในครวัเรอืนภายในสหภาพยโุรป

สารเคมี
HP ยดึมัน่ในการใหขอมลูเก่ียวกับสารเคมีในผลิตภณัฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามขอ
กําหนดทางกฎหมาย เชน ระเบยีบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (REACH -
Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถ
อานรายงานขอมูลดานสารเคมขีองผลิตภัณฑน้ีไดที่: www.hp.com/go/reach
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การจาํกัดการใชสารอันตราย (ยเูครน)

ประกาศขอบงัคบั
เคร่ือง HP Deskjet 2510 มีคุณสมบติัตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภณัฑจากหนวยงานที่ออกขอ
บังคับตางๆ ในประเทศ/ภมูิภาคของทาน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• 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
• ประกาศขอบงัคับของสหภาพยุโรป

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบงัคับ ผลิตภณัฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
VCVRA-1221 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบงัคับและช่ือทางการตลาด (HP Deskjet
2510 All-in-One series อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CX027A, CX027B และอื่นๆ)
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FCC statement

Notice to users in Korea
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VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภณัฑที่มีเคร่ืองหมาย CE อยูภายใตกฎบัญญัติ EU Directives ดังตอไปน้ี:

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

ผลิตภณัฑนี้จะมีคุณสมบติัตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มเีครื่องหมาย CE เทาน้ัน

หากผลิตภณัฑนี้มคุีณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภณัฑนี้จะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบญัญัติ EU Directive ตอไปน้ี:

• กฎบญัญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

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

ผลิตภณัฑที่สอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมสีัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภณัฑ:

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

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบงัคับที่มีอยูบนผลิตภณัฑน้ี

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

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภัณฑ) มไีวเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ผลติภณัฑท่ีมอีปุกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณท่ีมใีหใชงาน
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศน้ันๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส

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

หากมขีอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบงัคับ โปรดติดตอ:

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

(ทําตอ)
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