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เริม
่ ตนใชงาน
คูมือผูใชฉบับนี้จะแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับวิธีใชเครือ
่ งพิมพและการแกไข
ปญหาตางๆ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การเขาใชงาน
Eco
รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพ
การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
HP Digital Solutions (โซลูชันดิจิตอลของ HP)
เลือกวัสดุพิมพ
การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
การใสวัสดุพิมพ
ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
การอัพเดตเครื่องพิมพ
ปดเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หากคุณกําลังใชงานเครื่องพิมพรวมกับคอมพิวเตอรที่ใชระบบ
ปฏิบต
ั ิการ Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter
Edition หรือ Windows 7 Starter Edition อาจไมมค
ี ุณสมบัติบาง
ประการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดของระบบ

การเขาใชงาน
เครื่องพิมพจะมีคุณสมบัติตางๆ เพื่อใหผูใชงานที่พิการสามารถใชงานได
การมองเห็น
ผูใชที่มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นต่ําสามารถใช
ซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพได โดยใชตัวเลือกและคุณสมบัติ
การเขาใชงานตางๆ ของระบบปฏิบต
ั ิการ นอกจากนี้ ซอฟตแวรยังสนับสนุน
เทคโนโลยีเพื่อใหความชวยเหลือสวนใหญ เชน โปรแกรมอานหนาจอ
โปรแกรมอานอักษรเบรลล และโปรแกรมแปลงเสียงเปนขอความ สําหรับผูใชที่
ตาบอดสี ปุมและแท็บสีที่ใชในซอฟตแวรของ HP และบนแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพจะมีขอความสั้นๆ หรือชื่อไอคอนที่สื่อถึงการทํางานที่เกี่ยวของกํากับ
อยู
การเคลือ
่ นไหว
เริ่มตนใชงาน
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ผูใชที่มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหวสามารถใชฟงกชันตางๆ ของ
ซอฟตแวรของ HP ไดโดยใชคําสั่งจากแปนพิมพ นอกจากนี้ ซอฟตแวรของ
HP ยังสนับสนุนตัวเลือกการเขาใชงานของ Windows เชน StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ดวย ผูใชที่มีขอจํากัดดาน
ความแข็งแรงและระยะเขาถึงสามารถใชฝาครอบเครื่องพิมพ ปุมตางๆ ถาด
กระดาษ และตัวปรับแนวกระดาษได
การใหบริการชวยเหลือ
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขาใชงานเครื่องพิมพนี้ และความ
รับผิดชอบของ HP ที่มีตอการเขาใชงานผลิตภัณฑ โปรดดูขอมูลในเว็บไซตของ
HP ที่ www.hp.com/accessibility
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการเขาใชงานของ Mac OS X โปรดดูขอมูลใน
เว็บไซตของ Apple ที่ www.apple.com/accessibility

Eco
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มค
ี ุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอม มีการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
HP มุงมัน
่ ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิง่
แวดลอม HP จัดทําคุณสมบัตินี้เพื่อชวยใหคุณสามารถมุงเนนวิธีการประเมิน
และวิธีการลดผลกระทบที่เกิดจากวิธีการพิมพที่คุณเลือก
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มทางสิ่งแวดลอมของ HP โปรด
ไปที่ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

การจัดการการใชพลังงาน
เพื่อประหยัดไฟฟา เครื่องพิมพประกอบดวยคุณลักษณะตอไปนี้
โหมดสลีป
การใชพลังงานจะลดลงเมือ
่ เครื่องพิมพอยูในโหมดสลีป หลังจากตั้งคา
เครื่องพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมีการทํางานเปน
เวลา 5 นาที
การเปลี่ยนเวลาเขาสูโหมดสลีป
1.
2.

จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (การตั้งคา)
ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Preferences (ลักษณะที่
ตองการ) แลวเลือก Sleep (สลีป) จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ตองการ

การตั้งเวลาเปดและปด
12

เริ่มตนใชงาน

ใชคุณสมบัติเปดและปดตามกําหนดเวลาของเครื่องพิมพ จากนั้นเลือกวันและ
เวลาที่คุณตองการเปดและปดเครื่องพิมพโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน คุณสามารถ
ตั้งเวลาเครื่องพิมพใหเปดเวลา 8.00 น. และปดเวลา 20.00 น. ตั้งแตวันจันทร
ถึงวันศุกร ดวยวิธีนี้ คุณจะประหยัดพลังงานในชวงกลางคืนและสุดสัปดาห
การกําหนดคาคุณสมบัติการตั้งเวลาเปดและปดของเครื่องพิมพ'
จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Schedule On/Off (ตั้งเวลา
เปด/ปด) แลวตั้งเวลาการเปดและปดเครื่องพิมพ
1.

การประหยัดอุปกรณใชสน
ิ้ เปลืองสําหรับการพิมพ
หากตองการประหยัดอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ เชน หมึกพิมพและ
กระดาษ ลองทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
•
•
•

เปลี่ยนโหมดเครือ
่ งพิมพเปนการตั้งคาเอกสารราง การตั้งคาเอกสารรางจะ
ใชหมึกพิมพนอย
อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและ
ทําใหตลับหมึกพิมพมีอายุการใชงานสั้นลง
ลดปริมาณการใชกระดาษโดยพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน คุณสามารถ
พิมพแคหนาคี่กอน พลิกหนากลับ แลวจึงพิมพหนาคู

รูจก
ั กับสวนประกอบตางๆ ของเครือ
่ งพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•

ภาพดานหนา
อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
ภาพดานหลัง

รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพ
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ภาพดานหนา

10
9
8

1

7

2

6

3
4

14

5

1

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2

กระจกสแกนเนอร

3

ถาดรับกระดาษออก

4

ทีร่ องกระดาษของถาดรับกระดาษออก

5

ถาดปอนกระดาษ

6

ปุม Power (เปด/ปด)

7

หนาจอแผงควบคุม

8

แผงควบคุม

9

ถาดปอนเอกสาร

10

ตัวปรับความกวาง

เริ่มตนใชงาน

อุปกรณสน
ิ้ เปลืองสําหรับการพิมพ

3
2

1

1

ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2

ตลับหมึกพิมพ

3

หัวพิมพ

ภาพดานหลัง

1
2
3
4
1

พอรตโทรสาร (2-EXT)

2

พอรตโทรสาร (1-LINE )

3

พอรตยูนิเวอรแซลซีเรียลบัส (USB)

4

ชองเสียบสายไฟ

รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพ
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การใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
ภาพรวมของปุมและไฟแสดงสถานะตางๆ
การเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ

•
•

ภาพรวมของปุมและไฟแสดงสถานะตางๆ
แผนผังและตารางที่เกี่ยวของตอไปนี้จะแสดงขอมูลอางอิงโดยยอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ

2

1

3

9
8

1

2 abc

3 def
6 mno

4 ghi

5

7 pqrs

8 tuv

9 wxyz

*

0

#

@

jkl

_

?

7

6

5

4

หมายเลข

ชือ
่ และคําอธิบาย

1

ปุม Home (หนาหลัก): กลับไปยังหนาจอหลักจากหนาจออื่นๆ

2

หนาจอแผงควบคุม: แสดงตัวเลือกเมนู

3

คียแพด: ใชคียแพดเพื่อปอนตัวเลขและตัวอักษร

4

ปุมวิธใี ช: จากหนาจอหลัก การกดปุมนี้จะเปดเมนูวิธีใช ในขณะที่ดูหนาจออื่นๆ นอกเหนือจากหนาจอหลัก การกด
ปุม Help (วิธีใช) จะแสดงวิธีใชที่สามารถใชไดกับหนาจอปจจุบัน

5

ปุมการตัง้ คา: จากหนาจอหลัก การกดปุมนี้จะเปดเมนู Setup (การตัง้ คา) สําหรับการสรางรายงานและการตั้งคา
การบํารุงรักษาอื่นๆ จากเมนู Copy (สําเนา), Fax (โทรสาร) หรือ Scan (สแกน) การกดปุมนี้จะเปดการตั้งคาที่มี
อยู

6

ปุม HP ePrint: เปดเมนู HP ePrint สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP ePrint ปุมนี้มีใหใชงานที่ HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series เทานั้น

7

ปุม Wireless (ไรสาย): กดปุมนี้เพื่อดูหรือพิมพ Wireless Summary (ผลสรุปแบบไรสาย) หรือเพื่อเขาสูตัว
เลือก Setup (การตัง้ คา) และ Network Menu (เมนูเครือขาย) ปุมนี้มีใหใชงานที่ HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series เทานั้น

16

เริ่มตนใชงาน

(ทําตอ)
หมายเลข

ชือ
่ และคําอธิบาย

8

ปุม Cancel (ยกเลิก): หยุดการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตัง้ คา

9

ปุม Back (ยอนกลับ): กลับไปยังเมนูกอนหนานี้

การเปลีย่ นการตัง้ คาเครือ
่ งพิมพ
ใชแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนโหมดและการตั้งคาของเครื่องพิมพ พิมพรายงาน หรือ
ดูวิธีใชสําหรับเครื่องพิมพ
เคล็ดลับ หากเครื่องพิมพเชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร คุณยังสามารถเปลี่ยน
การตั้งคาเครื่องพิมพโดยใชเครื่องมือในซอฟตแวรของ HP ที่มอ
ี ยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ โปรดดู
เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•

การเลือกโหมด
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโหมด
การเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ

การเลือกโหมด
หนาจอหลักบนจอแสดงผลของแผงควบคุมจะแสดงโหมดที่มีอยูของเครื่องพิมพ
เชน Copy (ทําสําเนา), Fax (โทรสาร) และ Scan (สแกน)
หากตองการเลือกโหมด ใหกดปุมที่อยูติดกับโหมดที่คุณตองการใช ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอแผงควบคุมเพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ หนาจอแผง
ควบคุมจะกลับไปยังหนาจอหลักเมือ
่ ดําเนินการเสร็จสิ้น
ในการเปลี่ยนโหมด ใหกดปุม
(หนาหลัก) บนแผงควบคุมเครื่องพิมพเพื่อ
กลับไปที่หนาจอหลัก จากนั้นกดปุมทางดานขวาของโหมดที่คุณตองการใช
การเปลีย่ นแปลงการตั้งคาโหมด
1. หลังเลือกโหมดแลว ใหกดปุม
(การตั้งคา) เพื่อเลื่อนไปยังการตั้งคาตางๆ
ที่มอ
ี ยู แลวเลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง
2. ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา
หมายเหตุ กดปุม

(ยอนกลับ) เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา

การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
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การเปลีย่ นการตั้งคาเครือ
่ งพิมพ
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพหรือพิมพรายงาน ใหใชตัวเลือกที่มีอยู
ในเมนู Setup (การตั้งคา):
จากหนาจอหลัก กดปุม (การตั้งคา)
2. ใชปม
ุ ทางดานขวาของจอแสดงผล เลื่อนไปยังรายการตางๆ แลวเลือกการตั้ง
คาหรือตัวเลือก ที่ตองการ
1.

หมายเหตุ กดปุม

(ยอนกลับ) เพื่อกลับไปยังเมนูกอนหนา

HP Digital Solutions (โซลูชน
ั ดิจต
ิ อลของ HP)
เครื่องพิมพนี้มีคอลเลกชันโซลูชันดิจิตอลที่สามารถชวยคุณทํางานไดงายขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•

Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)
HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (โทรสารดิจิตอลของ
HP (โทรสารไปยังพีซีและโทรสารไปยัง Mac)

Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)
คุณสามารถไปที่เครื่องพิมพ กดปุมบนแผงควบคุม แลวสแกนเอกสารไปที่
คอมพิวเตอรไดโดยตรง จากนั้น คุณสามารถแนบเอกสารที่สแกนไปกับอีเมล
ของคุณและใชงานรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Scan (การสแกน)

HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (โทรสารดิจต
ิ อลของ HP
(โทรสารไปยังพีซแ
ี ละโทรสารไปยัง Mac)
โทรสารสําคัญไมอยูผิดที่ในกองกระดาษอีกตอไป
ใช Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)
เพื่อรับโทรสารโดยอัตโนมัติและบันทึกโทรสารไปไวที่คอมพิวเตอรของคุณ
โดยตรง ดวย Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) และ Fax to Mac (โทรสารไป
ยัง Mac) คุณจะสามารถจัดเก็บสําเนาดิจิตอลของโทรสารไดอยางงายดายและยัง
ขจัดความยุง ยากในการจัดการกับไฟลเอกสารขนาดใหญที่พิมพไดหลายหนา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปดการพิมพโทรสารทั้งหมดได เพื่อประหยัดคา
กระดาษและหมึกพิมพ และชวยลดการใชกระดาษและขยะ
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สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การรับโทรสารไปไวที่คอมพิวเตอรของคุณโดย
ใช HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (โทรสารดิจิตอลของ
HP (โทรสารไปยังพีซแ
ี ละโทรสารไปยัง Mac)

เลือกวัสดุพิมพ
เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบมาใหทํางานไดดีกับวัสดุพิมพในสํานักงานแทบ
ทุกประเภท ควรทดสอบวัสดุพิมพประเภทตางๆ กอนจะตัดสินใจซือ
้ ในปริมาณ
มาก แนะนําใหใชวัสดุพิมพ HP เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด เขาไปที่
เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพ
HP
HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาทีม
่ ีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทัง้ หมดทีม
่ ีโลโก ColorLok ผานการทดสอบ
วามีคุณสมบัตต
ิ รงตามมาตรฐานขัน
้ สูงดานความนาเชื่อถือและคุณภาพงาน
พิมพ และจะทําใหไดเอกสารทีม
่ ีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดําทีเ่ ขมมากขึ้น
และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป เลือกซื้อกระดาษทีม
่ ีโลโก ColorLok ที่
มีทั้งขนาดและน้ําหนักที่หลากหลายไดจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•

กระดาษที่แนะนําใหใชสําหรับพิมพและทําสําเนา
กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย
คําแนะนําการเลือกและการใชวส
ั ดุพิมพ

กระดาษทีแ
่ นะนําใหใชสาํ หรับพิมพและทําสําเนา
หากคุณตองการคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่คุณกําลังพิมพ
กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวี างจําหนาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมภ
ิ าค
ของคุณ
กระดาษโบรชัวรของ HP
กระดาษสําหรับงานแบบมือ
อาชีพของ HP
HP Premium
Presentation Paper
กระดาษสําหรับงานแบบมือ
อาชีพของ HP
HP Bright White Inkjet
Paper

กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทัง้ สองดานสําหรับการใชงาน
สองดาน เหมาะอยางยิง่ สําหรับการพิมพเอกสารดานการตลาดแบบมืออาชีพ เชน โบร
ิ
ชัวร ไปรษณียภัณฑ รวมทั้งภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจและปฏิทน
กระดาษเหลานี้เปนกระดาษที่ไมเคลือบมันทั้งสองดานและมีน้ําหนักมาก จึงเหมาะ
สําหรับงานนําเสนอ เอกสารยื่นขอเสนอ รายงาน และจดหมายขาวตางๆ เปนกระดาษ
ทีส
่ ามารถสรางภาพลักษณและความรูสึกทีน
่ าประทับใจไดมากที่สุด

กระดาษอิงคเจ็ตขาวสวางของ HP ใหสีและขอความทีม
่ ีความคมชัดสูง มีความทึบ
เพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับใชพิมพ

เลือกวัสดุพิมพ
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บท 1
(ทําตอ)
จดหมายขาว รายงาน และใบปลิว นําเสนอ ColorLok Technology ทีช
่ วยใหหมึก
เปรอะเปอนนอยลง สีดําชัดเจนขึ้น และสีสันสมจริง
กระดาษสําหรับการพิมพ
ของ

กระดาษสําหรับการพิมพของ HP เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึง่ จะสรางเอกสารที่มี
ความคมชัดมากกวาเอกสารทีพ
่ ิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถา ยสําเนา
ใดๆ นําเสนอ ColorLok Technology ที่ชวยใหหมึกเปรอะเปอนนอยลง สีดําชัดเจน
ขึ้น และสีสันสมจริง

กระดาษสําหรับสํานักงาน
ของ HP

กระดาษสําหรับสํานักงานของ HP เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะกับการทําสําเนา
เอกสารฉบับราง บันทึกชวยจําและเอกสารประจําวันอื่นๆ นําเสนอ ColorLok
Technology ทีช
่ วยใหหมึกเปรอะเปอนนอยลง สีดําชัดเจนขึ้น และสีสันสมจริง

กระดาษรีไซเคิลสําหรับ
สํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสําหรับสํานักงานของ HP เปนกระดาษคุณภาพสูง ทําจากเสนใยซึ่ง
ผานกระบวนการรีไซเคิล 30% กระดาษนี้มาพรอมกับเทคโนโลยี ColorLok ทีท
่ ําให
มีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และใหสีสันสดใส

กระดาษภาพถายพรีเมียม
พลัสของ HP

กระดาษภาพถายทีด
่ ีที่สุดของ HP มีน้ําหนักมาก เหมาะสําหรับการพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงระดับมืออาชีพ มีคุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทงิ้ รอย
เปอนไวบนแผน กระดาษชนิดนี้สามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได
กระดาษชนิดนี้มีหลายขนาด รวมทัง้ ขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม. (4 x 6
นิ้ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ซึง่ มีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันหรือผิวมัน
เล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทัง้ นี้เพือ
่ ใหได
เอกสารทีค
่ งทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายขั้นสูงของ
HP

กระดาษภาพถายแบบหนานี้มีคุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทงิ้
รอยเปอนไวบนแผน กระดาษชนิดนี้สามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และ
ความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อด
ั
จากราน กระดาษชนิดนี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15
ซม. (4 x 6 นิ้ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิว
มันหรือผิวมันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้
เพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายทัว่ ไปของ
HP

ใหคุณไดพม
ิ พสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบมา
สําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายที่มีราคาประหยัดนี้แหงเร็ว
สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใชกระดาษนี้กบ
ั เครื่องพิมพ
อิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบกึง่ มัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 8.5
x 11 นิ้ว, A4, 4 x 6 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. และเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้
เพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

วัสดุพิมพสําหรับผนึกดวย
เตารีดของ HP

วัสดุพิมพสําหรับผนึกดวยเตารีดของ HP (สําหรับผาสีหรือสําหรับผาสีออนหรือสี
ขาว) เปนวิธีการแกปญหาทีเ่ หมาะสําหรับการสรางเสื้อยืดทีอ
่ อกแบบเองจากภาพถาย
ดิจิตอล

หากตองการสั่งซื้อกระดาษและอุปกรณใชสิ้นเปลืองอื่นๆ ของ HP โปรดไปยัง
www.hp.com ไปที่ Shop for Products & Services (ซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ) แลวเลือก Ink, toner & paper (หมึก โทนเนอร และกระดาษ)
หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

กระดาษทีแ
่ นะนําสําหรับการพิมพภาพถาย
เพื่อคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมา
เฉพาะสําหรับประเภทของงานที่คุณกําลังพิมพ
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กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวี างจําหนาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมภ
ิ าค
ของคุณ
กระดาษภาพถายพรีเมียม
พลัสของ HP

ี่ ุดของ HP มีน้ําหนักมาก เหมาะสําหรับการพิมพภาพถาย
กระดาษภาพถายที่ดีทส
คุณภาพสูงระดับมืออาชีพ มีคุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทงิ้ รอย
เปอนไวบนแผน กระดาษชนิดนี้สามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได
กระดาษชนิดนี้มีหลายขนาด รวมทัง้ ขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม. (4 x 6
นิ้ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ซึง่ มีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันหรือผิวมัน
่ ใหได
เล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทัง้ นี้เพือ
เอกสารทีค
่ งทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายขั้นสูงของ
HP

กระดาษภาพถายแบบหนานี้มีคุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิ้ง
รอยเปอนไวบนแผน กระดาษชนิดนี้สามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และ
ั
ความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อด
จากราน กระดาษชนิดนี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15
ซม. (4 x 6 นิ้ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิว
มันหรือผิวมันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้
่ งทนนานกวาเดิม
เพื่อใหไดเอกสารทีค

กระดาษภาพถายทัว่ ไปของ
HP

ใหคุณไดพม
ิ พสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาต่ํา โดยใชกระดาษที่ออกแบบมา
่ ีราคาประหยัดนี้แหงเร็ว
สําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายทีม
ั เครื่องพิมพ
สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใชกระดาษนี้กบ
อิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบกึง่ มัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 8.5
x 11 นิ้ว, A4, 4 x 6 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. และเปนกระดาษทีป
่ ราศจากกรดทัง้ นี้
่ งทนนานกวาเดิม
เพื่อใหไดเอกสารทีค

ชุดผลิตภัณฑสําหรับ
ภาพถายของ HP

ชุดผลิตภัณฑสําหรับภาพถายของ HP ประกอบดวยตลับบรรจุหมึกของแทของ HP
และกระดาษภาพถายขั้นสูงของ HP ทีร่ วมอยูในชุดบรรจุภัณฑแสนสะดวก ซึ่งชวย
่ ี
คุณประหยัดเวลา และทําใหคุณไมตองคาดเดาถึงคุณภาพของการพิมพภาพถายทีม
คุณภาพเทียบเทามืออาชีพ ในราคาประหยัดดวยเครื่องพิมพ HP ของคุณ หมึกของ
แทของ HP และกระดาษภาพถายขั้นสูงของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวม
่ รั้ง เหมาะ
กันเพื่อใหภาพถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกีค
สําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพื่อ
แบงปน

หากตองการสั่งซื้อกระดาษและอุปกรณใชสิ้นเปลืองอื่นๆ ของ HP โปรดไปยัง
www.hp.com ไปที่ Shop for Products & Services (ซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ) แลวเลือก Ink, toner & paper (หมึก โทนเนอร และกระดาษ)
หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

คําแนะนําการเลือกและการใชวส
ั ดุพม
ิ พ
เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ใหปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําตอไปนี้
•
•

ใชวัสดุพิมพที่สอดคลองกับขอกําหนดของเครื่องพิมพที่ระบุไว สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
ใสวัสดุพิมพเขาในถาดหรือตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ครั้งละชนิด
เดียวเทานั้น

เลือกวัสดุพิมพ
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•

•

•

เมื่อใสวัสดุพิมพลงในถาดและ ADF ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวัสดุพิมพ
อยางถูกตองแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ และ
วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
อยาใสวัสดุพิมพลงในถาดหรือ ADF มากเกินไป หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอน
เอกสารอัตโนมัติ (ADF)
หากไมตองการประสบปญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพไมดี และปญหา
การพิมพอื่นๆ ควรหลีกเลีย่ งการใสวัสดุพิมพตอไปนี้ในถาดกระดาษหรือตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ
◦
กระดาษแบบฟอรมที่มีหลายสวน
◦
วัสดุพิมพที่เสียหาย โคงงอ หรือยับยน
◦
วัสดุพิมพที่มีรอยตัดหรือรอยปรุ
◦
วัสดุพิมพที่มีพื้นผิวขรุขระ, มีรอยนูน หรือไมดูดซับหมึก
◦
วัสดุพิมพทน
ี่ ้ําหนักเบาเกินไปหรือยืดงาย
◦
วัสดุพิมพที่มีลวดเย็บกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ
หมายเหตุ หากตองการสแกน ทําสําเนา หรือสงโทรสารเอกสารที่
ประกอบดวยหนาเอกสารที่ไมเปนไปตามแนวทางเหลานั้น ใหใชกระจก
สแกนเนอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบน
กระจกสแกนเนอร

การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับไดโดยการวางตนฉบับไว
บนกระจกสแกนเนอร
หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตอง หากกระจกและแผน
รองฝาปดไมสะอาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
หมายเหตุ นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนตนฉบับกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่องพิมพ
การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
วางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอรตามขั้นตอนตอไปนี้
ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง
1.

เคล็ดลับ สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูคํา
แนะนําซึง่ ปรากฏอยูบนขอบกระจก
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3.

ปดฝา

วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงเอกสารทางโทรสารไดโดยการวางตน
เอกสารลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ขอควรระวัง อยาใสภาพถายลงใน ADF เพราะอาจทําใหภาพถายของคุณ
เสียหายได ใชวัสดุพิมพที่เครื่องพิมพสนับสนุนเทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ คําแนะนําการเลือกและการใชวส
ั ดุพิมพ
หมายเหตุ เฉพาะเอกสารดานเดียวเทานั้นที่คุณสามารถสแกน ทําสําเนาหรือ
สงโทรสารเอกสารโดยใช ADF เนื่องจาก ADF ไมสนับสนุนการใชงาน
เอกสารสองดาน
หมายเหตุ คุณสมบัติบางประการ เชน คุณสมบัติการทําสําเนาแบบ Fit to
Page (พอดีกับหนา) จะไมทํางานเมือ
่ คุณวางตนฉบับลงใน ADF คุณตอง
วางตนฉบับของคุณไวบนกระจก

วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

23

บท 1

วิธใี สตนฉบับลงใน ADF
ใสเอกสารลงใน ADF ตามขั้นตอนตอไปนี้
1.

วางตนฉบับของคุณลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น
a. หากคุณโหลดตนฉบับในแนวตั้ง ใหวางหนากระดาษโดยใหขอบดาน
บนเขาสูเครื่องกอน หากคุณโหลดตนฉบับในแนวนอน ใหวางหนา
กระดาษโดยใหขอบดานซายเขาสูเ ครื่องกอน

b. เลื่อนวัสดุพิมพเขาไปใน ADF จนกระทั่งไดยินเสียงหรือเห็นขอความ

บนจอแสดงผลแจงวา ตรวจพบเอกสารที่ใสไวแลว
เคล็ดลับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับลงใน ADF
โปรดดูที่แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2.

24

เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษเขาไปจนชิดขอบดานซายและดานขวา
ของวัสดุพิมพ
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การใสวส
ั ดุพม
ิ พ
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการปอนวัสดุพิมพเขาในเครื่องพิมพ
•
•
•

การปอนวัสดุพิมพขนาดมาตรฐาน
การใสซองจดหมาย
การใสการดและกระดาษภาพถาย
หมายเหตุ เครื่องพิมพนี้ไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาด
เอง

การปอนวัสดุพม
ิ พขนาดมาตรฐาน
วิธใี สวส
ั ดุพิมพขนาดมาตรฐาน
ทําตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อปอนวัสดุพิมพมาตรฐาน
1.

ดึงถาดปอนกระดาษออกจนสุด

2.

เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกจนสุด

การใสวัสดุพิมพ
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3.

ใสวัสดุพิมพลงไปในถาดโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง
ตรวจสอบใหแนใจวาใสปก
 วัสดุพิมพเขาไปในเครื่องพิมพจนสุดและไมล้ํา
เกินขีดในถาด

หมายเหตุ อยาปอนวัสดุพิมพในระหวางที่เครื่องพิมพกําลังพิมพงาน
เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษในถาดใหชิดขอบของปกวัสดุพิมพ
5. ดันถาดปอนกระดาษจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง
4.

6.

26
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เริ่มตนใชงาน

การใสซองจดหมาย
การใสซองจดหมาย
ทําตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อใสซองจดหมาย
1.

ดึงถาดปอนกระดาษออกจนสุด

เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษออกไปจนสุด
3. ใสซองจดหมายใหดานที่จะพิมพคว่ําลงและใสซองจดหมายตามภาพ
ตรวจสอบใหแนใจวาปกซองจดหมายไมล้ําเกินขีดในถาด
2.

หมายเหตุ อยาใสซองจดหมายในระหวางที่เครื่องพิมพกําลังพิมพงาน
เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษในถาดใหชิดขอบของปกซองจดหมาย
5. ดันถาดปอนกระดาษจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง
4.

การใสวัสดุพิมพ
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6.

ดึงที่รองกระดาษบนถาดออก

การใสการดและกระดาษภาพถาย
การใสการดและกระดาษภาพถาย
ทําตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อใสกระดาษภาพถาย
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1.

ดึงถาดปอนกระดาษออกจนสุด

2.

เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษออกไปจนสุด

เริ่มตนใชงาน

3.

ใสวัสดุพิมพลงไปในถาดโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง
ตรวจสอบใหแนใจวาใสปกวัสดุพิมพเขาไปในเครื่องพิมพจนสุดและไมล้ํา
เกินขีดในถาด หากกระดาษภาพถายมีแท็บที่ขอบดานใดดานหนึ่ง ตรวจ
สอบใหแนใจวาแท็บของกระดาษชี้ไปทางดานหนาของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ อยาปอนวัสดุพิมพในระหวางที่เครื่องพิมพกําลังพิมพงาน
เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษในถาดใหชิดขอบของปกวัสดุพิมพ
5. ดันถาดปอนกระดาษจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง
4.

6.

ดึงที่รองกระดาษบนถาดออก

การใสวัสดุพิมพ
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ดูแลรักษาเครือ
่ งพิมพ
หัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแลรักษาเครื่องพิมพใหอยูในสภาพการใช
งานที่สมบูรณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน
•
•
•

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา
การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก
ทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา
ฝุนหรือสิ่งสกปรกที่เกาะอยูบนกระจกสแกนเนอร แผนรองฝาสแกนเนอร หรือ
กรอบสแกนเนอร อาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางานชาลง ลดคุณภาพของการ
สแกน และสงผลตอความถูกตองของคุณสมบัติบางอยาง เชน การปรับขนาดของ
สําเนาใหพอดีกับกระดาษบางขนาด
การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา
1. ปดเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
2. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
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3.

ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาโดยใชผานุมและไมมีขนที่ฉีดน้ํายา
ทําความสะอาดกระจกออนๆ

1

2

1 แผนรองฝาปด
2 กระจกสแกนเนอร

ขอควรระวัง ใชน้ํายาทําความสะอาดกระจกทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอรเทานั้น หลีกเลี่ยงน้ํายาทําความสะอาดที่มส
ี ว นผสมของสาร
กัดกรอน อะซีโตน เบนซิน และคารบอนเตตราคลอไรด สารเหลานี้จะกอ
ใหเกิดความเสียหายกับกระจกสแกนเนอร หลีกเลี่ยงการใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล เนื่องจากจะทิ้งริ้วรอยไวบนกระจกได
ขอควรระวัง อยาฉีดน้ํายาทําความสะอาดกระจกลงบนกระจกโดยตรง
หากใชน้ํายาทําความสะอาดกระจกมากเกินไป อาจจะไหลซึมสูดานลาง
ของกระจกและทําความเสียหายใหกับสแกนเนอรได
เช็ดกระจกและแผนรองฝาใหแหงดวยผานุม แหง และไมมีขน
5. ปดฝาสแกนเนอร และเปดเครื่องพิมพ
4.

การทําความสะอาดตัวเครือ
่ งภายนอก
คําเตือน กอนทําความสะอาดเครื่องพิมพ ใหปดเครื่องพิมพโดยกดปุม
(Power (เปด/ปด)) และถอดปลัก
๊ สายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟากอน
ใชผานุมที่ไมมีขุย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดทําความสะอาดฝุน รอยเปอน และคราบ
สกปรกบนตัวเครื่อง ระวังอยาใหน้ําเขาไปภายในเครื่องพิมพ และแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
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ทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ถาตัวปอนกระดาษอัตโนมัติดึงกระดาษครั้งละหลายแผนหรือไมดึงกระดาษ
ธรรมดา คุณอาจตองทําความสะอาด ADF
การทําความสะอาด ADF
1. ปดเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
2. นําตนฉบบทั้งหมดออกจาก ADF
3. ยกฝาปด ADF ขึ้น

ใชผาสะอาดที่ไมมีขุยชุบน้ําใหหมาด จากนั้นบิดผาใหแหง
5. ใชผานั้นเช็ดสิ่งที่ตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนคั่น
4.

หมายเหตุ หากสิ่งที่ตกคางไมหลุดออกมาเมือ
่ ใชน้ํา ใหลองใช
แอลกอฮอลไอโซโพรพิล (ยาง)
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2
3
1

1 ฝาปด ADF
2 ลูกกลิ้ง
3 แผนคั่น

ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
7. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
6.

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
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8.

เช็ดแถบ ADF และแถบกระจก

1
2

1 แถบ ADF
2 แถบกระจก
9.

ปดฝาสแกนเนอร และเปดเครื่องพิมพ

การอัพเดตเครือ
่ งพิมพ
HP ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพอยูเสมอ และนําเสนอ
คุณสมบัติลาสุดใหแกคุณ หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายและบริการบน
เว็บเปดใชงานแลว คุณจะสามารถตรวจหาและติดตั้งการอัพเดตของเครื่องพิมพ
ได
หากตองการอัพเดตเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (ePrint) กดปุม (การตั้ง
คา) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Printer Update (การอัพเดตเครื่องพิมพ)
2. กดปุมที่อยูติดกับ Check for Update Now (ตรวจสอบการอัพเดตเดี๋ยว
นี้) แลวปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
การเปดใชงานเครื่องพิมพใหตรวจสอบการอัพเดตโดยอัตโนมัติ:
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (ePrint) แลวกดปุม (การ
ตั้งคา)
2. ใชปม
ุ ที่อยูทางขวา เลือก Printer Update (การอัพเดตเครื่องพิมพ) เลือก
Auto Update (อัพเดตอัตโนมัต)ิ : Off (ปด) แลวเลือก On (เปด)
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ปดเครือ
่ งพิมพ
ปดเครื่องพิมพโดยกดปุม (Power (เปด/ปด)) บนเครื่องพิมพ รอจนกระทั่ง
ไฟดับลงกอนจะถอดปลั๊กสายไฟออกหรือปดสวิตชปลั๊กพวง
ขอควรระวัง หากคุณปดเครื่องพิมพไมถูกตอง แครตลับบรรจุหมึกอาจไม
เลื่อนกลับไปยังตําแหนงที่ถูกตองและทําใหเกิดปญหากับตลับบรรจุหมึกและ
คุณภาพงานพิมพได

ปดเครื่องพิมพ
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การพิมพ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการตั้งคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ดวยตัวเองตอเมื่อคุณตองการเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภท หรือใชคุณสมบัติพิเศษ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเลือกวัสดุพิมพที่ดีที่สุดสําหรับเอกสารของคุณ โปรดดูที่ เลือก
วัสดุพิมพ
เลือกงานพิมพเพื่อดําเนินการตอ:
การพิมพเอกสาร

การพิมพโบรชัวร

การพิมพซองจดหมาย

พิมพภาพถาย

การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ

หมายเหตุ เครื่องพิมพนี้ไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาด
เอง

การพิมพเอกสาร
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
•
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การพิมพเอกสาร (Windows)
การพิมพเอกสาร (Mac OS X)

เคล็ดลับ เครื่องพิมพนี้มี HP ePrint ซึง่ เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยให
คุณสามารถพิมพเอกสารจากเครื่องพิมพที่เครื่องพิมพที่สามารถใช HP
ePrint ไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพิ่มเติมหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพแตอยางใด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP ePrint

การพิมพเอกสาร (Windows)
1.
2.
3.
4.

5.

ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
หากจะตองเปลี่ยนการตั้งคา คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
เปลี่ยนการวางแนวกระดาษบนแท็บ Layout (หนาทีจ่ ด
ั วางไว) และเปลี่ยน
แหลงกระดาษ ชนิดวัสดุพิมพ ขนาดกระดาษ และการตั้งคาคุณภาพบนแท็บ
Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หากตองการพิมพเปนสีขาวดํา คลิก
ปุม Advanced (ขั้นสูง) แลวเปลี่ยนตัวเลือก Print in Grayscale
(พิมพในโทนสีเทา)
หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมึกสีดําเทานั้น
ใหคลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print in
Grayscale (พิมพสีเทา) ใหเลือก Black Ink Only (หมึกสีดํา
เทานั้น) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง)

คลิก OK (ตกลง)
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตนการพิมพ
6.

การพิมพเอกสาร
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การพิมพเอกสาร (Mac OS X)
ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ
a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
1.

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ตั้งคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังขั้นตอนที่ 3
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชจากเมนูปอปอัพ

3.
4.
5.
6.

Format for (รูปแบบสําหรับ)
c. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แลวคลิก OK (ตกลง)
จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) (หาก
มี)
เปลี่ยนการตั้งคาการพิมพของตัวเลือกในเมนูปอปอัพใหเหมาะสมกับงาน
ของคุณ
หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลือกใดๆ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัดจาก
เมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details (แสดง
รายละเอียด)

7.

คลิก Print (พิมพ) เพื่อเริ่มพิมพ

การพิมพโบรชัวร
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
•

การพิมพโบรชัวร (Windows)
การพิมพโบรชัวร (Mac OS X)
เคล็ดลับ เครื่องพิมพนี้มี HP ePrint ซึง่ เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยให
คุณสามารถพิมพเอกสารจากเครื่องพิมพที่เครื่องพิมพที่สามารถใช HP
ePrint ไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพิ่มเติมหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพแตอยางใด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP ePrint
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การพิมพโบรชัวร (Windows)
หมายเหตุ หากตองการตั้งคาการพิมพสําหรับงานพิมพทั้งหมด ใหเปลี่ยน
การตั้งคาในซอฟตแวรของ HP ที่มากับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับซอฟตแวรของ HP โปรดดูที่ เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
หากจะตองเปลี่ยนการตั้งคา คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
เปลี่ยนการวางแนวกระดาษบนแท็บ Layout (หนาทีจ่ ด
ั วางไว) และเปลี่ยน
แหลงกระดาษ ชนิดวัสดุพิมพ ขนาดกระดาษ และการตั้งคาคุณภาพบนแท็บ
Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หากตองการพิมพเปนสีขาวดํา คลิก
ปุม Advanced (ขั้นสูง) แลวเปลี่ยนตัวเลือก Print in Grayscale
(พิมพในโทนสีเทา)
คลิก OK (ตกลง)
คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตนการพิมพ

การพิมพโบรชัวร (Mac OS X)
ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ
a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
1.

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ตั้งคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังขั้นตอนที่ 3
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชจากเมนูปอปอัพ

Format for (รูปแบบสําหรับ)
c. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แลวคลิก OK (ตกลง)
3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว

การพิมพโบรชัวร
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เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) (หาก
มี)
6. คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูปอปอัพ
แลวเลือกการตั้งคาตอไปนี้
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษโบรชัวรที่เหมาะ
สม
•
Quality (คุณภาพ): Normal (ปกติ) หรือ Best (ดีที่สุด)
5.

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลือกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)
7.

เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพื่อเริ่ม
พิมพ

การพิมพซองจดหมาย
หลีกเลี่ยงการใชงานซองจดหมายที่มีลักษณะดังตอไปนี้
•
•
•
•

เคลือบมันมากๆ
มีกาวติดในตัว ตัวยึด หรือชอง
กระดาษหนา ไมเรียบ หรือขอบมวนงอ
พื้นที่ยับยน ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอื่นๆ

ตรวจดูใหแนใจวารอยพับของซองจดหมายที่คุณใสเขาไปในเครื่องพิมพกรีดไว
จนเรียบ
หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพซองจดหมาย โปรดดูที่
เอกสารประกอบที่มาพรอมกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณกําลังใชงาน
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
•

การพิมพซองจดหมาย (Windows)
การพิมพซองจดหมาย (Mac OS X)

การพิมพซองจดหมาย (Windows)
ใสซองจดหมายโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
1.
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หากจะตองเปลี่ยนการตั้งคา คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
5. บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) เปลี่ยนการวางแนวกระดาษเปน
Landscape (แนวนอน)
6. คลิก Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) แลวเลือกชนิดซองจดหมายที่
เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง
4.

เคล็ดลับ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ สําหรับงานพิมพไดโดยใช
คุณสมบัติที่มีในแท็บอื่นๆ ในกลองโตตอบ
7.

คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตน
การพิมพ

การพิมพซองจดหมาย (Mac OS X)
ใสซองจดหมายลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ
a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
1.

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ตั้งคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังขั้นตอนที่ 3
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชจากเมนูปอปอัพ

Format for (รูปแบบสําหรับ)
c. เลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสมในเมนูปอปอัพ Paper Size
(ขนาดกระดาษ) แลวคลิก OK (ตกลง)
3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
5. เลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสมในเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาด
กระดาษ) (หากมี)

การพิมพซองจดหมาย
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6.

เลือกตัวเลือก Orientation (การวางแนว)
หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลือกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)

7.

เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพื่อเริ่ม
พิมพ

พิมพภาพถาย
อยาทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจ
มวนตัว ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง ควรทําใหกระดาษภาพถายเรียบกอน
พิมพงาน
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
•

การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Windows)
การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Mac OS X)
เคล็ดลับ เครื่องพิมพนี้มี HP ePrint ซึง่ เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยให
คุณสามารถพิมพเอกสารจากเครื่องพิมพที่เครื่องพิมพที่สามารถใช HP
ePrint ไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพิ่มเติมหรือไดรเวอร
เครื่องพิมพแตอยางใด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู HP ePrint

การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Windows)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
หากจะตองเปลี่ยนการตั้งคา คลิกตัวเลือกเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ) ของเครื่องพิมพ
ตัวเลือกนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก),
Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ของคุณ
ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เลือกประเภทกระดาษ
ภาพถายที่เหมาะสมจากเมนู Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
คลิก Advanced (ขั้นสูง) จากนั้นเลือก Best (ดีที่สุด) หรือ Maximum
DPI (จุดตอนิ้วสูงสุด) จากเมนู Output Quality (คุณภาพงานพิมพ)
แบบดึงลง

เมื่อตองการพิมพภาพถายเปนขาวดํา ใหคลิกเมนู Grayscale (สีเทา)
แบบดึงลง แลวเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
High-Quality Grayscale (สีเทาคุณภาพสูง): ใชสีที่มอ
ี ยูทั้งหมดเพื่อ
พิมพภาพถายแบบสีเทา ซึง่ ทําใหเกิดโทนสีเทาที่เรียบและเปนธรรมชาติ
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตน
การพิมพ
7.

การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Mac OS X)
ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ
a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
1.

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ตั้งคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังขั้นตอนที่ 3
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชจากเมนูปอปอัพ

3.
4.
5.
6.

Format for (รูปแบบสําหรับ)
c. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แลวคลิก OK (ตกลง)
จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาด
กระดาษ) (หากมี)
คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูปอปอัพ
แลวเลือกการตั้งคาตอไปนี้
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถายที่เหมาะ
สม
•
Quality (คุณภาพ): Best (ดีที่สุด) หรือ Maximum dpi (จํานวน
dpi สูงสุด)
หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลือกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)

พิมพภาพถาย
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หากจําเปน ใหเปลี่ยนตัวเลือกภาพถายและสี
a. คลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัดจาก Color Options (ตัวเลือกสี) แลวเลือก
ตัวเลือก Photo Fix (แกไขภาพ) ที่เหมาะสม
•
Off (ปด): ไมนําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปใชกับภาพโดยอัตโนมัติ
•
On (เปด): จะปรับโฟกัสภาพโดยอัตโนมัติ ปรับความคมของภาพ
พอประมาณ
b. หากตองการพิมพภาพถายเปนขาวดํา ใหคลิก Grayscale (สีเทา)
จากเมนูปอปอัพ Color (สี) จากนั้นใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
High Quality (คุณภาพสูง): ใชสีที่มีอยูทั้งหมดเพื่อพิมพภาพถาย
แบบสีเทา ซึง่ ทําใหเกิดโทนสีเทาที่เรียบและเปนธรรมชาติ
8. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพื่อเริ่ม
พิมพ
7.

การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ
การพิมพแบบไมมข
ี อบชวยใหคุณสามารถพิมพไดเต็มขนาดวัสดุพิมพภาพถาย
บางประเภทและเต็มพื้นที่ของวัสดุพิมพขนาดมาตรฐานตางๆ
หมายเหตุ กอนเริ่มพิมพเอกสารไมมข
ี อบ ใหเปดไฟลในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จากนั้นกําหนดขนาดภาพ ตรวจสอบวาขนาดภาพตรงกับ
ขนาดวัสดุพิมพที่คุณตองการพิมพภาพลงไป
หมายเหตุ แอพพลิเคชันบางตัวเทานั้นที่สนับสนุนการพิมพแบบไมมีขอบ
ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
•

การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมข
ี อบ (Windows)
การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมข
ี อบ (Mac OS X)

การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมข
ี อบ (Windows)
ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
4. หากจะตองเปลี่ยนการตั้งคา คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
1.
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คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากนั้นคลิกปุม
Advanced (ขั้นสูง)
6. ในตัวเลือก Borderless Printing (การพิมพแบบไมมีขอบ) คลิก Print
Borderless (พิมพแบบไมมข
ี อบ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
7. ในรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะ
สม
8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตน
การพิมพ
5.

การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมข
ี อบ (Mac OS X)
ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษแบบไมมข
ี อบ
a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ตั้งคาหนากระดาษ)
1.

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ตั้งคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังขั้นตอนที่ 3
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชจากเมนูปอปอัพ

3.
4.
5.
6.

Format for (รูปแบบสําหรับ)
c. เลือกขนาดกระดาษแบบไมมีขอบที่มไ
ี ดจากเมนูปอปอัพ Paper Size
(ขนาดกระดาษ) แลวคลิก OK (ตกลง)
จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพที่คุณตองการแลว
เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) (หาก
มี)
คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูปอปอัพ
แลวเลือกการตั้งคาตอไปนี้
•
Paper Type (ประเภทกระดาษ):ประเภทกระดาษที่เหมาะสม
•
Quality (คุณภาพ): Best (ดีที่สุด) หรือ Maximum dpi (จํานวน
dpi สูงสุด)
หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลือกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)

7.

ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกกลองกาเครื่องหมาย Print Borderless
(การพิมพแบบไมมข
ี อบ)
การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ
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หากจําเปน คลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัดจาก Color Options (ตัวเลือกสี)
แลวเลือกตัวเลือก Photo Fix (แกไขภาพ) ที่เหมาะสม
•
Off (ปด): ไมนําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปใชกับภาพโดยอัตโนมัติ
•
On (เปด): จะปรับโฟกัสภาพโดยอัตโนมัติ ปรับความคมของภาพพอ
ประมาณ
9. เลือกการตั้งคาการพิมพอื่นๆ ที่คุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพื่อเริ่ม
พิมพ
8.
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3

Scan (การสแกน)
คุณสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพื่อสแกนเอกสาร ภาพถาย และตน
ฉบับอื่นๆ แลวสงไปยังปลายทางที่แตกตางกัน เชน โฟลเดอรในคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสแกนตนฉบับเหลานี้จากคอมพิวเตอรของคุณโดยใช
ซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ หรือโปรแกรมที่สอดคลองกับ
TWAIN หรือ WIA
เมื่อสแกนเอกสาร คุณสามารถใชซอฟตแวร HP เพื่อสแกนเอกสารเปนรูปแบบ
ที่คุณสามารถคนหา คัดลอก วาง และแกไขได
หมายเหตุ ซอฟตแวรการสแกนของ HP ไมสนับสนุนการสแกน TWAIN
และ WIA บนคอมพิวเตอรที่ใช Mac OS X
หมายเหตุ ฟงกชันการสแกนบางฟงกชันจะใชไดหลังจากที่ติดตั้งซอฟตแวร
ของ HP เทานั้น
หากคุณมีปญหาในการสแกนเอกสาร โปรดดู การแกปญหาโทรสาร
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•

สแกนตนฉบับ
การสแกนโดยใช Webscan (HP Deskjet Ink Advantage 4625 eAll-in-One series)
การสแกนเอกสารเปนขอความทีส
่ ามารถแกไขได

สแกนตนฉบับ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
หมายเหตุ โดยทั้งเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรตองมีการเชื่อมตอและเปด
เครื่องไว
หมายเหตุ หากคุณกําลังสแกนตนฉบับจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือ
จากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP คุณตองติดตั้งซอฟตแวร
ของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรกอนการสแกน นอกจาก
นี้ ซอฟตแวรของ HP จะตองกําลังทํางานอยูบนคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง
Windows กอนการสแกน
หมายเหตุ หากคุณจะสแกนตนฉบับที่ไมมีขอบ ใหวางตนฉบับลงบนกระจก
ของสแกนเนอร อยาใสไวทต
ี่ ัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
•

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
Scan (การสแกน)
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การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
หากตองการสแกนตนฉบับไปยังคอมพิวเตอรจากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. กดปุมที่อยูติดกับ Scan (สแกน) แลวเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการ
สแกนตนฉบับไปใชงาน
3. เปลี่ยนตัวเลือกการสแกนหากตองการ
4. กดปุมที่อยูติดกับ Start Scan (เริ่มสแกน)
ถาตองการสแกนตนฉบับจากซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ HP
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. เปดซอฟตแวรการสแกนของ HP บนคอมพิวเตอร:
•
Windows: จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มใชงาน)
เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรม
ทั้งหมด) เลือกโฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพ HP แลวเลือก HP Scan
(สแกน HP)
•
Mac OS X: ดับเบิลคลิกไอคอน HP Scan 3 ไอคอนนี้อยูใน
โฟลเดอร Hewlett-Packard ในโฟลเดอร Applications
(แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนสุดของฮารดดิสก
3. เลือกช็อตคัตการสแกน ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสแกนตามที่จําเปน
4. คลิก New Scan เพื่อเริ่มตนงานสแกน
หมายเหตุ ใชซอฟตแวร HP เพื่อสแกนเอกสารเปนขอความที่สามารถ
แกไขได ซึง่ เปนรูปแบบที่คุณสามารถคนหา ทําสําเนา วาง และแกไขภายใน
เอกสารที่สแกนได ใชรูปแบบนี้เพื่อแกไขจดหมาย เอกสารที่ตัดจาก
หนังสือพิมพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การสแกนเอกสารเปนขอความทีส
่ ามารถแกไขได

การสแกนโดยใช Webscan (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
Webscan (เว็บสแกน) คือคุณสมบัติของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง ที่สามารถใช
สแกนภาพถายและเอกสารจากเครื่องพิมพลงในคอมพิวเตอรที่ใชเว็บเบราวเซอร
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ได คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้ไดแมวาจะไมไดติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพบน
คอมพิวเตอรก็ตาม
หมายเหตุ หากคุณไมสามารถเปด Webscan ใน EWS แสดงวาผูดูแล
เครือขายของคุณอาจปด Webscan ไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผู
ดูแลเครือขายหรือผูที่ตั้งคาเครือขายของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
เมือ
่ ตองการสแกนโดยใชเว็บสแกน
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอร
แบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
3. คลิกแท็บ Scan (สแกน) คลิก Webscan (เว็บสแกน) ในหนาตางดาน
ซาย เปลี่ยนการตั้งคาใดๆ แลวคลิก Start Scan (เริ่มสแกน)
เคล็ดลับ หากตองการสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวร HP ที่มากับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
สแกนเอกสารเปนขอความที่สามารถแกไขได

การสแกนเอกสารเปนขอความที่สามารถแกไขได
เมื่อสแกนเอกสาร คุณสามารถใชซอฟตแวร HP เพื่อสแกนเอกสารเปนรูปแบบ
ที่คุณสามารถคนหา คัดลอก วาง และแกไขได ซึง่ จะชวยใหคุณสามารถแกไข
จดหมาย เอกสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมายได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•

หากตองการสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได
คําแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได

หากตองการสแกนเอกสารเปนขอความทีแ
่ กไขได
ใชคําแนะนําตอไปนี้เพื่อสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได

การสแกนเอกสารเปนขอความที่สามารถแกไขได
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บท 3

ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
Windows
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มใชงาน) เลือก
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก
โฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพ HP แลวเลือก HP Scan (สแกน HP)
3. เลือกชนิดของขอความที่แกไขไดที่คุณตองการสแกน:
ฉันตองการจะ...

ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

ดึงเฉพาะขอความโดยไมมีการจัดรูปแบบใดๆ ของ
ตนฉบับ

เลือกช็อตคัต Save as Editable Text (OCR)
(บันทึกเปนขอความทีแ
่ กไขได) จากรายการ จากนั้น
เลือก Text (.txt) จากเมนูดรอปดาวน File Type
(ประเภทไฟล)

ดึงขอความ และการจัดรูปแบบบางอยางของตนฉบับ

เลือกช็อตคัต Save as Editable Text (OCR)
(บันทึกเปนขอความทีแ
่ กไขได) จากรายการ จากนั้น
เลือก Rich Text (.rtf) จากเมนูดรอปดาวน File
Type (ประเภทไฟล)
หรือ
เลือกช็อตคัต Save as PDF (บันทึกเปน PDF)
จากรายการ จากนั้นเลือก Searchable PDF
(.pdf) (PDF ที่คนหาได) จากเมนูดรอปดาวน File
Type (ประเภทไฟล)

4.

หากตองการเริ่มการสแกน คลิก Scan (สแกน) และปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

Mac OS X
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Scan 3 ไอคอนนี้อยูในโฟลเดอร HewlettPackard ในโฟลเดอร Applications (แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของ
ฮารดดิสก
3. จากเมนู HP Scan คลิก Preferences(ลักษณะที่ตองการ)
4. เลือกการตั้งคาเริ่มตน Documents (เอกสาร) จากเมนูปอปอัพ Presets
(การตั้งคาเริ่มตน)
5. คลิก New Scan เพื่อเริ่มตนงานสแกน
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หลังจากสแกนเสร็จ คลิกปุม Save (บันทึก) ในแถบเครื่องมือของ HP
Scan
7. เลือกชนิดของขอความที่แกไขไดที่คุณตองการสแกน:
6.

8.

ฉันตองการจะ...

ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

ดึงเฉพาะขอความโดยไมมีการจัดรูปแบบใดๆ ของ
ตนฉบับ

เลือก TXT จากเมนูปอปอัพ Format (รูปแบบ)

ดึงขอความ และการจัดรูปแบบบางอยางของตนฉบับ

เลือก RTF หรือ PDF-Searchable (PDF ที่
คนหาได) จากเมนูปอปอัพ Format (รูปแบบ)

คลิก Save (บันทึก)

คําแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเปนขอความทีแ
่ กไขได
เพื่อใหแนใจวาซอฟตแวรสามารถแปลงเอกสารของคุณได ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
•

•

•

ตรวจสอบวากระจกสแกนเนอรหรือหนาตาง ADF สะอาดดี
เมื่อเครื่องพิมพสแกนเอกสาร รอยเปอนหรือฝุนบนกระจกสแกนเนอรหรือ
หนาตาง ADF อาจถูกสแกนไปดวย และอาจปองกันไมใหซอฟตแวรแปลง
เอกสารเปนขอความที่แกไขได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับการทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรหรือ
ADF โปรดดูที่ การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา หรือ
ทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)
ตรวจสอบใหแนใจวาใสเอกสารถูกตองแลว
เมือ
่ สแกนเอกสารเปนขอความทีแ
่ กไขไดจาก ADF ตองใสตนฉบับลงใน
ADF โดยใสสวนหัวเขาไปกอนและหงายหนาขึ้น เมือ
่ สแกนจากกระจก
สแกนเนอร ตองใสตนฉบับเขาไปโดยใหสวนหัวหันไปทางขอบดานขวา
ของกระจกสแกนเนอร
และตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไมเอียง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบน
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
ตรวจสอบใหแนใจขอความในเอกสารชัดเจน
ในการแปลงเอกสารเอกสารเปนขอความที่แกไขได ตนฉบับตองชัดเจนและ
มีคุณภาพสูง เงือ
่ นไขตอไปนี้อาจทําใหซอฟตแวรแปลงเอกสารไมได:
◦
ขอความในตนฉบับซีดจางหรือมีรอยยับ
◦
ขอความมีขนาดเล็กเกินไป
◦
โครงสรางเอกสารซับซอนเกินไป

การสแกนเอกสารเปนขอความที่สามารถแกไขได
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บท 3

ขอความมีตัวอักษรชิดติดกันมาก ตัวอยางเชน หากขอความที่
ซอฟตแวรแปลงมีตัวอักษรหายไปหรือชิดติดกัน เชน "rn" อาจจะกลาย
เปน m
◦
ขอความมีพื้นหลังเปนสี พื้นหลังสีอาจทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้น
หลังมากเกินไป
เลือกโปรไฟลทถ
ี่ ก
ู ตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาเลือกช็อตคัตหรือการตั้งคาเริ่มตนที่อนุญาตใหมก
ี าร
สแกนเปนขอความที่แกไขได ตัวเลือกเหลานี้ใชการตั้งคาการสแกนที่
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพการสแกน OCR ของคุณใหสูงสุด ใน
Windows ใหใชช็อตคัต Editable Text (OCR) (ขอความที่แกไขได)
หรือ Save as PDF (บันทึกเปน PDF) ใน Mac OS X ใหใชการตั้งคา
เริ่มตน Documents (เอกสาร)
บันทึกไฟลของคุณในรูปแบบทีถ
่ ก
ู ตอง
หากคุณตองการดึงเฉพาะขอความจากเอกสารโดยไมมีรูปแบบใดๆ ของ
ตนฉบับ ใหเลือกรูปแบบขอความธรรมดา (เชน Text (.txt) หรือ TXT)
หากคุณตองการดึงขอความพรอมดวยรูปแบบบางอยางของตนฉบับ ให
เลือก Rich Text Format (เชน Rich Text (.rtf) หรือ RTF) หรือรูป
แบบ PDF ที่คนหาได (Searchable PDF (.pdf) หรือ PDFSearchable)
◦

•

•
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Scan (การสแกน)
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Copy (การทําสําเนา)
คุณสามารถสรางสําเนาสีคุณภาพสูงและสําเนาขาวดําลงบนกระดาษประเภทและ
ขนาดตางๆ ได
หมายเหตุ ถาคุณกําลังทําสําเนาเอกสารขณะที่มีโทรสารเขามา โทรสารนั้น
จะถูกเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องพิมพจนกวาการทําสําเนาจะเสร็จสิ้น
ดังนั้น จํานวนหนาของโทรสารที่สามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําอาจลด
ลง
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•

ทําสําเนาเอกสาร
เปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา

ทําสําเนาเอกสาร
คุณสามารถทําสําเนาที่มค
ี ุณภาพจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพได
การทําสําเนาเอกสาร
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ําหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของสแกนเนอ
ร หรือหงายหนาที่ตองการพิมพบน ADF หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบน
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
หมายเหตุ หากคุณกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพถายบนกระจก
สแกนเนอรโดยคว่ําหนาลง ตามที่แสดงในไอคอนตรงขอบกระจกสแกน
เนอร
3.

จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy
(ทําสําเนา)

Copy (การทําสําเนา)
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เปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งคา
การทําสําเนา
5. หากตองการเริ่มทําสําเนา ใหกดปุมที่อยูติดกับ Black Copy (สําเนาขาว
ดํา) หรือ Color Copy (สําเนาสี)
4.

หมายเหตุ หากเปนตนฉบับสี การเลือก Black Copy (สําเนาขาวดํา)
จะเปนการทําสําเนาขาวดําจากตนฉบับสี ในขณะที่การเลือก Color
Copy (สําเนาสี) จะเปนการทําสําเนาสี่สีของตนฉบับสี

เปลีย่ นการตัง้ คาการทําสําเนา
คุณสามารถกําหนดคางานทําสําเนาไดโดยใชการตั้งคาตางๆ ที่มีจากแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพ ซึ่งไดแก:
•
•
•
•
•
•

จํานวนสําเนา
ขนาดกระดาษสําเนา
ประเภทกระดาษสําเนา
ความเร็วหรือคุณภาพของสําเนา
การตั้งคาใหสวางขึ้น/เขมขึ้น
การปรับขนาดของตนฉบับใหพอดีกับกระดาษขนาดตางๆ

คุณสามารถใชการตั้งคาเหลานี้เพื่อทําสําเนาฉบับเดียว หรือคุณสามารถบันทึก
การตั้งคาเพื่อใชเปนคาเริม
่ ตนสําหรับงานในอนาคต
การเปลีย่ นการตั้งคาการทําสําเนาสําหรับงานเดียว
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy
(ทําสําเนา)
2. กดปุม
(การตั้งคา) แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก
ฟงกชันการทําสําเนาที่คุณตองการเปลี่ยน
3. กดปุม
(ยอนกลับ) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Black Copy (สําเนาขาวดํา)
หรือ Color Copy (สําเนาสี)

54

Copy (การทําสําเนา)

การบันทึกคาปจจุบน
ั เปนคาเริม
่ ตนสําหรับงานในอนาคต
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy
(ทําสําเนา)
2. กดปุม
(การตั้งคา) แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก
ฟงกชันการทําสําเนาที่คุณตองการเปลี่ยน
3. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Set As New Defaults (ตั้ง
เปนคาเริ่มตนใหม) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Yes (ใช)

เปลี่ยนการตัง้ คาการทําสําเนา
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5

Fax (โทรสาร)
คุณสามารถใชเครื่องพิมพสงและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได และสามารถตั้ง
เวลาสงโทรสารในภายหลัง ตั้งคาหมายเลขโทรดวนเพื่อการสงโทรสารไดอยาง
รวดเร็วและงายดายไปยังหมายเลขที่ใชเปนประจํา นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
กําหนดตัวเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ เชน ความ
ละเอียดและความเขมระหวางความสวางและความดําของโทรสารที่สง
หมายเหตุ กอนสงโทรสาร ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาเครื่องพิมพอยาง
ถูกตองสําหรับโทรสาร คุณอาจตั้งคาเรียบรอยแลวขณะทําการติดตั้งครั้งแรก
จากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณ
สามารถตรวจสอบวาไดติดตั้งโทรสารอยางถูกตองไดโดยดําเนินการทดสอบ
การติดตั้งโทรสารจากแผงควบคุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ
โทรสาร โปรดดูที่ การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การสงโทรสาร
การรับโทรสาร
การตั้งคารายการโทรดวน
การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร
โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล
การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล
ลางบันทึกการรับสงโทรสาร
การดูประวัติการโทร
การใชรายงาน

การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีไดโดยใช
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดย
ใชโทรศัพทที่ตอกับเครื่องไว วิธีนี้จะชวยใหคุณสามารถพูดสายกับผูรับกอนสง
โทรสารได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
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การสงโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
การสงโทรสารจากคอมพิวเตอร
การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง

Fax (โทรสาร)

การสงโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•

การสงโทรสาร
การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ
การสงแฟกซจากหนวยความจํา
การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน

การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีแบบหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยาง
งายดายโดยใชแผงควบคุมของเครื่อง
หมายเหตุ หากคุณตองการใหเครื่องพิมพยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชงานการยืนยันการสงโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสาร
เคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพท
หรือปุมกดบนหนาจอ คุณสมบัติดังกลาวจะชวยใหสามารถควบคุมจังหวะการ
โทรได ทั้งยังมีประโยชนมากเมือ
่ คุณตองการใชบัตรโทรศัพทเพื่อชําระคา
โทรศัพท และตองกดปุมเมือ
่ ไดรับสัญญาณในขณะโทร
การสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. บนหนาจอหลัก ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax (โทรสาร)
3. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด
เคล็ดลับ หากตองการเวนระยะในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด *
ซ้ําๆ จนกวาจะมีเครื่องหมายขีด (-) ปรากฏที่หนาจอ
4.

กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax (เริ่มสงโทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ
Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี)
เคล็ดลับ หากผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่คุณใช คุณ
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได

การสงโทรสาร
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การสงโทรสารโดยใชปม
ุ โทรศัพททห
ี่ นาจอ
เมื่อใชหนาจอการโทร คุณจะไดยินสัญญาณโทรศัพท เสียงเตือน หรือเสียงอื่นๆ
ผานทางลําโพงของเครื่องพิมพ ชวยใหสามารถตอบสนองตอสัญญาณในขณะ
โทร รวมทั้งควบคุมจังหวะการโทรได
เคล็ดลับ ถาคุณใชบัตรโทรศัพทและปอนรหัส PIN ไมเร็วพอ เครื่องพิมพ
อาจเริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไป ทําใหบริการบัตรโทรศัพทไมรูจักรหัส
PIN ในกรณีนี้ คุณสามารถสรางรายการหมายเลขโทรดวนเพื่อเก็บรหัส PIN
สําหรับบัตรโทรศัพทของคุณได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งคา
รายการโทรดวน
หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไวเพื่อใหไดยินเสียง
สัญญาณโทรสาร
การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ
่ ผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. ปอนเอกสารตนฉบับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. บนหนาจอหลัก ใหใชปุมที่อยูทางดานขวา เลือก Fax (โทรสาร) เลือก
Start Fax (เริ่มสงโทรสาร) แลวเลือก Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี)
•
หากเครื่องพิมพพบวามีตนฉบับอยูในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ คุณจะ
ไดยินสัญญาณการโทร
•
หากคุณวางตนฉบับไวบนกระจกสแกนเนอร ใหเลือก Fax from
Glass (สงโทรสารจากกระจกสแกน)
3. เมื่อไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคีย
แพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
4. ปฏิบต
ั ิตามขอความเตือนที่อาจเกิดขึ้น
เคล็ดลับ ถาคุณใชบต
ั รโทรศัพทเพื่อสงโทรสารและมีรหัส PIN ของบัตร
บันทึกไวเปนหมายเลขโทรดวนอยูแลว เมือ
่ เครื่องใหคุณใสรหัส PIN ให
กดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน) เพื่อเลือก
รายการหมายเลขโทรดวนที่เก็บรหัส PIN ที่คุณบันทึกไว
โทรสารของคุณจะถูกสงเมือ
่ เครื่องโทรสารที่รับตอบรับ
การสงแฟกซจากหนวยความจํา
คุณสามารถสแกนโทรสารขาวดําเก็บไวในหนวยความจํา แลวสงโทรสารนั้นจาก
หนวยความจําได คุณสมบัตินี้จะมีประโยชนหากหมายเลขโทรสารที่คุณกําลัง
พยายามติดตอนั้นไมวางหรือใชไมไดชั่วคราว เครื่องพิมพจะสแกนตนฉบับมา
เก็บไวในหนวยความจํา และจะสงโทรสารออกไปเมือ
่ สามารถเชื่อมตอกับเครื่อง
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รับโทรสารได หลังจากเครื่องพิมพสแกนหนาตนฉบับลงในหนวยความจําแลว
คุณสามารถนําตนฉบับทัง้ หมดออกจากถาดปอนกระดาษหรือกระจกของสแกน
เนอรไดทันที
หมายเหตุ คุณสามารถสงโทรสารขาวดําจากหนวยความจําได
การสงโทรสารจากหนวยความจํา
1. ปอนเอกสารตนฉบับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร)
3. กดปุม
(การตั้งคา) แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก
Scan and Fax (สแกนและสงโทรสาร)
4. เลื่อนไปยังและเลือก Send Fax (สงโทรสาร)
5. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด หรือกดปุมที่อยูติดกับ Quick
Contacts (รายชื่อโทรดวน) เพื่อเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพทหรือ
หมายเลขที่โทรหรือรับ
6. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax Black (เริ่มสงโทรสารขาวดํา)
เครื่องพิมพจะสแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจํา และจะสงโทรสาร
ออกไปเมือ
่ เครื่องรับโทรสารพรอม
การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
คุณสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารที่เปนขาวดําภายใน 24 ชั่วโมงได ซึง่ จะชวย
ใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดําในภายหลังไดในตอนเย็น เชน เมื่อสาย
โทรศัพทวางหรือเมือ
่ มีอัตราคาโทรถูกลง เครื่องพิมพจะสงโทรสารของคุณโดย
อัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว
คุณสามารถตั้งเวลาสงโทรสารไดทีละหนึ่งฉบับเทานั้น อยางไรก็ตาม คุณยัง
สามารถสงโทรสารอื่นๆ ตอไปไดตามปกติในขณะที่มก
ี ารตั้งเวลาสงโทรสาร
ฉบับหนึ่งเอาไว
หมายเหตุ คุณสามารถสงโทรสารที่ตั้งเวลาไวเปนแบบขาวดําเทานั้น
หมายเหตุ คุณจําเปนตองตั้งวันที่และเวลาสําหรับเครื่องพิมพกอนจึงจะ
สามารถใชคุณสมบัตินี้ได
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วิธก
ี ารตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1. ปอนเอกสารตนฉบับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. บนหนาจอหลัก ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax (โทรสาร)
3. กดปุม
(การตั้งคา) แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก
Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง)
4. ปอนเวลาสงโดยกดปุมที่อยูติดกับปุมลูกศร แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)
5. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด หรือกดปุมที่อยูติดกับ Quick
Contacts (รายชื่อโทรดวน) เพื่อเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพทหรือ
หมายเลขที่โทรหรือรับ
6. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax Black (เริ่มสงโทรสารขาวดํา)
เครื่องพิมพจะสแกนตนฉบับทุกหนาและเวลาที่ตั้งไวจะปรากฏบนหนาจอ
เครื่องพิมพจะสงโทรสารตามเวลาที่กําหนดไว
การยกเลิกโทรสารทีก
่ าํ หนดเวลาสง
1. กดที่ขอความ Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) บนหนาจอ
หรือ
จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) กดปุม (การตั้งคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและ
เลือก Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง)
2. เลื่อนไปยังและเลือก Cancel Scheduled Fax (ยกเลิกโทรสารที่มี
กําหนดสง)
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การสงโทรสารไปยังผูรบ
ั หลายคน
คุณสามารถสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนไดในครัง้ เดียวโดยการจัดกลุมรายการ
หมายเลขโทรดวนเปนรายการหมายเลขโทรดวนแบบกลุม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การตั้งคารายการโทรดวน
การสงโทรสารไปยังผูรบ
ั หลายคนโดยใชกลุมหมายเลขโทรดวน
1. ปอนเอกสารตนฉบับ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) กดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน) เลื่อนไป
ยังและเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท) แลวเลือกกลุมผูรับ
3. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax (เริ่มสงโทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ
Black (ขาวดํา)
เครื่องพิมพจะสงเอกสารไปยังแตละหมายเลขที่อยูในหมายเลขโทรดวนแบบ
กลุม
หมายเหตุ คุณสามารถใชรายการในกลุมหมายเลขโทรดวนเพื่อสง
โทรสารขาวดําเทานั้น เนื่องจากหนวยความจํามีจํากัด เครื่องพิมพจะ
สแกนโทรสารไปเก็บไวในหนวยความจําแลวหมุนหมายเลขแรก เมือ
่
ทําการเชื่อมตอแลว เครื่องพิมพจะสงโทรสารและหมุนหมายเลขถัดไป
ถาหมายเลขนั้นไมวางหรือไมรับสาย เครื่องพิมพจะทําตามการตั้งคาของ
Busy Redial (โทรซ้าํ เมือ
่ สายไมวาง) และ No Answer Redial
(โทรซ้ําเมือ
่ ไมมผ
ี รู บ
ั สาย) ถายังเชื่อมตอหมายเลขนั้นไมได เครื่องพิมพ
จะหมุนหมายเลขถัดไปและสรางรายงานขอผิดพลาด

การสงโทรสารจากคอมพิวเตอร
คุณสามารถสงเอกสารในคอมพิวเตอรออกไปเปนโทรสารได โดยไมตองพิมพ
สําเนาแลวสงโทรสารจากเครื่องพิมพ
หมายเหตุ โทรสารที่สงออกจากคอมพิวเตอรดวยวิธีนี้จะใชการเชื่อมตอ
โทรสารของเครื่องพิมพ ไมใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือโมเด็ม
คอมพิวเตอร ดังนั้น ควรตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพตออยูกับสาย
โทรศัพทที่ใชได และฟงกชันโทรสารไดรับการตั้งคาและทํางานไดอยางถูก
ตอง
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หากตองการใชคุณสมบัตินี้ คุณตองติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพโดยใช
โปรแกรมติดตั้งในซีดีซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ
Windows
1. เปดเอกสารในคอมพิวเตอรที่ตองการสงโทรสาร
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. จากรายการ Name (ชื่อ) เลือกเครื่องพิมพที่มีคําวา “fax” (โทรสาร) ใน
ชื่อนั้น
4. ในการเปลี่ยนการตั้งคา (เชน การเลือกสงเอกสารเปนโทรสารขาวดําหรือสี)
ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ปุมนี้อาจเรียก
วา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การ
ตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่
ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
5. หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาแลว เลือก OK (ตกลง)
6. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง)
7. ปอนหมายเลขโทรสารและขอมูลอื่นๆ สําหรับผูรับ เปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติม
สําหรับโทรสาร แลวคลิก Send Fax (สงโทรสาร) เครื่องพิมพจะเริ่มโทร
ไปยังหมายเลขโทรสารนั้นแลวเริ่มสงโทรสาร
Mac OS X
1. เปดเอกสารในคอมพิวเตอรที่ตองการสงโทรสาร
2. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. เลือกเครื่องพิมพที่มี “(Fax)” (โทรสาร) ในชื่อ
4. เลือก Fax Recipients (ผูรับโทรสาร) จากเมนูปอปอัพที่อยูดานลางการ
ตั้งคา Orientation (การวางแนว)
หมายเหตุ หากไมพบเมนูปอปอัพ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัดจาก
Printer selection (รายการเครื่องพิมพที่ใหเลือก) หรือคลิก Show
Details (แสดงรายละเอียด)
ปอนหมายเลขโทรสารและขอมูลอื่นๆ ในชองที่กําหนด แลวคลิก Add to
Recipients (เพิ่มใหกับผูรับ)
6. เลือก Fax Mode (โหมดโทรสาร) และตัวเลือกโทรสารอื่นๆ ที่ตองการ
แลวคลิก Send Fax Now (สงโทรสารเดี๋ยวนี้) เพื่อเริ่มโทรไปยัง
หมายเลขโทรสารและสงโทรสารนั้น
5.
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การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
การสงโทรสารดวยตนเองจะทําใหคุณสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับได
กอนที่จะสงโทรสาร คุณสมบัตินี้มป
ี ระโยชนในกรณีที่คุณตองการแจงใหผูรับ
ทราบวาคุณกําลังจะสงโทรสารกอนทําการสงจริง
ผูรับอาจตอบรับโทรศัพทหรือใหเครื่องโทรสารจัดการ ขึ้นอยูกับวาผูรับตั้งคา
เครื่องโทรสารอยางไร หากตัวบุคคลเปนผูรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับ
กอนสงโทรสารได หากเครื่องโทรสารรับสายเอง คุณสามารถสงโทรสารโดยตรง
ถึงเครื่องโทรสารเมือ
่ ไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องรับโทรสาร
การสงโทรสารจากโทรศัพทเครือ
่ งพวงดวยตนเอง
1. วางตนฉบับโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร)
3. กดหมายเลขโดยใชคียแพดบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หามกดคียแพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเมื่อสงโทรสาร
ดวยตนเอง คุณตองใชคียแพดที่อยูบนโทรศัพทเพื่อกดหมายเลขของผูรับ
4.

หากผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได
หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารรับสาย คุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องโทรสารที่ตอบรับ ดําเนินการในขั้นตอไปเพื่อสงโทรสาร

5.

เมื่อคุณพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) แลวกดปุมที่
อยูติดกับ Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี)
หากมีการพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม เริม
่ ที่โทรสาร
ของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะที่สงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสาย
ในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ

การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเองก็ได ถาคุณปดตัวเลือก
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ คุณตองรับโทรสารดวยตนเอง ถาเปดตัว
เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ (คาเริ่มตน) เครื่องพิมพจะรับสาย
เรียกเขาและโทรสารที่เขามาโดยอัตโนมัติ หลังจากมีเสียงเรียกเขาดังตามจํานวน
ครั้งที่ตั้งไวใน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) (การตั้งคา Rings to
การรับโทรสาร
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Answer (เสียงเรียกเขา) เริ่มตนคือหาครั้ง) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร
ถาคุณรับโทรสารที่ใชกระดาษขนาด Legal หรือใหญกวา แตเครื่องพิมพไมได
ตั้งคาใหใชกระดาษขนาด Legal ไว เครื่องพิมพจะลดขนาดโทรสารใหพอดีกับ
กระดาษที่บรรจุอยู ถาปดใชงานคุณสมบัติ Automatic Reduction (การยอ
ขนาดอัตโนมัต)ิ เครื่องจะพิมพโทรสารออกมาเปนสองหนา
หมายเหตุ ถาคุณกําลังทําสําเนาเอกสารในขณะที่มีโทรสารเขามา โทรสาร
นั้นจะถูกเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องพิมพจนกวาการทําสําเนาจะเสร็จ
สิ้น ดังนั้น จํานวนหนาของโทรสารที่สามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําอาจ
ลดลง
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การรับโทรสารดวยตนเอง
การตั้งคาโทรสารสํารอง
การพิมพโทรสารที่ไดรับจากหนวยความจําซ้ํา
ขอรับโทรสาร
การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
การตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับโทรสารที่ไดรับ
การตั้งการยอขนาดโทรสารที่เขามาโดยอัตโนมัติ
การบล็อคหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ
การรับโทรสารไปไวที่คอมพิวเตอรของคุณโดยใช HP Digital Fax (Fax
to PC and Fax to Mac) (โทรสารดิจิตอลของ HP (โทรสารไปยังพีซี
และโทรสารไปยัง Mac)

การรับโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณสนทนาดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณได
ในขณะที่คุยอยู ซึ่งเรียกวาการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพื่อรับ
โทรสารดวยตนเอง
คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
•
•

ตอเขากับเครื่องพิมพโดยตรง (ที่พอรต 2-EXT)
ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดเชื่อมตอกับเครื่องพิมพโดยตรง

วิธก
ี ารรับสงโทรสารดวยตนเอง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษปอนอยูใน
ถาดหลัก
2. นําตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบับ
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ตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปนจํานวนสูงๆ เพื่อใหคุณ
สามารถรับสายเรียกเขากอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับ หรือ ปดการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพื่อใหเครื่องพิมพไมตอบรับสายเรียก
เขาโดยอัตโนมัติ
4. หากคุณกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด เริม
่ บนเครื่องโทรสาร
5. เมือ
่ ไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องทีส
่ งโทรสารเขามา กรุณาปฏิบต
ั ิดังนี้
a. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ
Fax (โทรสาร) กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) แลวกดปุมที่อยูติดกับ
Receive Fax Manually (รับโทรสารดวยตนเอง)
b. หลังจากเครื่องพิมพเริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือ
สายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางสงโทรสาร
3.

การตัง้ คาโทรสารสํารอง
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหเก็บโทรสารที่ไดรับขึ้นอยูกับลักษณะที่ตองการ
และการรักษาความปลอดภัยของคุณ
หมายเหตุ ถาเปดใชงาน Backup fax (โทรสารสํารอง) และคุณปด
เครื่องพิมพ โทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกลบออก รวมถึง
โทรสารที่ยังไมไดพิมพซึ่งคุณไดรับเมือ
่ เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาด คุณตอง
ติดตอกับผูสงเพื่อขอใหสงโทรสารที่ยังไมไดพิมพมาใหม ถาตองการดู
รายการโทรสารที่ไดรับ ใหพิมพ Fax Log (บันทึกการรับ-สงโทรสาร) Fax
Log (บันทึกการรับ-สงโทรสาร) จะไมถูกลบเมื่อปดเครื่องพิมพ
วิธต
ี งั้ โทรสารสํารองจากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก
Backup Fax Reception (การสํารองขอมูลการรับโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือกการตั้งคาที่ตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
On (เปด)

การกําหนดคาเริ่มตน เมื่อ Backup fax (โทรสารสํารอง) เปน On (เปด)
เครื่องพิมพจะเก็บโทรสารทีไ่ ดรับทัง้ หมดไวในหนวยความจํา ซึ่งชวยใหคุณสามารถ
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พิมพโทรสารทีพ
่ ิมพออกมาลาสุดซ้ําไดสูงสุด 30 หนา ถายังคงบันทึกไวในหนวย
ความจํา
หมายเหตุ เมื่อหนวยความจําของเครื่องพิมพเหลือนอย เครื่องจะบันทึกทับขอมูลเกา
ทีส
่ ุด และพิมพโทรสารเมื่อไดรับโทรสารใหม ถาหนวยความจําเต็มเพราะมีโทรสารที่
ไมไดพิมพ เครื่องพิมพจะหยุดการตอบรับโทรสารทีเ่ ขามา
หมายเหตุ หากคุณไดรับโทรสารทีม
่ ีขนาดใหญเกินไป เชน ภาพสีทม
ี่ ีรายละเอียด
มาก อาจไมมีการเก็บบันทึกในหนวยความจําเนื่องจากขอจํากัดของหนวยความจํา
On Error Only
(เปดเฉพาะเมือ
่ เกิดขอ
ผิดพลาดเทานั้น)

ใหเครื่องพิมพเก็บโทรสารไวในหนวยความจําเฉพาะเมื่อเกิดขอผิดพลาดทีท
่ ําให
เครื่องพิมพไมสามารถพิมพโทรสารได (เชน เครื่องพิมพกระดาษหมด) เครื่องพิมพ
จะเก็บโทรสารที่เขามาเรื่อยๆ ตราบเทาทีห
่ นวยความจํายังมีพื้นที่วาง (ถาหนวยความ
จําเต็ม เครื่องพิมพจะหยุดการตอบรับโทรสารทีเ่ ขามา) เมื่อแกไขขอผิดพลาดไดแลว
โทรสารทีเ่ ก็บไวในหนวยความจําจะถูกพิมพออกมาโดยอัตโนมัติ และจะถูกลบออก
จากหนวยความจํา

Off (ปด)

ไมเก็บโทรสารไวในหนวยความจํา เชน คุณอาจตองการปด Backup fax (โทรสาร
สํารอง) ดวยจุดประสงคดานความปลอดภัย ถาเกิดขอผิดพลาดที่ทําใหเครื่องพิมพไม
สามารถพิมพโทรสารได (เชน เครื่องพิมพกระดาษหมด) เครื่องพิมพจะหยุดการตอบ
รับโทรสารทีเ่ ขามา

การพิมพโทรสารทีไ่ ดรบ
ั จากหนวยความจําซ้าํ
หากคุณตั้งคาโหมด Backup Fax Reception (การสํารองขอมูลการรับ
โทรสาร) เปน On (เปด) โทรสารที่ไดรับจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา ไมวา
เครื่องพิมพจะเกิดขอผิดพลาดหรือไมก็ตาม
หมายเหตุ หลังจากหนวยความจําเต็ม โทรสารที่พิมพแลวที่เกาที่สุดจะถูก
บันทึกทับดวยโทรสารใหมที่ไดรับ ถาโทรสารที่เก็บไวทั้งหมดยังไมไดพิมพ
เครื่องพิมพจะไมรับโทรสารที่เขามาจนกวาจะพิมพหรือลบโทรสารออกจาก
หนวยความจํา นอกจากนี้ คุณอาจตองการลบโทรสารออกจากหนวยความจํา
เพื่อความปลอดภัยหรือความเปนสวนตัว
คุณสามารถพิมพโทรสารที่พิมพออกมาลาสุดซ้ําไดถึงแปดหนาหากยังคงบันทึก
อยูในหนวยความจํา ขึ้นอยูกับขนาดของโทรสารในหนวยความจํา ตัวอยางเชน
คุณอาจจําเปนตองพิมพโทรสารใหมหากทําสําเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวแลว
หายไป
การพิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้าํ โดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. ตองแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
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ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Tools (เครื่องมือสําหรับโทรสาร) แลวเลือก
Reprint Faxes in Memory (พิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้ํา)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากที่ไดรับ โดยพิมพโทรสารที่ไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป
4. หากคุณตองการหยุดการพิมพโทรสารในหนวยความจําซ้ํา ใหกด
(Cancel (ยกเลิก))
3.

ขอรับโทรสาร
การขอรับโทรสารจะชวยใหเครื่องพิมพแจงใหเครื่องโทรสารอีกเครื่องหนึ่งสง
โทรสารลําดับถัดไป หากคุณใชคุณสมบัติ Poll to Receive (ขอรับโทรสาร)
เครื่องพิมพจะติดตอเครื่องโทรสารที่กําหนดและขอใหสงโทรสารมา เครื่อง
โทรสารที่กําหนดตองถูกตั้งคาไวเพื่อการขอรับโทรสารและมีโทรสารที่พรอมสง
แลว
หมายเหตุ เครื่องพิมพไมสนับสนุนรหัสผานสําหรับขอรับโทรสาร ตรวจสอบ
ใหแนใจวาเครื่องพิมพที่คุณกําลังจะขอรับโทรสารไมมีการตั้งรหัสผานเอาไว
(หรือไดเคยเปลี่ยนรหัสผานทีเ่ ปนคาเริ่มตน) มิฉะนั้นเครื่องพิมพจะไม
สามารถรับโทรสารได
การตั้งคาขอรับโทรสารจากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. บนหนาจอหลัก ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax (โทรสาร)
2. กดปุม
(การตั้งคา) แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก Poll
to Receive (ขอรับโทรสาร)
3. ใสหมายเลขโทรสารของเครื่องที่ตองการติดตอ
- หรือ กดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน) เพื่อเลือกหมายเลข
จาก Phone Book (สมุดโทรศัพท) หรือ Call History (ประวัติการ
โทร)
4. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax Black (เริ่มสงโทรสารขาวดํา)

การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอืน
่
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหสงตอโทรสารไปยังหมายเลขโทรสารอื่นได
โทรสารสีที่ไดรับจะถูกสงตอไปเปนขาวดํา
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สงโทรสารสําหรับทดสอบเพื่อใหแนใจวาเครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับ
โทรสารที่คุณสงตอไปได
การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax
Forwarding (การสงตอโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือก On–Print and Forward (เปดการพิมพและการสง
ตอ) เพื่อพิมพและสงตอโทรสาร หรือเลือก On–Forward (เปดการสงตอ)
เพื่อสงตอโทรสาร
หมายเหตุ ถาเครื่องพิมพไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเครื่องโทรสารที่
กําหนด (เชน ถาเครื่องไมเปด) เครื่องพิมพจะพิมพโทรสาร ถาคุณตั้งคา
เครื่องพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสารที่ไดรับ เครื่องจะ
พิมพรายงานขอผิดพลาดดวย
ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารที่จะรับโทรสารที่สงตอ แลวกด
ปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) ปอนขอมูลที่จําเปนสําหรับแตละพรอมตตอไป
นี้: วันที่เริ่มตน, เวลาเริ่มตน, วันที่สิ้นสุด และเวลาสิ้นสุด
5. การสงตอโทรสารถูกเปดใชงาน กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
ถาเครื่องพิมพไฟดับเมื่อตั้งคา Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) ไว
เครื่องจะบันทึกคา Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) และหมายเลข
โทรศัพท เมื่อเปดเครื่องไดอีกครั้ง การตั้งคาการสงตอโทรสารจะยังคงเปน
On (เปด)
4.

หมายเหตุ คุณสามารถยกเลิกการโอนสายโทรสารได โดยการเลือก Off
(ปด) จากเมนู Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร)

การตัง้ คาขนาดกระดาษสําหรับโทรสารทีไ่ ดรบ
ั
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสําหรับโทรสารที่ไดรบ
ั ขนาดกระดาษที่เลือก
ควรตรงกับขนาดที่บรรจุไวในถาดหลัก เครื่องโทรสารสามารถพิมพบนกระดาษ
ขนาด Letter, A4 หรือ Legal เทานั้น
หมายเหตุ หากใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดหลักเมือ
่ ไดรับโทรสาร เครื่อง
จะไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมีขอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแส
ดงผล ใหใสกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal แลวกดปุมที่อยูติดกับ
OK (ตกลง) เพื่อพิมพโทรสาร
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การกําหนดขนาดกระดาษสําหรับโทรสารทีไ่ ดรับจากแผงควบคุมของ
เครือ
่ งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Fax Paper
Size (ขนาดกระดาษของโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือกตัวเลือกที่ตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้ การยอขนาดโทรสารทีเ่ ขามาโดยอัตโนมัติ
การตั้งคา Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ) จะกําหนดการ
ทํางานของเครื่องพิมพเมื่อไดรับโทรสารที่มีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษที่ตั้งคา
เริ่มตนไว การตั้งคานี้จะถูกใชงานเปนคาเริ่มตน ดังนั้นภาพของโทรสารที่เขามา
จะถูกลดขนาดใหพอดีกับหนึ่งหนาหากเปนไปได หากไมใชคุณสมบัตินี้ ขอมูลที่
เกินหนึ่งหนาจะถูกพิมพออกมาในหนาที่สอง Automatic Reduction (การ
ยอขนาดอัตโนมัต)ิ มีประโยชนเมื่อคุณรับโทรสารที่ใชกระดาษขนาด Legal แต
ใสกระดาษขนาด Letter ไวในถาดหลัก
วิธก
ี ารตั้งคายอขนาดอัตโนมัติจากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)
3. เลื่อนไปยังและเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)

การบล็อคหมายเลขโทรสารทีไ่ มตองการ
ถาคุณเปดใชบริการระบุหมายเลขผูโทรกับผูใหบริการระบบโทรศัพท คุณจะ
สามารถบล็อกหมายเลขโทรสารเฉพาะ ไมใหเครื่องพิมพของคุณพิมพโทรสารที่
ไดรับจากหมายเลขนั้นๆ ได เมือ
่ ไดรับสายโทรสาร เครื่องพิมพจะเปรียบเทียบ
หมายเลขกับรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการเพื่อตรวจสอบวา ควรบล็อก
สายโทรสารนั้นหรือไม หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลข
โทรสารที่ถูกบล็อก จะไมมีการพิมพโทรสารนั้นออกมา (จํานวนสูงสุดของ
หมายเลขโทรสารทีส
่ ามารถบล็อคไดจะแตกตางกันไปในแตละรุน)
หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ไมไดมีใหบริการในทุกประเทศ/พื้นที่

การรับโทรสาร
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หมายเหตุ หากไมมก
ี ารเพิ่มหมายเลขโทรศัพทลงในรายการหมายเลขผูโทร
ใหสันนิษฐานเอาวาคุณไมไดสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโทร
•
•
•

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ
การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ
การพิมพรายการที่ไมตองการ

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ มตองการ
คุณสามารถบล็อกหมายเลขที่ตองการโดยการเพิ่มไวในรายการโทรสารที่ไม
ตองการ
การเพิม
่ หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ มตองการ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Junk Fax
Setup (การตั้งคาโทรสารที่ไมตองการ)
3. จะมีขอความระบุวา จําเปนตองมีหมายเลขผูโทรเพื่อใชบล็อกโทรสารที่ไม
ตองการ กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการตอ
4. เลื่อนไปยังและเลือก Add to Junk List (เพิ่มลงในรายการที่ไมตองการ)
5. หากตองการเลือกหมายเลขโทรสารที่จะบล็อกจากรายการหมายเลขผูโทร
ใหเลื่อนไปยังและเลือก Select from Caller ID History (เลือกจาก
ประวัติรายการหมายเลขผูโทร)
หรือ
หากตองการปอนหมายเลขโทรสารที่ตองการบล็อคดวยตนเอง ใหเลื่อนไป
ยังและเลือก Enter new number (ปอนหมายเลขใหม)
6. หลังจากปอนหมายเลขโทรศัพทที่จะบล็อกแลว ใหกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)
หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปอนหมายเลขโทรสารตามที่
ปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุม ไมใชหมายเลขโทรสารที่ปรากฏ
ตรงสวนหัวของโทรสารที่ไดรับ เนื่องจากหมายเลขดังกลาวอาจแตกตาง
กัน
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การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่ มตองการ
หากคุณไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป คุณสามารถลบหมายเลข
นั้นออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได
วิธก
ี ารลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ มตองการ
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Junk Fax
Setup (การตั้งคาโทรสารที่ไมตองการ)
3. เลื่อนไปยังและเลือก Remove from Junk List (ลบออกจากรายการที่
ไมตองการ)
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณตองการลบ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
การพิมพรายการทีไ่ มตองการ
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อพิมพรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการซึ่งบล็อกไว
หากตองการพิมพรายการทีไ่ มตองการ
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Junk Fax
Setup (การตั้งคาโทรสารที่ไมตองการ)
3. เลื่อนไปยังและเลือก Print Reports (พิมพรายงาน) แลวเลือก Junk
List (รายการที่ไมตองการ)

การรับโทรสารไปไวทค
ี่ อมพิวเตอรของคุณโดยใช HP Digital Fax (Fax to
PC and Fax to Mac) (โทรสารดิจต
ิ อลของ HP (โทรสารไปยังพีซแ
ี ละโทรสาร
ไปยัง Mac)
หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณดวยสาย USB cable คุณ
สามารถใช HP Digital Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP) (Fax to PC (โทรสาร
ไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)) เพื่อรับโทรสารและบันทึก
ลงในคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง ดวย Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) และ
Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac) คุณจะสามารถจัดเก็บสําเนาดิจิตอลของ
โทรสารไดอยางงายดายและยังขจัดความยุงยากในการจัดการกับไฟลเอกสาร
ขนาดใหญที่พิมพไดหลายหนา
โทรสารที่ไดรับมาจะไดรับการบันทึกไวเปนไฟล TIFF (Tagged Image File
Format) เมือ
่ ไดรับโทรสารแลว คุณจะไดรับการแจงบนหนาจอพรอมลิงคไปยัง
โฟลเดอรที่เก็บโทรสารนั้นไว
การรับโทรสาร
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ไฟลจะมีการตั้งชื่อดวยวิธีการดังตอไปนี้: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif
โดยที่ X คือขอมูลของผูสง, Y คือวันที่ และ Z คือเวลาที่ไดรับโทรสารนั้น
หมายเหตุ Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสารไป
ยัง Mac) ใชไดเฉพาะการรับโทรสารแบบขาวดําเทานั้น โทรสารที่เปนสีจะ
ถูกพิมพออกมาแทนที่จะถูกบันทึกไวที่คอมพิวเตอร
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•

ขอกําหนดของ Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac)
การเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac)
การปรับเปลี่ยนการตั้งคา Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to
Mac (โทรสารไปยัง Mac)

ขอกําหนดของ Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสาร
ไปยัง Mac)
•
คอมพิวเตอรของผูดูแลระบบ ซึง่ เปนคอมพิวเตอรที่เปดใชงานคุณสมบัติ
Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)
ตองเปดอยูตลอดเวลา และคอมพิวเตอรเครื่องเดียวเทานั้นที่สามารถทํา
หนาที่เปนคอมพิวเตอรของผูดูแลระบบที่ใชงานคุณสมบัติ Fax to PC
(โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)
•
คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอรของโฟลเดอรปลายทางตองเปดไวอยูตลอดเวลา
คอมพิวเตอรปลายทางจะตองเปดใชงานดวย เนื่องจากจะไมมก
ี ารบันทึก
โทรสารหากคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต
•
การใชไฟลรวมกันจะตองเปดใชงานและคุณตองมีโฟลเดอรที่ใชรวมกันของ
Windows (SMB) ที่มีสิทธิ์การเขาถึงแบบเขียนขอมูลได
•
ตองใสกระดาษไวในถาดปอนกระดาษ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ใสวัสดุพิมพ
การเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสาร
ไปยัง Mac)
สําหรับคอมพิวเตอรที่ใช Windows คุณสามารถใช Digital Fax Setup
Wizard (ตัวชวยการตั้งคาโทรสารดิจิตอล) เพื่อเปดใชงาน Fax to PC
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(โทรสารไปยังพีซี) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช Macintosh คุณสามารถใช
HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP)
การตั้งคา Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี (Windows)
1. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิกแท็บ Start (เริ่ม) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร
สําหรับเครื่องพิมพ HP ของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกสําหรับเครื่องพิมพ
HP ของคุณ
2. ในหนาตางที่ปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และ
โทรสาร) จากนั้นเลือก Digital Fax Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคา
โทรสารดิจิตอล) ภายใต Fax (โทรสาร)
3. ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
การตั้งคา Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac) (Mac OS X)
1. เปด HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X)
2. คลิกที่ไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเครื่องมือ HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP)
3. ดับเบิลคลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้งของ HP) และปฏิบต
ั ิ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
การปรับเปลีย่ นการตั้งคา Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac)
คุณสามารถอัพเดตการตั้งคา Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี จากคอมพิวเตอร
ของคุณไดตลอดเวลาจาก Digital Fax Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคา
โทรสารดิจิตอล) คุณสามารถอัพเดตการตั้งคา Fax to Mac (โทรสารไปยัง
Mac) ไดจาก HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP)

การรับโทรสาร
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คุณสามารถปด Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) หรือ Fax to Mac (โทรสาร
ไปยัง Mac) และปดใชงานการพิมพโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพได
การปรับเปลีย่ นการตั้งคาจากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก HP Digital
Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP)
3. เลื่อนไปยังและเลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเปลี่ยน
การตั้งคาตอไปนี้:
•
View Settings (การตั้งคาการดู): ดูชื่อคอมพิวเตอรที่ตั้งคาเปนผู
ดูแล Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไป
ยัง Mac)
•
Disable Digital Fax (ปดใชงานโทรสารดิจต
ิ อล): ปด Fax to PC
(โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)
หมายเหตุ ใชซอฟตแวรของ HP บนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อเปด
Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง
Mac)
•

Fax Print (การพิมพโทรสาร): On/Off (เปด/ปด): เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อพิมพโทรสารทันทีที่ไดรับ หากคุณปดการพิมพ จะยังคงมีการพิมพ
โทรสารสี

การปรับเปลีย่ นการตั้งคาจากซอฟตแวรของ HP (Windows)
1. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิกแท็บ Start (เริ่ม) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอร
สําหรับเครื่องพิมพ HP ของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกสําหรับเครื่องพิมพ
HP ของคุณ
2. ในหนาตางที่ปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และ
โทรสาร) จากนั้นเลือก Digital Fax Setup Wizard (ตัวชวยการตั้งคา
โทรสารดิจิตอล) ภายใต Fax (โทรสาร)
3. ปฏิบต
ั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
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การปรับเปลีย่ นการตั้งคาจาก HP Utility (ยูทลิ ต
ิ ข
ี้ อง HP) (Mac OS X)
1. เปด HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X)
2. คลิกที่ไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเครื่องมือ HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP)
3. ดับเบิลคลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้งของ HP) และปฏิบต
ั ิ
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
การปด Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง
Mac)
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก HP Digital
Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP)
3. เลื่อนไปยังและเลือก Disable Digital Fax (ปดใชงานโทรสารดิจิตอล)

การตัง้ คารายการโทรดวน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารที่ใชบอยเปนรายการหมายเลขลัดได คุณ
สามารถโทรหมายเลขเหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
เคล็ดลับ นอกจากการสรางและการจัดการรายการโทรดวนจากแผงควบคุม
ของเครื่องพิมพแลว คุณยังสามารถใชเครื่องมือตางๆ ที่มอ
ี ยูในคอมพิวเตอร
ของคุณ เชน ซอฟตแวรของ HP ที่อยูในเครื่องพิมพ และเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝง (EWS) ของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เครื่องมือการ
จัดการเครื่องพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•

การตั้งคาและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโทรดวน
การตั้งคาและการเปลี่ยนแปลงรายการกลุมรายชื่อโทรดวน
การลบรายชื่อโทรดวน
การพิมพรายการโทรดวน

การตั้งคารายการโทรดวน
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การตัง้ คาและการเปลีย่ นแปลงรายชือ
่ โทรดวน
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรสารเปนรายชื่อโทรดวนได
การตั้งคารายชือ
่ โทรดวน
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน)
2. ใชปม
ุ ทางดานขวา เลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท) แลวเลือก Add
Contact (เพิ่มรายชื่อ)
3. พิมพหมายเลขโทรสาร แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
หมายเหตุ ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ที่จําเปน
ดวย เชน รหัสพื้นที่ รหัสเขาถึงสําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติ
แลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล
4.

พิมพชื่อรายการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การเปลีย่ นแปลงรายชื่อโทรดวน
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Phone Book Setup (การ
ตั้งคาสมุดโทรศัพท) เลือก Add/Edit Contact (เพิ่ม/แกไขรายชื่อ) แลว
เลือก Individual Contacts (รายชื่อเดียว)
3. เลื่อนไปยังและเลือกรายการที่คุณตองการเปลี่ยน ปอนหมายเลขโทรสารใหม
(หากจําเปน) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
หมายเหตุ ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ที่จําเปน
ดวย เชน รหัสพื้นที่ รหัสเขาถึงสําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติ
แลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล
4.

พิมพชื่อใหมสําหรับรายการ (หากจําเปน) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)

การตัง้ คาและการเปลีย่ นแปลงรายการกลุมรายชือ
่ โทรดวน
คุณสามารถจัดเก็บกลุมหมายเลขโทรสารเปนรายการกลุมรายชื่อโทรดวนได
การตัง้ คารายการกลุมรายชื่อโทรดวน
หมายเหตุ กอนที่คุณจะสรางรายการโทรดวนแบบกลุม คุณตองสรางรายชื่อ
โทรดวนไวแลวอยางนอยหนึ่งรายการ
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จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Group Contacts (รายชื่อ
แบบกลุม) แลวเลือก Add Group (เพิ่มกลุม)
3. เลื่อนไปยังและเลือกรายการที่คุณตองการรวมไวในกลุมรายชื่อโทรดวน
แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)
4. พิมพชื่อกลุม แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
1.

การเปลีย่ นแปลงรายการกลุมรายชื่อโทรดวน
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Phone Book Setup (การ
ตั้งคาสมุดโทรศัพท) เลือก Add/Edit Contact (เพิ่ม/แกไขรายชื่อ) แลว
เลือก Group Contacts (รายชื่อแบบกลุม)
3. เลื่อนไปยังและเลือกกลุมที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง หากคุณตองการเพิ่ม
หรือลบรายการออกจากกลุม ใหเลื่อนไปยังและเลือกรายการที่คุณตองการ
รวมหรือที่คุณตองการลบออก แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)
4. พิมพชื่อใหมสําหรับกลุม (หากจําเปน) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การลบรายชือ
่ โทรดวน
หากตองการลบรายชื่อโทรดวนหรือรายการกลุมรายชื่อโทรดวน ใหทําตามขั้น
ตอนตางๆ ดังตอไปนี้:
จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Phone Book Setup (การ
ตั้งคาสมุดโทรศัพท) แลวเลือก Delete Contacts (ลบรายชื่อ)
3. เลื่อนไปยังและเลือกรายการที่คุณตองการลบ แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)
4. กดปุมที่อยูติดกับ Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
1.

หมายเหตุ การลบรายการกลุมไมไดเปนการลบรายชื่อแตละรายการ

การตั้งคารายการโทรดวน
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การพิมพรายการโทรดวน
เมื่อตองการพิมพรายการโทรดวนทั้งหมดที่ตั้งไว ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอ
ไปนี้
ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Phone
Book List (รายการสมุดโทรศัพท)
1.

การเปลีย่ นการตัง้ คาโทรสาร
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมอ
ื เริ่มตนใชงานทีใ่ หมาพรอมกับเครื่องพิมพ
เรียบรอยแลว ใหปฏิบัติขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตน หรือกําหนด
คาตัวเลือกอื่นๆ สําหรับการรับสงโทรสาร
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ))
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
การตั้งคาชนิดการโทร
การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
การตั้งความเร็วโทรสาร
การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร
การตั้งคาโหมดแกไขขอผิดพลาด

กําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพชื่อและหมายเลขโทรสารที่ดานบนสุดของโทรสารทุก
แผนที่คุณสง HP ขอแนะนําใหตั้งคาหัวกระดาษโทรสารโดยใชซอฟตแวรของ
HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณยังสามารถตั้งคาหัวกระดาษโทรสารไดที่แผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ ตามที่อธิบายไวในที่นี้
หมายเหตุ ในบางประเทศ/พื้นที่ กําหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษโทรสาร
การตัง้ คาหรือเปลีย่ นหัวกระดาษโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Fax
Header (หัวกระดาษโทรสาร)
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3.
4.

ปอนชื่อสวนบุคคลหรือบริษัท แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
ปอนหมายเลขโทรสารของคุณ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้ โหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ )
โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาหรือไม
•

•

เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาคุณตองการให
เครื่องพิมพรับโทรสารโดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะตอบรับสายและโทรสาร
ที่เขามาทั้งหมด
ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ถาตองการรับโทรสาร
ดวยตนเอง คุณตองพรอมที่จะใหมผ
ี ูรับสายโทรสารที่เขามา ไมเชนนั้น
เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

วิธก
ี ารตั้งคาโหมดตอบรับ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) แลวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
3. เลื่อนไปยังและเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)

การกําหนดจํานวนครัง้ ของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
หากคุณเปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ คุณจะ
สามารถกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนทีอ
่ ุปกรณจะตอบรับสายเรียก
เขาอัตโนมัติได
การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เปนสิ่งจําเปนในกรณีที่คุณ
เชื่อมตอเครื่องตอบรับอัตโนมัติเขากับสายโทรศัพทเสนเดียวกันกับเครื่องพิมพ
ตัวอยางเชน ตั้งคาเครือ
่ งตอบรับใหมจี ํานวนเสียงเรียกเขานอยและให
เครื่องพิมพตอบรับดวยจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด เครื่องตอบรับจะรับสายและ
เครื่องพิมพจะตรวจสอบสายนั้น หากเครื่องพิมพตรวจพบวาเปนสัญญาณ
โทรสาร เครื่องจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึก
ขอความไว
การกําหนดจํานวนครัง้ ของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Rings to
Answer (เสียงเรียกเขา)
3. เลื่อนไปยังจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ
OK (ตกลง)
การเปลี่ยนการตัง้ คาโทรสาร
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บท 5

การเปลีย่ นรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
บริษท
ั โทรศัพทหลายแหงใหบริการคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะ ทําใหคุณ
สามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย เมือ
่ คุณสมัครใช
บริการนี้ แตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน
HP ขอแนะนําใหคุณแจงใหบริษัทโทรศัพทกําหนดเสียงเรียกเขาสองครั้งหรือ
สามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ เมือ
่ เครื่องพิมพตรวจพบรูปแบบเสียง
เรียกเขาเฉพาะ เครื่องจะรับสายนั้นและรับโทรสาร
เคล็ดลับ คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจ
สอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพเพื่อตั้งคาเสียงเรียก
เขาเฉพาะ ดวยคุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพจะจดจําและบันทึกรูปแบบเสียงเรียก
เขาของสายเรียกเขา และกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดโดยบริษท
ั
โทรศัพทของคุณเพื่อรับโทรสาร
หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
เปนคาเริ่มตน ซึง่ ไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทัง้ หมด)
หมายเหตุ เครื่องพิมพจะรับโทรสารไมไดเมื่อปดหมายเลขโทรศัพทหลัก
การเปลีย่ นรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
1. โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคาเครื่องพิมพ ใหรับสายโทรสารอัตโนมัติ
2. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) แลวเลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง)
4. กดปุมที่อยูติดกับ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
จะปรากฏขอความระบุวา ไมควรเปลี่ยนการตั้งคานี้เวนแตคุณจะมีหลาย
หมายเลขบนโทรศัพทสายเดียวกัน
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Fax (โทรสาร)

5.
6.

กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) แลวเลือก Yes (ใช) เพื่อดําเนินการตอ
โปรดปฏิบต
ั ิตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
•
เลื่อนไปยังและเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่บริษท
ั โทรศัพทกําหนดมาให
สําหรับสายโทรสาร
- หรือ •
เลือก Auto Detect (ตรวจสอบอัตโนมัติ) และทําตามคําแนะนําบน
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หากคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบ
รูปแบบเสียงเรียกเขา) ไมสามารถตรวจสอบเสียงเรียกเขาได หรือหาก
คุณยกเลิกคุณสมบัตินี้กอนที่จะดําเนินการเสร็จสิ้น รูปแบบเสียงเรียกเขา
จะถูกตั้งเปนรูปแบบเริ่มตน ซึง่ ไดแก All Rings (เสียงเรียกเขา
ทั้งหมด) โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ที่มรี ูปแบบเสียงเรียกเขา
ตางๆ สําหรับสายภายในและสายภายนอก คุณตองหมุนหมายเลข
โทรสารจากหมายเลขภายนอก

การตัง้ คาชนิดการโทร
ใชขั้นตอนนี้เพื่อตั้งคาโหมดการโทรระบบกดปุมหรือระบบหมุน คาเริ่มตนที่ตั้ง
ไวจากโรงงานคือ ระบบโทรแบบกดปุม อยาเปลี่ยนการตั้งคานอกจากคุณจะ
ทราบวาสายโทรศัพทของคุณไมสามารถใชระบบโทรแบบกดปุมได
หมายเหตุ ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไมสามารถใชไดในทุกประเทศ/พื้นที่
การตั้งคาชนิดการโทร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Dial Type
(ชนิดการโทร)
3. เลื่อนไปยังและเลือก Tone Dialing (ระบบโทรแบบกดปุม) หรือ Pulse
Dialing (ระบบโทรแบบหมุน)

การตัง้ คาตัวเลือกการโทรซ้าํ
หากเครื่องพิมพไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากเครื่องรับโทรสารไมตอบรับ
หรือสายไมวาง เครื่องพิมพจะพยายามโทรซ้ําตามการตั้งคาตัวเลือกโทรซ้ําเมือ
่
สายไมวางและโทรซ้ําเมื่อไมมผ
ี ูรับสาย ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานหรือ
ปดใชงานตัวเลือก
การเปลี่ยนการตัง้ คาโทรสาร
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บท 5

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้าํ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Busy
Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง) หรือ No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ
่
ไมมผ
ี ูรับสาย)
•
Busy redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง): เมือ
่ เปดตัวเลือกนี้ เครื่องพิมพ
จะโทรซ้ําโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับสัญญาณสายไมวาง คาเริ่มตนที่ตั้งไว
จากโรงงานสําหรับตัวเลือกนี้คือ On (เปด)
•
No answer redial (โทรซ้ําเมือ
่ ไมมีผูรับสาย): เมือ
่ เปดตัวเลือกนี้
เครื่องพิมพจะโทรซ้ําอัตโนมัติหากเครื่องรับโทรสารไมตอบรับ คาเริ่ม
ตนที่ตั้งไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกนี้คือ Off (ปด)
3. เลื่อนไปยังและเลือกตัวเลือกที่ตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้ ความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารที่ใชติดตอระหวางเครื่องของคุณและเครื่องโทร
สารอื่นๆ เมือ
่ สงและรับโทรสารได
หากคุณใชขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ อาจจําเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:
•
•
•
•

บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP)
เครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Services Digital
Network - ISDN)

หากคุณประสบปญหาในการรับสงโทรสาร ใหใชความเร็วโทรสารในระดับต่ําลง
การคาความเร็วโทรสารในตารางมีดังตอไปนี้
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คาความเร็วโทรสาร

ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว)

v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง)

v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา)

v.29 (9600 บอด)

Fax (โทรสาร)

การตั้งคาความเร็วโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax
Speed (ความเร็วโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือกตัวเลือกที่ตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้ คาระดับเสียงของโทรสาร
ใชขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของโทรสาร ตัวอยางเชน คุณอาจ
ตองการเพิ่มระดับเสียงเพื่อใหไดยินเสียงสัญญาณเมือ
่ คุณสงโทรสารโดยใชปุม
กดบนหนาจอ
การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Basic Setup (การตั้งคาพื้นฐาน) แลวเลือก Fax
Sound Volume (ระดับเสียงของโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือก Soft (เบา) Loud (ดัง) or หรือ Off (ปด) แลวกดปุม
ที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้ คาโหมดแกไขขอผิดพลาด
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) ปองกันการ
สูญเสียขอมูลเนื่องจากคุณภาพสัญญาณสายโทรศัพทไมดี โดยการตรวจสอบขอ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหวางสงโทรสารและรองขอการสงขอมูลซ้ําโดยอัตโนมัติ
ในสวนที่เกิดขอผิดพลาด สําหรับโทรศัพทที่มส
ี ัญญาณดีจะไมมีผลตอคา
โทรศัพท หรืออาจยิ่งชวยใหคาโทรศัพทลดลงดวย สําหรับโทรศัพทที่มีสัญญาณ
ไมดี ECM จะทําใหเวลาสงและคาโทรศัพทเพิ่มขึ้น แตการสงขอมูลจะไวใจได
มากขึ้น คาเริ่มตนจะกําหนดเปน On (เปด) ปด ECM เฉพาะเมื่อคาโทรศัพท
เพิ่มขึ้นมาก และถาคุณยอมรับสัญญาณคุณภาพไมดีไดเพื่อแลกกับคาโทรที่ลด
ลง
กอนปดการตั้งคา ECM ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้ หากคุณปด ECM:
•
•
•

จะมีผลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารที่คุณรับและสง
Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถูกตั้งคาเปน Medium (ปานกลาง)
โดยอัตโนมัติ
คุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป

การเปลี่ยนการตัง้ คาโทรสาร
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บท 5

การเปลีย่ นการตั้งคา ECM โดยคําสัง่ จากแผงควบคุม
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)
3. เลื่อนไปยังและเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)

โทรสารและบริการโทรศัพทดจิ ต
ิ อล
บริษท
ั โทรศัพทหลายแหงใหบริการโทรศัพทดิจิตอลแกลูกคา เชน
•

•
•
•

DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผานทางผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของคุณ (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมภ
ิ าคของ
คุณ)
PBX: ระบบชุมสายโทรศัพทยอย (Private Branch Exchange - PBX)
ISDN: ระบบเครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated
Services Digital Network - ISDN)
FoIP: บริการโทรศัพทราคาประหยัดที่ชวยใหคุณสามารถสงและรับ
โทรสารดวยเครื่องพิมพโดยใชอน
ิ เทอรเน็ต วิธีการนี้เรียกวา การใชโทรสาร
ผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล

เครื่องพิมพ HP ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับการใชงานกับบริการ
โทรศัพทอะนาล็อกแบบเดิม หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบดิจิตอล (เชน DSL/
ADSL, PBX หรือ ISDN) คุณอาจตองใชตัวแยกสัญญาณดิจิตอลเปนอะนา
ล็อกหรือตัวแปลงสัญญาณเมือ
่ ตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับรับสงโทรสาร
หมายเหตุ HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพสามารถใชงานไดกับกลุมบริการ
หรือผูใหบริการระบบดิจิตอลทั้งหมด ในระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือสามารถ
ใชไดกับตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกทั้งหมด ขอแนะนําใหคุณ
ติดตอกับบริษท
ั โทรศัพทของคุณโดยตรงเพื่อสอบถามขอมูลการตั้งคาที่ถูก
ตองตามบริการเครือขายโทรคมนาคมของพวกเขา

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล
คุณสามารถสมัครใชบริการโทรศัพทราคาประหยัดได เพื่อใหคุณสามารถสงและ
รับโทรสารดวยเครื่องพิมพโดยใชอินเทอรเน็ต วิธีการนี้เรียกวา การใชโทรสาร
ผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP)
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คุณอาจใชบริการ FoIP (ที่ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพทของคุณ) หาก:
•
•

ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
มีกลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมี
พอรตโทรศัพทระบบอะนาล็อกสําหรับเชื่อมตอโทรสาร
หมายเหตุ คุณสามารถสงและรับโทรสารไดโดยการเชื่อมตอสายโทรศัพท
เขากับพอรต "1-LINE" บนเครื่องพิมพ ซึง่ หมายความวาการเชื่อมตอของ
คุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดขึ้นผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึง่ จะมีแจ็คเสียบ
สายโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสําหรับการเชื่อมตอโทรสาร) หรือผาน
บริษท
ั โทรศัพท
เคล็ดลับ การสนับสนุนการสงโทรสารแบบดั้งเดิมผานระบบโทรศัพท
อินเทอรเน็ตโปรโตคอลมักมีจํากัด หากคุณประสบปญหาในการสงและรับ
โทรสาร ใหลองใชความเร็วโทรสารในระดับต่ําลงหรือปดใชงานโหมดการ
แกไขขอผิดพลาดของโทรสาร (ECM) อยางไรก็ตาม หากคุณปด ECM คุณ
จะไมสามารถสงและรับโทรสารสีได (หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนความเร็วโทรสาร โปรดดู การตั้งความเร็วโทรสาร หากตองการขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ECM โปรดดู การตั้งคาโหมดแกไขขอผิดพลาด

หากมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต โปรดติดตอขอความ
ชวยเหลือเพิ่มเติมไดจากแผนกสนับสนุนดานการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต
หรือผูใหบริการในประเทศของคุณ

ลางบันทึกการรับสงโทรสาร
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อลางบันทึกการรับสงโทรสาร
หมายเหตุ การลางบันทึกโทรสารจะลบโทรสารทั้งหมดที่เก็บไวในหนวย
ความจําดวย
การลางบันทึกการรับสงโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Tools (เครื่องมือสําหรับโทรสาร) แลวเลือก Clear
Fax Log (ลางบันทึกการรับสงโทรสาร)

การดูประวัตก
ิ ารโทร
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อดูรายการสายทั้งหมดที่ปรากฏบนเครื่องพิมพ

การดูประวัติการโทร
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หมายเหตุ ไมสามารถพิมพประวัติการโทรได คุณสามารถดูประวัติการโทร
ไดจากหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพเทานั้น
การดูประวัติการโทร
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร)
2. กดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายชื่อโทรดวน) แลวเลื่อนไปยัง
และเลือก Call History (ประวัติการโทร)

การใชรายงาน
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาด และยืนยันรายงานโดย
อัตโนมัติสําหรับการสงและรับโทรสารแตละครั้ง คุณยังสามารถสั่งพิมพรายงาน
ระบบดวยตนเองไดเมือ
่ ตองการ รายงานเหลานี้จะใหขอมูลระบบที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับเครื่องพิมพ
ตามคาเริ่มตน จะมีการตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมีปญหาใน
การรับหรือสงโทรสารเทานั้น ขอความยืนยันวาการสงโทรสารเสร็จเรียบรอย
หรือไมจะปรากฏขึ้นในชวงสั้นๆ บนหนาจอแผงควบคุมหลังจากการสงแตละ
ครั้ง
หมายเหตุ หากรายงานไมชัดเจน คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกโดย
ประมาณไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ
หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณ
สําหรับการเตรียมการเทานั้น เมือ
่ คุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย
ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพื่อเปลี่ยน เพื่อปองกันความลาชาในการพิมพที่อาจ
เกิดขึ้น คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะ
ต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
หมายเหตุ ตรวจสอบวาหัวพิมพและตลับบรรจุหมึกอยูในสภาพดีและติดตั้ง
อยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การดูแลตลับหมึกพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•
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การพิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสาร
การพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสาร
การพิมพและการดูบันทึกการรับสงโทรสาร
การพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารทีส
่ งไปครั้งลาสุด
การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร
การพิมพรายงานติดตามโทรสาร T30

Fax (โทรสาร)

การพิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสาร
หากคุณตองการใหเครื่องพิมพยืนยันเมือ
่ สงโทรสารเสร็จเรียบรอย ใหเลือก On
(Fax Send) (เปด (การสงโทรสาร)) หรือ On (Send and Receive) (เปด
(การสงและการรับ)) เพื่อเปดใชงานการยืนยันการสงโทรสารกอนที่จะสง
โทรสาร
คาเริ่มตนของการยืนยันการสงโทรสารที่ตั้งไวคือ On (Fax Send) (เปด (การ
สงโทรสาร))
หมายเหตุ คุณสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารไวในรายงาน Fax
Sent Confirmation (การยืนยันการสงโทรสาร) ได หากคุณเลือก On
(Fax Send) (เปด (การสงโทรสาร)) หรือ On (Send and Receive)
(เปด (การสงและการรับ) และหากคุณสแกนโทรสารเพื่อสงจากหนวยความ
จํา หรือใชตัวเลือก Scan and Fax (สแกนและโทรสาร)
การเปดใชงานการยืนยันการรับสงโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Fax
Confirmation (การยืนยันการรับสงโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือกหนึ่งตัวเลือกดังตอไปนี้
Off (ปด)

จะไมพม
ิ พรายงานยืนยันการรับสงโทรสารเมื่อคุณสงหรือรับโทรสารเรียบรอยแลว

On (Fax Send)
(เปด (การสง
โทรสาร))

พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด ซึง่ จะตัง้ ไวเปนคาเริ่มตน

On (Fax Receive)
(เปด (การรับ
โทรสาร))

พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด

On (Send and
Receive) (เปด (การ
สงและการรับ))

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

การใสรป
ู ภาพของโทรสารไวในรายงาน
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Fax
Confirmation (การยืนยันการรับสงโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือก On (Fax Send) (เปด (การสงโทรสาร)) หรือ On
(Send and Receive) (เปด (การสงและการรับ)) แลวเลือก Fax
Confirmation with image (การยืนยันการรับสงโทรสารที่มรี ูปภาพ)
การใชรายงาน
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การพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสาร
คุณสามารถกําหนดคาเครื่องพิมพเพื่อใหพิมพรายงานโดยอัตโนมัติเมือ
่ เกิดขอ
ผิดพลาดขณะรับและสงโทรสารได
วิธก
ี ารตัง้ คาเครือ
่ งพิมพเพื่อพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสารโดยอัตโนมัติ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Fax Error
Report (รายงานขอผิดพลาดของโทรสาร)
3. เลื่อนไปยังและเลือกหนึ่งตัวเลือกดังตอไปนี้
On (Send and
Receive) (เปด (การ
สงและการรับ))

พิมพรายงานเมื่อใดก็ตามที่เกิดขอผิดพลาดของการรับและสงโทรสาร

Off (ปด)

ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโทรสาร

On (Fax Send)
(เปด (การสง
โทรสาร))

พิมพรายงานเมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ กิดขอผิดพลาดของการสงขอมูล ซึ่งจะตั้งไวเปนคาเริ่มตน

On (Fax Receive)
(เปด (การรับ
โทรสาร))

พิมพรายงานเมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ กิดขอผิดพลาดของการรับขอมูล

การพิมพและการดูบน
ั ทึกการรับสงโทรสาร
คุณสามารถพิมพบน
ั ทึกรายการโทรสารที่เครื่องพิมพไดรับและสงไปแลว
วิธก
ี ารพิมพบน
ั ทึกการรับสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Fax Log
(บันทึกการรับสงโทรสาร)
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การพิมพรายละเอียดเกีย่ วกับโทรสารทีส
่ งไปครัง้ ลาสุด
รายงานรายการโทรสารครั้งลาสุดจะพิมพรายละเอียดของรายการโทรสารครัง้
ลาสุดที่เกิดขึ้น รายละเอียดตางๆ รวมถึง หมายเลขโทรสาร จํานวนหนา และ
สถานะของโทรสาร
การพิมพรายงานรายการโทรสารครัง้ ลาสุด
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Last
Transaction (รายการโทรสารครั้งลาสุด)

การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อพิมพรายการหมายเลขโทรสารของผูโทร
การพิมพรายงานประวัติหมายเลขผูโทร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Caller ID
Report (รายงานหมายเลขผูโทร)

การพิมพรายงานติดตามโทรสาร T30
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อพิมพรายงานติดตามโทรสาร T30
การพิมพรายงานติดตามโทรสาร T30
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การตั้งคา
โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก T30 Fax
Trace Report (รายงานติดตามโทรสาร T30)

การใชรายงาน
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HP ePrint เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพไปยัง
เครื่องพิมพที่สามารถใช HP ePrint ไดทุกที่ที่คุณสามารถสงอีเมล เพียงสง
เอกสารและภาพถายไปยังที่อยูอีเมลที่กําหนดใหกับเครื่องพิมพของคุณเมื่อคุณ
เปดใชงานบริการทางเว็บ โดยไมจําเปนตองใชไดรเวอรหรือซอฟตแวรเพิ่มเติม
เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีบน ePrintCenter แลว (www.eprintcenter.com)
คุณจะสามารถเขาสูระบบเพื่อดูสถานะงานใน HP ePrint, จัดลําดับการพิมพ
ของ HP ePrint, ควบคุมผูที่สามารถใชที่อยูอีเมล HP ePrint ของเครื่องพิมพ
เพื่อพิมพหรือดูวิธีใช HP ePrint ได
หมายเหตุ HP ePrint ไดรับการสนับสนุนโดย HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series เทานั้น
หมายเหตุ เมื่อตองการใช HP ePrint เครื่องพิมพจะตองเชื่อมตอกับเครือ
ขายที่ใหการเชื่อมตออินเทอรเน็ต คุณไมสามารถใชคุณสมบัติทางเว็บไดหาก
เครื่องพิมพเชื่อมตอโดยใชสาย USB
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•

การตั้งคา HP ePrint
การใช HP ePrint
การลบบริการทางเว็บ

การตัง้ คา HP ePrint
หากตองการตั้งคา HP ePrint ใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
•
•
•

การตั้งคา HP ePrint โดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP
การติดตั้ง HP ePrint โดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
ตั้งคา HP ePrint โดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
หมายเหตุ กอนที่คุณจะตั้งคา HP ePrint ตรวจดูใหแนใจวาคุณเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย

การตัง้ คา HP ePrint โดยใชซอฟตแวรเครือ
่ งพิมพ HP
นอกเหนือจากเปดใชงานคุณสมบัติหลักของเครื่องพิมพแลว คุณสามารถใช
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP ที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพของคุณเพื่อตั้งคา HP
ePrint หากคุณไมไดตั้งคา HP ePrint เมือ
่ คุณติดตั้งซอฟตแวร HP ใน
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คอมพิวเตอรของคุณ คุณยังสามารถใชซอฟตแวรดังกลาวเพื่อตั้งคา HP ePrint
ได
หากตองการตั้งคา HP ePrint ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้สําหรับระบบ
ปฏิบต
ั ิการของคุณ
Windows
1. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เลือก HP คลิก
โฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนที่มช
ี ื่อเครื่องพิมพ
ของคุณ
2. ในหนาตางที่ปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และ
โทรสาร) จากนั้นเลือก ePrint Setup (การตั้งคา ePrint) ภายใต Print
(พิมพ) เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงของเครื่องพิมพจะปรากฏขึ้น
3. บนแท็บ Web Services (บริการทางเว็บ) ใหคลิก Setup (การตั้งคา)
ในสวน Web Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ) จากนั้น
คลิก Continue (ดําเนินการตอ)
4. คลิก Accept Terms of Use and Enable Web Services
(ยอมรับขอกําหนดการใชงานและเปดใชงานบริการทางเว็บ) จากนั้นคลิก
Next (ถัดไป)
5. คลิก Yes (ใช) เพื่อใหเครื่องพิมพตรวจหาและติดตั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ
โดยอัตโนมัติ
6. หากเครือขายของคุณใชการตั้งคาพร็อกซีเมือ
่ เชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหเขาสู
การตั้งคาดังกลาว
7. ปฏิบัติตามคําแนะนําในแผนเอกสารขอมูลเพื่อดําเนินการตั้งคาใหเสร็จสิ้น
Mac OS X
▲ เมื่อตองการติดตั้งและจัดการบริการทางเว็บใน Mac OS X คุณสามารถใช
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS) ของเครื่องพิมพได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ตั้งคา HP ePrint โดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง

การติดตัง้ HP ePrint โดยใชแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
แผงควบคุมของเครื่องพิมพทําใหคุณสามารถติดตั้งและจัดการ HP ePrint ได
อยางงายดาย
หากตองการตั้งคา HP ePrint ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเชื่อมตออยูกับอินเทอรเน็ต
2. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม
(HP ePrint)
3. กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพื่อยอมรับขอกําหนดการใชงาน
1.

การตัง้ คา HP ePrint
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กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพื่อยอมรับการอัพเดตในอนาคต
แผนเอกสารขอมูลจะถูกพิมพออกมา
5. ปฏิบัติตามคําแนะนําในแผนเอกสารขอมูลที่พิมพมาเพื่อดําเนินการตั้งคาให
เสร็จสิ้น
4.

หมายเหตุ หากเครือขายของคุณใชการตั้งคาพร็อกซีเมื่อทําการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต ใหปอนการตั้งคาเหลานี้เมื่อมีขอความปรากฏขึ้น

ตัง้ คา HP ePrint โดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS) ของเครื่องพิมพไดเพื่อตั้งคาและ
จัดการ HP ePrint
หากตองการตั้งคา HP ePrint ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1.
2.

3.

4.
5.
6.

เปด EWS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
บนแท็บ Web Services (บริการทางเว็บ) ใหคลิก Setup (การตั้งคา)
ในสวน Web Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ) จากนั้น
คลิก Continue (ดําเนินการตอ)
คลิก Accept Terms of Use and Enable Web Services
(ยอมรับขอกําหนดการใชงานและเปดใชงานบริการทางเว็บ) จากนั้นคลิก
Next (ถัดไป)
คลิก Yes (ใช) เพื่อใหเครื่องพิมพตรวจหาและติดตั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ
โดยอัตโนมัติ
หากเครือขายของคุณใชการตั้งคาพร็อกซีเมือ
่ เชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหเขาสู
การตั้งคาดังกลาว
ปฏิบัติตามคําแนะนําในแผนเอกสารขอมูลเพื่อดําเนินการตั้งคาใหเสร็จสิ้น

การใช HP ePrint
เมื่อตองการใช HP ePrint ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีสิ่งตางๆ ตอไปนี้
•
•

คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมอ
ื ถือที่สามารถใชอินเทอรเน็ตและอีเมลได
เครื่องพิมพที่สามารถใช HP ePrint ได ซึง่ มีการเปดใชงานบริการทางเว็บ
แลว
เคล็ดลับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและกําหนดคาการตั้งคา
HP ePrint และหากตองการเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติลาสุด โปรดไปที่
ePrintCenter (www.eprintcenter.com)
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การพิมพโดยใช HP ePrint
หากตองการพิมพเอกสารโดยใช HP ePrint ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไป
นี้
1.

ในคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของคุณ ใหเปดแอพพลิเคชันอีเมล
หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชแอพพลิเคชันอีเมลในใน
คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของคุณ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับ
แอพพลิเคชัน

สรางขอความอีเมลใหม จากนั้นแนบไฟลที่คุณตองการพิมพ สําหรับรายชื่อ
ไฟลที่สามารถพิมพโดยใช HP ePrint ได รวมถึงคําแนะนําที่ตองปฏิบัติ
ตามเมือ
่ ใช HP ePrint โปรดดู ขอกําหนดเฉพาะของ HP ePrint (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
3. ปอนที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพลงในบรรทัด “To” (ถึง) ของขอความอีเมล
จากนั้นเลือกตัวเลือกที่จะสงขอความอีเมล
2.

หมายเหตุ เซิรฟเวอร ePrint จะไมยอมรับงานพิมพอีเมล หากมีหลายที่
อยูอีเมลในฟลด "To" (ถึง) หรือ "Cc" (สําเนาถึง) เพียงปอนที่อยูอีเมล
ของเครื่องพิมพ HP ของคุณลงในฟลด "To" (ถึง) อยาปอนที่อยูอีเมล
เพิ่มเติมในฟลดอื่นๆ

คนหาทีอ
่ ยูอเี มลของเครือ
่ งพิมพ
หากตองการดูที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้:
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (HP ePrint) แลวกดปุม
(การตั้งคา)
2. หากตองการดูที่อยูอีเมล ใหใชปุมที่อยูท
 างดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก
Display Email Address (แสดงที่อยูอีเมล)
หรือ
หากตองการกําหนดที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพเอง ใหใชปม
ุ ที่อยูทางดานขวา
เพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Print Info Page (พิมพหนาขอมูล) เครื่องพิมพ
จะพิมพหนาขอมูลทีม
่ ีรหัสเครื่องพิมพและคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีกําหนดที่อยู
อีเมลเอง

การใช HP ePrint
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การปด HP ePrint
หากตองการปด HP ePrint ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (HP ePrint) แลวกดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก ePrint: On (เปด)
3. เลื่อนไปยังและเลือก Off (ปด) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
หมายเหตุ หากตองการลบบริการทางเว็บออกทั้งหมด โปรดดูที่ การลบ
บริการทางเว็บ

การลบบริการทางเว็บ
หากตองการลบบริการทางเว็บ ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (HP ePrint) แลวกดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Remove Web Services
(ลบบริการทางเว็บ) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
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การดูแลตลับหมึกพิมพ
เพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุดจากเครื่องพิมพ คุณตองดําเนินขั้นตอนการ
ดูแลรักษางายๆ บางประการ
หากตองการแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การแกไขปญหาเบือ
้ งตน
คุณภาพการพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•

ขอมูลเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพและหัวพิมพ
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
เก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
การเก็บขอมูลการใช

ขอมูลเกีย่ วกับตลับหมึกพิมพและหัวพิมพ
ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมึก HP และใหมค
ี ุณภาพการ
พิมพสม่ําเสมอ
•
•

คําแนะนําในคูมือผูใชนี้เปนวิธีการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก และไมไดมีจุด
ประสงคเพื่อการติดตั้งครั้งแรก
หากคุณตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก ใหรอจนกระทั่งคุณมีตลับบรรจุหมึก
อันใหมที่พรอมสําหรับการติดตั้ง กอนที่จะถอดตลับเกาออก
ขอควรระวัง อยาทิ้งตลับบรรจุหมึกไวภายนอกเครื่องพิมพเปนเวลานาน
เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งเครื่องพิมพและตลับบรรจุหมึกได

•
•
•
•

เก็บตลับบรรจุหมึกทั้งหมดไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนา
จนกวาจะใชงาน
จัดเก็บตลับบรรจุหมึกในบรรจุภัณฑใหเปนแนวเดียวกันโดยแขวนไวบนชั้น
เก็บของ หรือใหคว่ําฉลากลงถาอยูนอกกลอง
ตรวจสอบใหแนใจวาปดเครื่องพิมพอยางถูกตองแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
จัดเก็บตลับบรรจุหมึกไวที่อุณหภูมห
ิ อง (15-35 °C หรือ 59-95 °F)

การดูแลตลับหมึกพิมพ
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•

•
•

•

คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแย
ลง แตคุณภาพงานพิมพที่ลดลงอยางมากอาจเปนผลมาจากการไมเหลือหมึก
พิมพในตลับบรรจุหมึกอยางนอยหนึ่งตลับ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการที่
หัวพิมพอุดตัน วิธีแกไขที่ทําไดคือการตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดย
ประมาณที่เหลือในตลับหมึกพิมพ และทําความสะอาดหัวพิมพ การทําความ
สะอาดหัวพิมพตองใชหมึกในปริมาณหนึ่ง
อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและ
ทําใหตลับหมึกพิมพมีอายุการใชงานสั้นลง
ดูแลรักษาตลับหมึกพิมพอยางระมัดระวัง การทําตลับหมึกพิมพหลน
กระแทก หรือถืออยางไมระมัดระวังในระหวางการติดตั้ง อาจทําใหเกิด
ปญหาในการพิมพไดชั่วคราว
หากคุณกําลังเคลื่อนยายเครื่องพิมพ ใหปฏิบต
ั ิดังตอไปนี้เพื่อปองกันไมให
หมึกพิมพรั่วไหลออกจากเครื่องพิมพ หรือเกิดความเสียหายอื่นแก
เครื่องพิมพ:
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องพิมพโดยกดปุม
 Power (เปด/ปด)
ชุดหัวพิมพควรหยุดอยูที่ดานขวาของเครื่องพิมพ ในที่เก็บตลับบรรจุ
หมึก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพอยูแลว
◦
เครื่องพิมพจะตองอยูในแนวราบในขณะขนยาย โดยไมควรหันดานขาง
ดานหลัง ดานหนา หรือดานบนลง

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
•
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
•
การดูแลรักษาหัวพิมพ

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณไดจากแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ ซอฟตแวรเครื่องพิมพ หรือเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการใชซอฟตแวรเครื่องพิมพหรือเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง โปรดดูที่ เครื่อง
มือการจัดการเครื่องพิมพ คุณสามารถพิมพหนาสถานะเครื่องพิมพเพื่อดูขอมูลนี้
ไดดวย (โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เครื่องพิมพ))
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณจากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปม
ุ ทางดานขวา เลือก Ink Information (ขอมูลหมึกพิมพ) แลวเลือก
Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)
96

การดูแลตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอ
 มูลโดยประมาณ
สําหรับการเตรียมการเทานั้น เมือ
่ คุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย
ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพื่อเปลี่ยน เพื่อปองกันความลาชาในการพิมพที่อาจ
เกิดขึ้น คุณไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแย
ลง
หมายเหตุ ถาคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมึกพิมพที่เคยใชในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา
หรือไมปรากฏขึ้น
หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกจะถูกใชในกระบวนการพิมพดวยหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมเครื่องพิมพและตลับหมึกสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพน
หมึก ซึง่ เปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก นอกจากนี้
หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage

เปลีย่ นตลับหมึกพิมพ
หมายเหตุ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑหมึกพิมพที่ใชแลว
โปรดดูที่ โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
หากคุณยังไมมต
ี ลับบรรจุหมึกสํารองสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูที่ อุปกรณสิ้น
เปลืองและอุปกรณเสริมของ HP
หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น
หมายเหตุ ตลับหมึกพิมพบางรุนไมมีในทุกประเทศ/พื้นที่
ขอควรระวัง โปรดรอจนกวาคุณจะมีตลับบรรจุหมึกใหมกอนจะนําตลับ
บรรจุหมึกเกาออก อยาทิ้งตลับบรรจุหมึกไวภายนอกเครือ
่ งพิมพเปนเวลา
นาน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งเครื่องพิมพและตลับบรรจุหมึกได
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพตามขั้นตอนเหลานี้
การเปลีย่ นตลับบรรจุหมึก
1. ตรวจสอบดูวาเครื่องพิมพเปดอยูหรือไม
2. เปดฝาตลับหมึกพิมพ
คําเตือน รอจนกระทั่งแครตลับบรรจุหมึกหยุดเคลื่อนที่กอนที่จะดําเนิน
การตอไป
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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3.

กดแท็บที่ดานหนาตลับบรรจุหมึกเพื่อปลดล็อค จากนั้นถอดตลับบรรจุหมึก
ออกจากชอง

4.

นําตลับบรรจุหมึกใหมออกจากบรรจุภณ
ั ฑ โดยดึงแถบสีสมยอนกลับไป
ตรงๆ เพื่อแกะหอพลาสติกออกจากตลับบรรจุหมึก
หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดึงแถบสีสมออกเรียบรอยแลว ซึ่ง
ปายฉลากจะฉีกออกเล็กนอย กอนที่คุณจะนําฝาสีสมออกในขั้นตอนถัด
ไป มิฉะนั้นหมึกอาจรั่วออกมาได
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5.

บิดฝาสีสมเพื่อหักออก

6.

สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมือนกัน แลวเลื่อนตลับบรรจุหมึกเขาในชองที่
วางจนกระทั่งล็อคเขาที่และอยูในตําแหนงที่มั่นคง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสตลับบรรจุหมึกเขาไปในชองที่มไี อคอนรูป
รางเดียวกันและมีสีเหมือนกับตลับที่คุณกําลังใสอยู

ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
7.

หัวขอทีเ่ กีย่ วของ
อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

เก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
คุณสามารถปลอยตลับบรรจุหมึกไวในเครื่องพิมพเปนระยะเวลานานกวาปกติได
อยางไรก็ตาม เพื่อใหตลับรรจุหมึกใชงานไดนาน ควรปดเครื่องพิมพอยางถูก
ตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
เก็บอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
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การเก็บขอมูลการใช
ตลับหมึก HP ที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ประกอบดวยชิปหนวยความจําที่ชวยการ
ทํางานของเครื่องพิมพ
นอกจากนั้น ชิปหนวยความจํานี้ยังรวบรวมขอมูลที่จํากัดชุดหนึ่งเกี่ยวกับการใช
เครื่องพิมพ ซึง่ อาจจะรวมถึงขอมูลตอไปนี้: วันที่ที่ติดตั้งตลับบรรจุหมึกเปนครั้ง
แรก วันที่ใชตลับบรรจุหมึกเปนครั้งสุดทาย จํานวนหนาที่พิมพดวยตลับบรรจุ
หมึก ขอบเขตการใชงานหมึกตอหนา โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดใดๆ ของ
งานพิมพที่อาจเกิดขึ้น และรุนของเครื่องพิมพ ขอมูลนี้จะชวย HP ในการ
ออกแบบเครื่องพิมพในอนาคต เพื่อใหตรงกับความตองการในการพิมพของ
ลูกคา
ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิปหนวยความจําของตลับหมึกจะไมมีขอมูลที่ใชเพื่อระบุ
ตัวลูกคาหรือผูใชงานตลับหมึกหรือเครื่องพิมพ
HP จะสุมตัวอยางของชิปหนวยความจําจากตลับหมึกพิมพที่สงกลับมายัง HP
และโปรแกรมการรีไซเคิลของ HP ซึง่ ไมเสียคาใชจาย (HP Planet
Partners: www.hp.com/recycle) ชิปหนวยความจําที่ไดจากการเก็บ
ตัวอยางนี้จะถูกนําไปอานและศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องพิมพในอนาคตของ HP
พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซเคิลผลิตภัณฑนี้อาจตองเขาถึง
ขอมูลนี้ดวยเชนกัน
บุคคลภายนอกที่ครอบครองตลับหมึกพิมพนี้อาจเขาใชขอมูลแบบไมเปดเผยชื่อ
บนชิปหนวยความจํา ถาคุณไมตองการใหมก
ี ารเขาถึงขอมูลนี้ คุณสามารถปรับ
ใหชิปนี้ใหไมทํางาน อยางไรก็ตาม หลังจากปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะ
ไมสามารถใชงานตลับหมึกนั้นในเครื่องพิมพ HP
ถาคุณกังวลเกี่ยวกับการใหขอมูลแบบไมเปดเผยชื่อนี้ คุณสามารถทําใหขอมูลนี้
เขาใชงานไมไดโดยการปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวม
ขอมูลการใชเครื่องพิมพได:
การปดการเก็บขอมูลการใช
1. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Preferences (ลักษณะที่
ตองการ) แลวเลือก Cartridge Chip Info (ขอมูลในชิปของตลับหมึก)
3. กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพื่อปดการรวบรวมขอมูลการใชงาน
หมายเหตุ ถาคุณปดความสามารถของชิปหนวยความจําในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการใชเครื่องพิมพ คุณยังคงใชตลับหมึกในเครื่องพิมพ HP ไดตอไป
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การแกไขปญหา
ขอมูลในสวนนี้จะแนะนําวิธีแกไขปญหาทั่วไป หากเครื่องพิมพทํางานผิดปกติ
และการปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํายังไมสามารถแกปญหาได ใหลองใชบริการ
สนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฝายสนับสนุนของ HP
คําแนะนําและแหลงขอมูลในการแกไขปญหาทั่วไป
การแกไขปญหาเครื่องพิมพ
การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
การแกไขปญหาการปอนกระดาษ
การแกไขปญหาการทําสําเนา
การแกปญหาโทรสาร
การแกปญหาโทรสาร
การแกไขปญหาโดยใช HP ePrint และเว็บไซตของ HP
การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink Advantage
4625 e-All-in-One series)
กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพื่อทํางานรวมกับเครื่องพิมพ
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตั้ง
ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ)
การทําความเขาใจขอมูลในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวรของ HP ใหม
การดูแลรักษาหัวพิมพ
นํากระดาษที่ติดออก

ฝายสนับสนุนของ HP
หากคุณมีปญหา ใหทาํ ตามขั้นตอนเหลานี้
1. ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
2. เขาไปที่เว็บไซตฝายบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/
go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอ
 มูลและยูทิลิตี้ทช
ี่ วยใหคุณสามารถ
การแกไขปญหา
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แกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขาถึงได
รวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบน
ั ของเครื่องพิมพและเมื่อตองการ
ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงคุณสมบัติตอไปนี้:
•
เขาถึงไดการสนับสนุนแบบออนไลนที่มีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว
•
อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรของ HP สําหรับเครื่องพิมพ HP
•
ขอมูลการแกไขปญหาที่มีประโยชนสําหรับปญหาทั่วไป
•
การอัพเดตของเครื่องพิมพ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก
HP จะพรอมใหบริการคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รับการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตก
ตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทของ HP

รับการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
หากตองการคนหาขอมูลการสนับสนุนและการรับประกัน ใหไปที่เว็บไซตของ
HP ที่ www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิตี้ที่
ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภูมิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อขอขอมูลการ
โทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
เว็บไซตนี้จะใหขอมูลเกีย่ วกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร อุปกรณสิ้น
เปลือง การสั่งซือ
้ และตัวเลือกอื่นๆ เชน
•
•
•
•

การเขาใชงานหนาการสนับสนุนแบบออนไลน
สงขอความอีเมลไปยัง HP เพื่อให HP ตอบคําถามของคุณ
ติดตอกับเจาหนาที่ดานเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
ตรวจสอบเพื่อหาการอัพเดตซอฟตแวรของ HP

นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับการสนับสนุนจากซอฟตแวรของ HP สําหรับ
Windows หรือ Mac OS X ซึง่ จะใหวิธีการแกไขปญหาแบบเปนขั้นตอนที่
งายสําหรับการแกไขปญหาการพิมพทั่วไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ
ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/
ภูมภ
ิ าค และภาษา
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ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทของ HP
หมายเลขโทรศัพทสําหรับการสนับสนุนและคาบริการที่เกี่ยวของซึง่ แสดงอยูในที่
นี้มีผลบังคับใช ณ ชวงเวลาที่ตีพิมพเอกสารนี้ และใชกับการโทรติดตอดวย
โทรศัพทบานเทานั้น ทั้งนี้ อาจมีอัตราบริการที่แตกตางไปสําหรับการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และ
ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการโทร โปรดดูที่ www.hp.com/go/
customercare
ในชวงระยะเวลารับประกัน คุณสามารถขอความชวยเหลือจากศูนยดูแลลูกคา
ของ HP ได
หมายเหตุ HP ไมไดใหการสนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับการพิมพดวย
Linux การสนับสนุนทั้งหมดเปนแบบออนไลนซงึ่ มีอยูในเว็บไซตตอไปนี้:
https://launchpad.net/hplip คลิกที่ปุม Ask a question (ถามคําถาม)
เพื่อเริ่มตนขั้นตอนการสนับสนุน
เว็บไซต HPLIP ไมสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac OS
X หากคุณใชระบบปฏิบต
ั ิการเหลานี้ โปรดดู www.hp.com/go/
customercare
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•

กอนที่คุณจะโทรศัพทติดตอเรา
ระยะเวลาของการใหบริการทางโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท

กอนทีค
่ ุณจะโทรศัพทติดตอเรา
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาเครือ
่ งคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอไปนี้ไวใหพรอม:
•
•
•
•

หมายเลขรุน
หมายเลขผลิตภัณฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของเครื่องพิมพ)
ขอความที่ปรากฏเมือ
่ เกิดกรณีนั้น
ตอบคําถามเหลานี้:
◦
เคยเกิดเหตุการณเชนนี้แลวหรือไม
◦
คุณสามารถทําใหเกิดขึ้นอีกไดหรือไม

ฝายสนับสนุนของ HP
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◦
◦

คุณไดเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณใน
ชวงที่เกิดเหตุการณนี้หรือไม
เกิดสิ่งใดกอนหนานี้หรือไม (เชน พายุฝนฟาคะนอง หรือมีการยาย
เครื่องพิมพ)

ระยะเวลาของการใหบริการทางโทรศัพท
การใหการสนับสนุนทางโทรศัพทนานหนึ่งปใชในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชีย
แปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมทั้งเม็กซิโก)
หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
ในหลายพื้นที่ HP จะจัดใหมีหมายเลขโทรฟรีของฝายสนับสนุนโดยไมคิดคาใช
จายในชวงระยะเวลารับประกัน แตหมายเลขของฝายสนับสนุนบางหมายเลขอาจ
ไมใชหมายเลขโทรฟรี
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หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุด โปรดดูที่
www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทลิ ิตี้ที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

ฝายสนับสนุนของ HP
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หลังจากสิน
้ สุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือ
จาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังอาจขอรับความชวย
เหลือไดจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP www.hp.com/
go/customercareเว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยใหคุณสามารถแก
ปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอ
ทีห
่ มายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พื้นที่ของคุณเพื่อขอดูตัวเลือก
การสนับสนุน

คําแนะนําและแหลงขอมูลในการแกไขปญหาทัว่ ไป
หมายเหตุ ขั้นตอนดานลางหลายขั้นตอนจําเปนตองใชซอฟตแวร HP หาก
คุณยังไมไดติดตั้งซอฟตแวร HP คุณสามารถติดตั้งได โดยใชซด
ี ีซอฟตแวร
HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ หรือคุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร HP
ไดจากเว็บไซตของ HP www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะ
ใหขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้เมื่อคุณเริ่มตนแกไขปญหาการพิมพ
•
•
•

•

•
•
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สําหรับปญหากระดาษติดขัด โปรดดูที่ นํากระดาษที่ติดออก
สําหรับปญหาเกี่ยวกับการปอนกระดาษ เชน กระดาษบิดเบี้ยว และการดึง
กระดาษ โปรดดูที่ การแกไขปญหาการปอนกระดาษ
ปุม (Power (เปด/ปด)) สวางและไมกะพริบ เมื่อเปดใชงานเครื่องพิมพ
ครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 9 นาที เพื่อเริ่มตนการทํางานหลังจากที่ติดตั้ง
ตลับหมึกพิมพแลว
ตรวจสอบวาสายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ ใชการไดดี และเชื่อมตอกับ
เครื่องพิมพแนนดีแลว ตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กเครื่องพิมพเชื่อมตอกับ
เตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC) ที่ใชการไดแนนสนิท และเปดเครื่องแลว
สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนด โปรดดูที่ ขอมูลจําเพาะทางไฟฟา
ใสวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษอยางถูกตอง และไมมก
ี ระดาษติดขัดใน
เครื่องพิมพ
นําเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกแลว

การแกไขปญหา

•

•
•

เครื่องพิมพถูกตั้งคาเปนเครื่องพิมพปจจุบน
ั หรือเครื่องพิมพเริ่มตน สําหรับ
ระบบ Windows ใหตั้งคาอุปกรณเปนคาเริ่มตนในโฟลเดอร Printers
(เครื่องพิมพ) สําหรับระบบ Mac OS X ใหตั้งคาเครื่องพิมพเปนคาเริ่มตน
ในสวน Print & Fax (พิมพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan (พิมพ
และสแกน) ของ System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ)
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอรของ
คุณ
หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณไมไดเลือก
Pause Printing (หยุดการพิมพชั่วคราว) ไว
คุณไมไดเปดใชงานโปรแกรมตางๆ มากเกินไป ขณะดําเนินการดังกลาว
ปดโปรแกรมตางๆ ที่คุณไมใช หรือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรใหมกอนที่
จะสั่งทํางานอีกครั้ง

การแกไขปญหาเครือ
่ งพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•

เครื่องพิมพดับลงโดยไมคาดคิด
มีเสียงรบกวนดังมาจากเครื่องพิมพ
การปรับตําแหนงลมเหลว
เครื่องพิมพไมมีการตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)
เครื่องพิมพงานชา
พิมพหนาวางหรือพิมพออกเปนบางสวน
มีบางอยางในหนากระดาษหายไปหรือไมถูกตอง
การวางตําแหนงขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง

เครือ
่ งพิมพดบ
ั ลงโดยไมคาดคิด
ตรวจสอบระบบไฟและการเชือ
่ มตอไฟฟา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟของเครื่องพิมพเชื่อมตอเขากับเตาเสียบไฟฟาที่ใช
การไดแนนสนิท สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนด โปรดดูที่ ขอมูลจําเพาะทาง
ไฟฟา

มีเสียงรบกวนดังมาจากเครือ
่ งพิมพ
คุณอาจไดยินเสียงแปลกๆ จากเครื่องพิมพ ซึ่งเปนเสียงการดูแลรักษาขณะที่
เครื่องพิมพใชงานฟงกชันการดูแลรักษาอัตโนมัติเพื่อรักษาความสะอาดของหัว
พิมพ
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หมายเหตุ การปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพของคุณ
อยาปดเครื่องพิมพในระหวางที่เครื่องพิมพกําลังทํางานใดๆ หากคุณกําลังจะ
ปดเครื่องพิมพ ใหรอจนกวาเครือ
่ งพิมพจะหยุดการทํางานกอนทีจ่ ะปดเครื่อง
โดยใชปม
ุ
(Power (เปด/ปด)) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปด
เครื่องพิมพ
ตรวจสอบวาไดติดตั้งตลับบรรจุหมึกทุกตลับแลว หากมีตลับหมึกพิมพใดหาย
ไป เครื่องพิมพจะทําการดูแลรักษาพิเศษเพื่อปองกันหัวพิมพ

การปรับตําแหนงลมเหลว
หากการปรับตําแหนงผิดพลาด ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษธรรมดา
สีขาวที่ยังไมไดใชในถาดปอนกระดาษแลว การปรับตําแหนงจะผิดพลาดเมื่อ
คุณใสกระดาษสีลงในถาดปอนกระดาษ
หากการปรับตําแหนงยังคงทํางานผิดพลาดซ้ําๆ คุณอาจตองลางหัวพิมพ หาก
ตองการทําความสะอาดหัวพิมพ โปรดดูที่ ทําความสะอาดหัวพิมพ
หากการทําความสะอาดหัวพิมพยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอศูนย
บริการ HP ไปที่ www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมูล
และยูทิลิตี้ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได เมื่อมีขอความ
แจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP)
เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เครือ
่ งพิมพไมมก
ี ารตอบสนอง (ไมพม
ิ พเอกสารใดๆ)
มีงานพิมพติดอยูในคิวการพิมพ
เปดคิวการพิมพ ยกเลิกเอกสารทั้งหมด แลวจึงรีบูตคอมพิวเตอร ลองพิมพหลัง
จากที่คอมพิวเตอรรีบต
ู แลว โปรดดูระบบวิธีใชสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ
ตรวจสอบการตั้งคาเครือ
่ งพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คําแนะนําและแหลงขอมูลในการแกไขปญหา
ทั่วไป
ตรวจสอบการติดตั้งซอฟตแวรของ HP
หากปดเครื่องพิมพในขณะที่กําลังพิมพงานอยู จะมีขอความปรากฏขึ้นบนหนา
จอคอมพิวเตอรของคุณ หากไมมข
ี อความปรากฏขึ้น ซอฟตแวรของ HP ที่มา
กับเครื่องพิมพอาจไมไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง เพื่อแกไขปญหานี้ ใหยกเลิก
การติดตั้งซอฟตแวรของ HP ออกอยางสมบูรณ จากนั้นใหติดตั้งซอฟตแวรของ
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HP อีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟตแวร
ของ HP ใหม
ตรวจสอบการเชือ
่ มตอสายเคเบิล
•
ตรวจสอบใหแนใจวาปลายทั้งสองขางของสายเคเบิล USB แนนหนาดี
•
หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว ใหตรวจสอบดังตอไปนี้:
◦
ตรวจสอบไฟสัญญาณแสดงการเชื่อมตอดานหลังของเครื่องพิมพ
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดกําลังใชสายโทรศัพทเพื่อเชื่อมตอ
เครื่องพิมพ
ตรวจสอบซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคลใดๆ ทีต
่ ิดตัง้ อยูในคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบุคคลคือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ปองกัน
คอมพิวเตอรจากการบุกรุก แตไฟรวอลลอาจบล็อกการสื่อสารระหวาง
คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ หากมีปญหาในการสื่อสารกับเครื่องพิมพ ใหลอง
ปดการใชงานไฟรวอลลชั่วคราว หากยังเกิดปญหาอยู แสดงวาไฟรวอลลไมใช
สาเหตุของปญหาในการสื่อสาร เปดใชงานไฟรวอลลใหมอีกครั้ง

เครือ
่ งพิมพงานชา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากเครื่องพิมพงานชามาก
•
•
•

การแกไข 1: ใชการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่ต่ําลง
การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ
การแกไข 3: โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP

การแกไข 1: ใชการตัง้ คาคุณภาพการพิมพทต
ี่ ่ําลง
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ Best (ดีที่สุด) และ
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ใหคุณภาพที่ดีที่สุดแตจะพิมพชากวา
Normal (ปกติ) หรือ Draft (แบบราง) Draft (แบบราง) พิมพไดเร็วที่สุด
สาเหตุ:

การตั้งคาคุณภาพงานพิมพถูกตั้งไวสงู

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ
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หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดย
ประมาณสําหรับการเตรียมการเทานั้น เมือ
่ คุณไดรับขอความเตือนวา
หมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพื่อเปลี่ยน เพื่อปองกันความ
ลาชาในการพิมพที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม
จนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
ขอควรระวัง โปรดรอจนกวาคุณจะมีตลับบรรจุหมึกใหมกอนจะนําตลับ
บรรจุหมึกเกาออก อยาทิ้งตลับบรรจุหมึกไวภายนอกเครื่องพิมพเปน
เวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งเครื่องพิมพและตลับบรรจุ
หมึกได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
สาเหตุ: ตลับหมึกพิมพอาจมีหมึกไมเพียงพอ การพิมพดวยตลับหมึกพิมพ
ที่หมึกหมดจะทําใหเครื่องพิมพชาลง
หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 3: โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP
วิธแ
ี กไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพื่อขอรับบริการ
ไปที่: www.hp.com/go/customercareเว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิตี้
ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภ
ิ าค แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ:
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เครื่องพิมพมป
ี ญหา

พิมพหนาวางหรือพิมพออกเปนบางสวน
ทําความสะอาดหัวพิมพ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของการทําความสะอาดหัวพิมพอยางครบถวน อาจตอง
ทําความสะอาดหัวพิมพหากปดเครื่องพิมพไมถูกตอง
หมายเหตุ การปดเครื่องพิมพไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการ
พิมพได เชน ไมมีการพิมพใดๆ หรือพิมพออกเปนบางสวน การทําความ
สะอาดหัวพิมพสามารถแกไขปญหานี้ได แตการปดเครื่องพิมพอยางถูกตอง
อาจเปนการปองกันปญหานี้ไดตั้งแตแรก ปดเครื่องพิมพโดยกดปุม
(Power (เปด/ปด)) ที่อยูบนเครื่องพิมพเสมอ รอจนกระทั่งไฟแสดง
สถานะปุม (Power (เปด/ปด)) ดับลงกอนถอดปลั๊กไฟหรือปดปลั๊กพวง
ตรวจสอบการตั้งคาวัสดุพม
ิ พ
•
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่ถูกตองในไดรเวอร
เครื่องพิมพสําหรับวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด
•
ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาหนาในไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับขนาด
ของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด
ปอนหนาเอกสารมากกวาหนึง่ แผน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกปญหาการปอนกระดาษ โปรดดู การแกไข
ปญหาการปอนกระดาษ
ไฟลมห
ี นากระดาษเปลา
ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลไมมห
ี นากระดาษเปลา

มีบางอยางในหนากระดาษหายไปหรือไมถก
ู ตอง
ตรวจสอบหนาการวินจิ ฉัยคุณภาพการพิมพ
พิมพหนาการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพเพื่อชวยใหคุณตัดสินใจไดวาจะเรียกใช
เครื่องมือการดูแลรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพของงานพิมพหรือไม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ
ตรวจสอบการตัง้ คาระยะขอบกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพื้นที่การพิมพ
ของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตั้งคาระยะขอบขั้นต่ํา
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ตรวจสองการตั้งคาการพิมพสี
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสีเทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ
ตรวจสอบตําแหนงเครือ
่ งพิมพและความยาวของสาย USB
บางครั้งสนามแมเหล็กไฟฟากําลังสูง (เชน ที่เกิดขึ้นจากสาย USB) อาจทําให
งานพิมพทไี่ ดผิดเพี้ยนเล็กนอย ยายเครื่องพิมพใหหางจากแหลงสนามแมไฟฟา
กําลังสูง นอกจากนี้ ขอแนะนําใหใชสาย USB สั้นกวา 3 เมตร (9.8 ฟุต) เพื่อ
ลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟา
ตรวจสอบขนาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษที่เลือกตรงกับขนาดกระดาษที่ใสไว

การวางตําแหนงขอความหรือภาพกราฟกไมถก
ู ตอง
ตรวจสอบวิธป
ี อนวัสดุพม
ิ พ
ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางและความยาวของวัสดุพิมพพอดีเมื่อ
เทียบกับขอบของวัสดุพิมพ และไมไดใสวัสดุพิมพในถาดมากเกินไป สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
ตรวจสอบขนาดของวัสดุพม
ิ พ
•
เนื้อหาบนหนางานพิมพอาจจะถูกตัดออกได หากขนาดของเอกสารใหญกวา
ขนาดของวัสดุพิมพที่คุณกําลังใช
•
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพที่เลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพตรง
กับขนาดของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด
ตรวจสอบการตัง้ คาระยะขอบกระดาษ
หากขอความหรือภาพกราฟกถูกตัดออกที่บริเวณขอบของหนากระดาษ ใหตรวจ
สอบวาการตั้งคาระยะขอบกระดาษสําหรับเอกสารไมเกินกวาขอบเขตของ
เครื่องพิมพที่สามารถจะพิมพได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตั้งคาระยะขอบ
ขั้นต่ํา
ตรวจสอบการตั้งคาการวางแนวกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพและการวางแนวที่เลือกใน
แอพพลิเคชันตรงกับการตั้งคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การพิมพ
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ตรวจสอบตําแหนงเครือ
่ งพิมพและความยาวของสาย USB
บางครั้งสนามแมเหล็กไฟฟากําลังสูง (เชน ที่เกิดขึ้นจากสาย USB) อาจทําให
งานพิมพทไี่ ดผิดเพี้ยนเล็กนอย ยายเครื่องพิมพใหหางจากแหลงสนามแมไฟฟา
กําลังสูง นอกจากนี้ ขอแนะนําใหใชสาย USB สั้นกวา 3 เมตร (9.8 ฟุต) เพื่อ
ลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟา
หากวิธีแกไขปญหาขางตนไมสามารถแกไขปญหาได ปญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมี
สาเหตุจากแอพพลิเคชันไมมีความสามารถในการแปลความหมายการตั้งคาการ
พิมพไดอยางถูกตอง โปรดดู release note สําหรับความเขากันไดของ
ซอฟตแวรที่รูจัก ใหอางอิงเอกสารประกอบการใชงานแอพพลิเคชัน หรือติดตอ
ผูผลิตซอฟตแวรเพื่อขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ
เคล็ดลับ หากคุณใชงานคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณ
สามารถไปทีเ่ ว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ไดที่ www.hp.com/
go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยใหคุณสามารถแก
ปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

การแกไขปญหาเบือ
้ งตนคุณภาพการพิมพ
ลองใชวิธีแกไขตางๆ ในสวนนี้เพื่อแกปญหาคุณภาพการพิมพสําหรับงานพิมพ
ของคุณ
•
•
•
•
•
•
•

การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณใชตลับบรรจุหมึกของแทของ HP
การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ
การแกไข 3: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษไวในถาดปอนกระดาษแลว
การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
การแกไข 5: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
การแกไข 6: การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ
การแกไข 7: โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP

การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณใชตลับบรรจุหมึกของแทของ HP
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพของคุณเปนตลับหมึกพิมพ HP ของ
แทหรือไม
HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับบรรจุหมึกของแทของ HP ตลับบรรจุหมึกของ
แทของ HP ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบหลายครั้งกับ
เครื่องพิมพ HP วาสามารถชวยใหคุณผลิตผลงานที่มีคุณภาพไดอยาง
งายดาย

การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
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หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
เครื่องพิมพอันเปนผลจากการใชหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูภาย
ใตการรับประกัน
หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปที่
www.hp.com/go/anticounterfeit
สาเหตุ:

มีการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ
หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดย
ประมาณสําหรับการเตรียมการเทานั้น เมือ
่ คุณไดรับขอความเตือนวา
หมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพื่อเปลี่ยน เพื่อปองกันความ
ลาชาในการพิมพที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม
จนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
ขอควรระวัง โปรดรอจนกวาคุณจะมีตลับบรรจุหมึกใหมกอนจะนําตลับ
บรรจุหมึกเกาออก อยาทิ้งตลับบรรจุหมึกไวภายนอกเครื่องพิมพเปน
เวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งเครื่องพิมพและตลับบรรจุ
หมึกได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
สาเหตุ:

ตลับหมึกพิมพอาจมีหมึกไมเพียงพอ

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป
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การแกไข 3: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษไวในถาดปอนกระดาษแลว
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษถูกตอง และกระดาษไมมรี อย
ยับหรือหนาเกินไป
•
ปอนกระดาษโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง ยกตัวอยางเชน หากคุณใส
กระดาษภาพถายผิวเคลือบมัน ใหใสกระดาษดานที่เคลือบมันคว่ําลง
•
ตรวจสอบใหแนใจวาวางกระดาษแนบไปกับถาดปอนกระดาษ และ
กระดาษไมยับ หากกระดาษอยูใกลกับหัวพิมพมากเกินไปในระหวางที่
พิมพ หมึกอาจเลอะได ซึง่ กรณีนี้จะเกิดขึ้นไดหากกระดาษยกตัว ยับ
หรือหนามาก เชน ซองจดหมาย
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
การใสวัสดุพิมพ
สาเหตุ:

ใสกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษมีรอยยับหรือหนาเกินไป

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
วิธแ
ี กไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษ
ประเภทอื่นที่มเี ทคโนโลยี ColorLok ซึง่ เหมาะสําหรับเครื่องพิมพนี้
กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานขั้นสูงดานความนาเชื่อถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหได
เอกสารที่มค
ี วามคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดําที่เขมมากขึ้นและแหงเร็วกวา
กระดาษธรรมดาทั่วไป
ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษทีค
่ ุณใชพม
ิ พอยูในสภาพแบนราบ เพื่อ
ใหผลลัพธการพิมพภาพดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
จัดเก็บวัสดุพิมพพิเศษไวในบรรจุภัณฑเดิมภายในถุงพลาสติกที่ซลี ใหม วาง
ไวบนพื้นผิวที่เรียบ และจัดเก็บไวในที่แหง เมือ
่ พรอมที่จะพิมพงานแลว ให
นําเฉพาะกระดาษทีค
่ ุณตั้งใจจะใชออกมาในทันที เมือ
่ พิมพเสร็จ ใหเก็บ
กระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชลงในถุงพลาสติก การทําเชนนี้จะชวยปองกัน
กระดาษภาพถายไมใหมวนงอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
เลือกวัสดุพิมพ
สาเหตุ:

มีการใสกระดาษผิดประเภทในถาดปอนกระดาษ

การแกไขปญหาเบื้องตนคุณภาพการพิมพ
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หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 5: ตรวจสอบการตัง้ คาการพิมพ
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
•
ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพวามีการตั้งคาสีถูกตองหรือไม
ตัวอยางเชน ตรวจสอบวาเอกสารถูกตั้งคาใหพิมพเปนสีเทาหรือไม หรือ
ตรวจสอบวาการตั้งคาสีขั้นสูง เชน Saturation (ความอิ่มตัว),
brightness (ความสวาง) หรือ color tone (โทนสี) ถูกตั้งคาไวเพื่อ
แกไขการแสดงสีหรือไม
•
ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาตั้งคาตรงกับ
ประเภทของกระดาษที่ใสในเครื่องพิมพ
คุณอาจตองเลือกการตั้งคาคุณภาพการพิมพที่ต่ําลง หากสีเหลื่อมกัน
หรือเลือกการตั้งคาที่สูงขึ้น หากกําลังพิมพภาพถายที่มีคุณภาพสูง และ
จากนั้นตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษ เชน HP Advanced
Photo Paper ในถาดปอนกระดาษ
หมายเหตุ ในหนาจอของคอมพิวเตอรบางรุน สีบนหนาจออาจแสดง
แตกตางจากที่พิมพออกมาบนกระดาษ ในกรณีนี้ เครื่องพิมพ การตั้งคา
การพิมพ หรือตลับบรรจุหมึกไมไดผิดปกติ ไมจําเปนตองแกไขปญหา
เพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
เลือกวัสดุพิมพ
สาเหตุ:

การตั้งคาการพิมพถูกตั้งไวไมถูกตอง

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในขั้นตอไป

การแกไข 6: การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ
วิธแ
ี กไข: หนา Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงาน
พิมพ) จะชวยใหคุณระบุไดวาระบบการพิมพทํางานถูกตองหรือไม สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ
สาเหตุ: ปญหาคุณภาพการพิมพอาจมาจากหลายสาเหตุ: การตั้งคา
ซอฟตแวร ไฟลรูปภาพที่ไมดี หรือเปนที่ระบบการพิมพเอง
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การแกไข 7: โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP
วิธแ
ี กไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพื่อขอรับบริการ
ไปที่: www.hp.com/go/customercareเว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิตี้
ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภ
ิ าค แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพื่อขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ:

เครื่องพิมพมีปญหา

การแกไขปญหาการปอนกระดาษ
เคล็ดลับ คุณสามารถไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
วัสดุพม
ิ พไมรองรับการทํางานสําหรับเครือ
่ งพิมพหรือถาดปอนกระดาษ
ใชวัสดุพิมพที่เครื่องพิมพสนับสนุนและมีการใชกับถาดกระดาษเทานั้น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
ถาดปอนกระดาษเขาไมดงึ กระดาษ
•
ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษลงในถาดแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ การใสวัสดุพิมพ กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
•
ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ
พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป
•
ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพในถาดไมโคงงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระ
ดาษที่โคงในทิศทางตรงกันขาม

การแกไขปญหาการปอนกระดาษ
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วัสดุพิมพถก
ู ปลอยออกจากอุปกรณไมถก
ู ตอง
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดยืดที่รองกระดาษของถาดรับกระดาษออกจนสุด
แลว หากยืดออกไมสุด หนาที่พิมพออกมาอาจรวงออกจากเครื่องพิมพ

•

เอาวัสดุพิมพที่เกินมาออกจากถาดรับกระดาษออก ถาดกระดาษมีขีดจํากัด
สําหรับปริมาณกระดาษที่บรรจุ

หนากระดาษบิดเบีย้ ว
•
ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ใสในถาดอยูในแนวเดียวกับตัวปรับแนว
กระดาษ ถาจําเปน ใหดึงถาดกระดาษออกจากเครื่องพิมพแลวใสวัสดุพิมพ
เขาไปใหมใหถูกตอง เพื่อใหมน
ั่ ใจวากระดาษอยูในแนวเดียวกับตัวปรับ
แนวกระดาษแลว
•
ปอนวัสดุพิมพเขาไปในเครื่องพิมพเมื่อเครื่องไมไดกําลังพิมพงานอยูเทานั้น
ถาดปอนกระดาษเขาดึงกระดาษหลายแผน
•
กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
•
ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ
พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสกระดาษลงในถาดมากเกินไป
•
ใชวัสดุพิมพของ HP เพื่อการปฏิบต
ั ิงานและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี
ที่สุด
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การแกไขปญหาการทําสําเนา
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP
•
•
•
•
•
•

ไมมงี านสําเนาออกมาจากอุปกรณ
หนาสําเนาวางเปลา
ขนาดลดลง
คุณภาพของสําเนาไมดี
เครื่องพิมพพิมพเพียงครึ่งหนา จากนั้นปลอยกระดาษออกมา
กระดาษไมตรงประเภท

ไมมงี านสําเนาออกมาจากอุปกรณ
•
•

•

ตรวจสอบระบบไฟฟา
ตรวจสอบใหแนใจวาเชื่อมตอสายไฟแนนดี และเปดเครื่องพิมพแลว
ตรวจสอบสถานะของเครือ
่ งพิมพ
◦
เครื่องพิมพอาจกําลังทํางานอื่นอยู ตรวจสอบขอมูลสถานะของงานที่
หนาจอแผงควบคุม รอใหงานที่กําลังทําเสร็จกอน
◦
เครื่องพิมพอาจมีกระดาษติด ใหตรวจสอบกระดาษติดขัด โปรดดูที่ นํา
กระดาษที่ติดออก
ตรวจสอบถาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาปอนวัสดุพิมพอยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ

หนาสําเนาวางเปลา
•

•

ตรวจสอบวัสดุพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาชนิดและขนาดของวัสดุพิมพที่ใสไวในเครื่องพิมพตรง
กับเอกสารที่คุณกําลังพิมพ ตัวอยางเชน หากคุณกําลังพิมพเอกสารขนาด
Letter แตใสกระดาษขนาด A4 ไว เครื่องพิมพอาจปลอยกระดาษเปลาออก
มา โปรดดูชนิดและขนาดวัสดุพิมพของ HP ที่สนับสนุน ไดที่ ขอกําหนด
เฉพาะของวัสดุพิมพ
ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาความเขมถูกตั้งไวสวางเกินไป จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy (ทําสําเนา) กดปุม (การตั้งคา)
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•

เลื่อนไปยังและเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น) แลวใชปม
ุ ลูกศร
เพื่อสรางสําเนาที่เขมขึ้น
ตรวจสอบถาดกระดาษ
หากคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF ใหตรวจสอบใหแนใจวาใสตนฉบับอยาง
ถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอน
เอกสารอัตโนมัติ (ADF)

ขนาดลดลง
•

•

การลด/ขยายขนาดหรือคุณสมบัติการทําสําเนาอื่นอาจตั้งคาไดจากแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพเพื่อลดขนาดของภาพที่สแกน ตรวจสอบการตั้งคา
งานทําสําเนาเพื่อใหแนใจวาเปนการตั้งคาสําหรับขนาดปกติ
หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows อาจมีการตั้งคา
ซอฟตแวร HP ใหยอขนาดรูปภาพที่สแกนแลว เปลี่ยนแปลงการตั้งคา หาก
จําเปน

คุณภาพของสําเนาไมดี
ปฏิบต
ั ิตามขัน
้ ตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทําสําเนา
•

•

•

ใชตนฉบับที่มค
ี ุณภาพดี ความถูกตองของสําเนาจะขึ้นอยูกับคุณภาพและ
ขนาดของตนฉบับ ใชเมนู Copy (ทําสําเนา) เพื่อปรับคาความเขมของ
สําเนา หากตนฉบับมีสีจางเกินไป การทําสําเนาเอกสารอาจจะไมสามารถ
เพิ่มความเขมใหไดมากพอ แมคุณจะปรับความเขมแลวก็ตาม
ปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง หากวัสดุพิมพถูกปอนไมถูกตอง เชน
วางเอียง อาจจะเปนสาเหตุใหรูปภาพไมคมชัด สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
ใชหรือทําแผนนําเพื่อปกปองตนฉบับของคุณ

ตรวจสอบเครือ
่ งพิมพ
•
•

•

ฝาปดสแกนเนอรอาจปดไมสนิท
กระจกสแกนเนอรหรือแผนรองฝาตองไดรับการทําความสะอาด สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรอง
ฝา
อาจตองทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ตรวจสอบการตั้งคา
การตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Fast (เร็ว) (ซึง่ เปนการทําสําเนาราง) อาจ
จะเปนตนเหตุของการไมปรากฏขอความบนเอกสารหรือเอกสารมีสีจาง ให
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แกไขการตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Normal (ปกติ) หรือ Best (ดี
ที่สุด)
พิมพ Print Quality Diagnostic Page (หนาวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ) และ
ทําตามคําแนะนําบนหนาดังกลาวเพื่อแกปญหาสําเนางานพิมพมีคุณภาพต่ํา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ
•

•
•

•

•

•

•

แถบขาวหรือเสนแถบจางๆ ในแนวตัง้
วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพชื้นหรือหยาบเกินไป) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอ
กําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
เขมหรือจางเกินไป
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
เสนทีไ่ มตองการ
กระจกสแกนเนอร แผนรองฝา หรือกรอบ ตองไดรับการทําความสะอาด
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
จุดดําหรือเสนริว้
อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบนกระจก
สแกนเนอร หรือแผนรองฝา ใหทําความสะอาดเครื่องพิมพ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
สําเนาเฉียงหรือเอียง
หากคุณใช ADF ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาไมปอนเอกสารในถาดปอนกระดาษ ADF มาก
เกินไป
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางของ ADF พอดีกับขนาดของ
วัสดุพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัติ (ADF)
ขอความไมชด
ั เจน
◦
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
◦
การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือภาพ
กราฟก หากจําเปน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งคา
การทําสําเนา
ขอความหรือภาพไมสมบูรณ
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
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•

•

ตัวพิมพสด
ี าํ ขนาดใหญมจี ุดดาง (ไมเรียบ)
การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือภาพกราฟก
หากจําเปน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา
มีเม็ดตามแนวนอนหรือแถบขาวในแผนสําเนาบริเวณสีเทาออนไปจนถึงสี
เทากลาง
การตั้งคาการเพิ่มคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอความหรือภาพกราฟก
หากจําเปน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งคาการทําสําเนา

เครือ
่ งพิมพพม
ิ พเพียงครึง่ หนา จากนัน
้ ปลอยกระดาษออกมา
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพที่ถูกตองแลว และตลับหมึกพิมพ
มีปริมาณหมึกอยูพอสมควร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เครื่องมือการจัดการ
เครื่องพิมพ และ ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เครื่องพิมพ)
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมึกที่มิใชของ HP

กระดาษไมตรงประเภท
ตรวจสอบการตั้งคา
ตรวจดูวาขนาดและประเภทของวัสดุพิมพที่ใสไวนั้นตรงกับการตั้งคาของแผง
ควบคุม

การแกปญหาโทรสาร
เคล็ดลับ คุณสามารถไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
•
•
•
•
•
•
•
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การสแกนใชเวลานานเกินไป
บางสวนของเอกสารไมไดรบ
ั การสแกนหรือขอความหายไป
ไมสามารถแกไขขอความได
ขอความแสดงขอผิดพลาด
คุณภาพของรูปที่สแกนไมดี
การสแกนมีขอบกพรอง

การแกไขปญหา

สแกนเนอรไมทาํ งาน
•

•

•

ตรวจสอบตนฉบับ
ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับปอนอยางถูกตอง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณ
ไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
ตรวจสอบเครือ
่ งพิมพ
เครื่องพิมพอาจกําลังออกจากโหมด Sleep (สลีป) หลังจากที่ไมมก
ี าร
ทํางานมาระยะหนึ่ง ซึง่ ทําใหการประมวลผลชาลงไปครูหนึ่ง รอจนกวา
เครื่องพิมพจะแสดงหนาจอหลัก
ตรวจสอบซอฟตแวร HP
ตรวจสอบวาไดติดตั้งซอฟตแวรของ HP ที่มากับเครื่องพิมพอยางถูกตอง
แลว
หากเครื่องพิมพเชื่อมตออยูกับเครือขย และคุณไมสามารถสแกนจากแผง
ควบคุมไปยังคอมพิวเตอรที่ใช Windows ได ใหตรวจสอบวาการสแกนถูก
เปดใชงานในซอฟตแวร HP แลว จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิกแท็บ
Start (เริ่ม) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) เลือกโฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพ HP ของคุณ จากนั้น
เลือกเครื่องพิมพ HP ของคุณ เลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน
และโทรสาร) แลวเลือก Manage Scan to Computer (จัดการการ
สแกนไปยังคอมพิวเตอร) ภายใต Scan (สแกน)
หมายเหตุ การสแกนจะทํางานในเบือ
้ งหลังอยูในคอมพิวเตอร หากคุณ
ไมตองการสแกนเปนประจํา คุณสามารถเลือกปดใชงานการสแกนได

การสแกนใชเวลานานเกินไป
ตรวจสอบการตั้งคา
◦
หากคุณกําหนดความละเอียดมากเกินไป งานสแกนจะใชเวลานานขึ้นและ
งานที่ไดจะมีขนาดไฟลใหญขึ้น เพื่อใหไดผลลัพธที่ดี อยากําหนดคาความ
ละเอียดมากเกินความจําเปน คุณสามารถลดคาความละเอียดได เพื่อให
สแกนงานไดอยางรวดเร็ว
◦
หากคุณสแกนภาพผานการใชโปรแกรม TWAIN คุณสามารถเปลี่ยนการ
ตั้งคาเพื่อใหสแกนเปนสีขาวดําได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช
ที่แสดงบนหนาจอในสวนของโปรแกรม TWAIN

การแกปญหาโทรสาร
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บางสวนของเอกสารไมไดรบ
ั การสแกนหรือขอความหายไป
•

•
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ตรวจสอบตนฉบับ
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบับถูกปอนเขาไปถูกตอง หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร และ วาง
ตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
◦
หากคุณสแกนเอกสารจาก ADF ใหลองทําการสแกนเอกสารโดยตรง
จากกระจกสแกน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบน
กระจกสแกนเนอร
◦
พื้นหลังที่เปนสีอาจจะทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้นหลังได ลองปรับ
การตั้งคากอนที่คุณจะสแกนตนฉบับ หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพ
หลังที่คุณสแกนตนฉบับแลว
ตรวจสอบการตั้งคา
◦
ตรวจสอบวาขนาดการสแกนที่ระบุไวในซอฟตแวรการสแกนของ HP
มีขนาดใหญพอสําหรับตนฉบับที่คุณกําลังสแกน
◦
หากคุณกําลังใชงานซอฟตแวรของเครื่องพิมพ HP การตั้งคาเริ่มตนใน
ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ HP นั้นอาจถูกกําหนดไวใหทํางานที่ระบุ
โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากงานที่คุณกําลังพยายามทําอยู โปรดดูวิธี
ใชบนหนาจอในสวนของซอฟตแวรของเครื่องพิมพ HP สําหรับคํา
แนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

การแกไขปญหา

ไมสามารถแกไขขอความได
•

•

ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้ง OCR แลว:
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้ง OCR แลว:
Windows: บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่ม) เลือก
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
คลิก HP เลือกชื่อเครื่องพิมพของคุณ แลวคลิก Printer Setup &
Software (การตั้งคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร) คลิก Add More
Software (เพิ่มซอฟตแวร) คลิก Customize Software
Selections (ปรับแตงการเลือกซอฟตแวร) และตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลือกตัวเลือก OCR แลว
Mac OS X: หากคุณติดตั้งซอฟตแวร HP โดยใชตัวเลือกการติดตั้ง
ขั้นต่ํา ซอฟตแวร OCR อาจไมไดรับการติดตั้ง เมือ
่ ตองการติดตั้ง
ซอฟตแวรนี้ ใหใสซด
ี ีซอฟตแวรของ HP ลงในคอมพิวเตอร ดับเบิล
คลิกที่ไอคอน HP Installer (ตัวติดตั้ง HP) บนซีดีซอฟตแวร แลว
เลือกตัวเลือก HP Recommended Software (ซอฟตแวรที่ HP
แนะนํา) เมือ
่ ระบบแจงใหเลือก
◦
เมื่อคุณสแกนตนฉบับ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกประเภทเอกสาร
ในซอฟตแวรที่สรางขอความที่สามารถแกไขได หากขอความถูกจัดอยู
ในประเภทรูปภาพ จะไมสามารถแปลงเปนขอความได
◦
หากคุณใชโปรแกรม OCR (optical character recognition) ที่
แยกตางหาก โปรแกรม OCR อาจเชื่อมโยงกับโปรแกรมประมวลผล
คําที่ไมสามารถทํางาน OCR ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร
ที่มาพรอมกับโปรแกรม OCR
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกภาษา OCR ที่ตรงกับภาษาของ
เอกสารที่คุณกําลังสแกน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มา
พรอมกับโปรแกรม OCR
ตรวจสอบตนฉบับ
◦
เมือ
่ สแกนเอกสารเปนขอความทีแ
่ กไขไดจาก ADF ตองใสตนฉบับลง
ใน ADF โดยใสสวนหัวเขาไปกอนและหงายหนาขึ้น เมื่อสแกนจาก
กระจกสแกนเนอร ตองใสตนฉบับเขาไปโดยใหสวนหัวหันไปทางขอบ
ดานขวาของกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไม
เอียง หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจก
สแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
(ADF)
◦
ซอฟตแวรอาจจะไมอานขอความที่ถูกจัดระยะไวชิดกันมาก ตัวอยาง
เชน หากขอความที่ซอฟตแวรแปลงมีตัวอักษรหายไปหรือชิดติดกัน
เชน "rn" อาจจะกลายเปน m
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ความแมนยําของซอฟตแวรขึ้นอยูกับคุณภาพของภาพ ขนาดขอความ
และโครงสรางของตนฉบับ รวมถึงคุณภาพของการสแกนเอง ตองตรวจ
สอบใหแนใจวาตนฉบับของคุณนั้นมีคุณภาพดี
พื้นหลังสีอาจทําใหภาพสวนหนากลืนกับพื้นหลังมากเกินไป

◦

◦

ขอความแสดงขอผิดพลาด
•

ไมสามารถเปดใชงานแหลงภาพของ TWAIN ได หรือ เกิดขอผิดพลาด
ขณะดึงรูปภาพ
◦
หากคุณกําลังดึงภาพจากอุปกรณอื่น เชน กลองดิจิตอลหรือสแกนเนอร
เครื่องอื่น โปรดตรวจสอบวาอุปกรณนั้นสอดคลองกับ TWAIN
อุปกรณที่ไมสอดคลองกับ TWAIN จะไมสามารถใชงานกับซอฟตแวร
ของ HP ที่ไดรับพรอมเครื่องพิมพ
◦
หากคุณเชื่อมตอดวย USB โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอ
สายเคเบิลอุปกรณ USB เขากับพอรตที่ถูกตองดานหลังคอมพิวเตอร
ของคุณแลว
◦
ตรวจสอบวาไดเลือกแหลงภาพของ TWAIN ที่ถูกตอง ในซอฟตแวร
HP สามารถตรวจสอบแหลงภาพของ TWAIN ไดโดยการเลือก เลือก
สแกนเนอร จากเมนู ไฟล
หมายเหตุ ซอฟตแวรการสแกนของ HP ไมสนับสนุนการสแกน
TWAIN และ WIA บนคอมพิวเตอรที่ใช Mac OS X

•

ปอนเอกสารและเริม
่ ทํางานอีกครัง้
กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ แลวปอน
เอกสารที่เหลือลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

คุณภาพของรูปทีส
่ แกนไมดี
ตนฉบับเปนภาพทีผ
่ านกระบวนการทําซ้าํ เปนครัง้ ทีส
่ อง
ภาพถายที่นํามาพิมพซ้ํา เชน ภาพในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร จะพิมพดวยการ
ใชจุดเล็กๆ ของหมึกแทนภาพถายตนฉบับ ซึง่ จะทําใหคุณภาพงานลดลง บอย
ครั้ง จุดของหมึกพิมพจะทําใหเกิดรูปแบบที่ไมตองการ ซึ่งสามารถมองเห็นได
เมื่อรูปภาพถูกสแกนหรือพิมพ หรือเมือ
่ รูปภาพปรากฏบนหนาจอ หากคําแนะนํา
ตอไปนี้ไมสามารถแกไขปญหาได คุณอาจจะตองใชภาพตนฉบับที่มีคุณภาพดี
กวานี้
◦
พยายามกําจัดรอยจุดหมึกดวยการลดขนาดของภาพที่สแกน
◦
พิมพภาพที่สแกนได เพื่อดูวาคุณภาพดีขึ้นหรือไม
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ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูกตองสําหรับชนิดของ
งานสแกนนั้น
◦
เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชกระจกของสแกนเนอรสําหรับการสแกนแทนที่
ADF
ขอความหรือรูปภาพดานหลังของตนฉบับทีม
่ ส
ี องหนาปรากฏอยูบนงานทีส
่ แกน
ขอความหรือรูปภาพบนตนฉบับที่มส
ี องหนาสามารถสแกน "ผาน" ไดจากดาน
หลัง หากตนฉบับนั้นถูกพิมพบนวัสดุพิมพที่มีลักษณะบางหรือใสเกินไป
ภาพทีส
่ แกนบิดเบีย้ ว
อาจเปนเพราะปอนภาพตนฉบับไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใชตัวปรับแนว
กระดาษเมือ
่ คุณปอนตนฉบับเขาไปใน ADF สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชกระจกของสแกนเนอรสําหรับการสแกนแทนที่ ADF
คุณภาพของรูปภาพดีกวาเมือ
่ สัง่ พิมพ
รูปภาพที่แสดงบนหนาจออาจจะไมไดแสดงถึงคุณภาพของงานสแกนไดถูกตอง
เสมอไป
◦
ลองปรับการตั้งคาหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพื่อใชสีมากขึ้น (หรือระดับ
โทนสีเทา) โดยปกติ สําหรับคอมพิวเตอรที่ติดตั้ง Windows คุณสามารถ
ปรับการตั้งคาไดโดยการเปด Display (จอแสดงผล) จาก Control panel
(แผงควบคุม) ของ Windows
◦
ลองปรับการตั้งคาความละเอียดและสี
ภาพทีส
่ แกนมีจด
ุ เสน แถบขาวแนวตั้ง หรือขอบกพรองอืน
่ ๆ
◦
หากกระจกสแกนเนอรสกปรก รูปภาพที่ออกมาจะไมไดความคมชัดสูงสุด
โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ สําหรับคําแนะนําในการทําความสะอาด
◦
ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบับและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการสแกน
ภาพกราฟกดูแตกตางจากตนฉบับ
สแกนดวยความละเอียดที่สูงขึ้น
◦

หมายเหตุ การสแกนดวยความละเอียดทีส
่ ูงอาจใชเวลานาน และอาจใชพื้นที่
จํานวนมากในคอมพิวเตอรของคุณ
ปฏิบต
ั ิตามขัน
้ ตอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสแกน
◦
ใชกระจกเพื่อสแกนแทนที่จะใช ADF
◦
ปอนวัสดุพิมพใหถูกตอง หากวางวัสดุพิมพบนกระจกสแกนเนอรไมถูกตอง
อาจยับยน และทําใหงานไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวาง
ตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
◦
ปรับการตั้งคาซอฟตแวร HP ใหเหมาะกับวัตถุประสงคการสแกนของคุณ
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◦
◦

ใชหรือทําแผนนําเพื่อปกปองตนฉบับของคุณ
การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา

การสแกนมีขอบกพรอง
•

•

•

•
•

หนาวาง
ตรวจดูวาเอกสารตนฉบับวางไวอยางถูกตอง วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ํา
หนาลงบนสแกนเนอรแบบวางราบ พรอมกับใหมม
ุ ซายดานบนของเอกสาร
อยูในตําแหนงมุมขวาดานลางของกระจกสแกนเนอร
เขมหรือจางเกินไป
◦
ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูก
ตอง
◦
รูปภาพตนฉบับอาจจะสวางหรือเขมเกินไป หรืออาจจะถูกพิมพลงบน
กระดาษที่มีสี
เสนทีไ่ มตองการ, จุดดํา หรือเสนริว้
◦
อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารที่ไมตองการอยูบน
กระจกสแกนเนอร กระจกสแกนเนอรอาจสกปรกหรือมีรอยขีดขวน
หรือแผนรองฝาอาจสกปรก ใหทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและ
แผนรองฝา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ หาก
ทําความสะอาดแลวยังไมสามารถแกไขปญหาได อาจจะตองเปลี่ยน
กระจกสแกนเนอรหรือแผนรองฝา
◦
ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบับและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการ
สแกน
ขอความไมชด
ั เจน
ลองปรับการตั้งคา ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาความละเอียดและสีถูกตอง
ขนาดลดลง
อาจมีการตั้งคาซอฟตแวร HP ใหยอขนาดรูปภาพที่สแกนแลว โปรดดู
ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่วิธีใชในซอฟตแวรของ
เครื่องพิมพ HP

การแกปญหาโทรสาร
สวนนี้ประกอบดวยขอมูลการแกไขปญหาเบือ
้ งตนเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ
ถาติดตั้งเครื่องพิมพสําหรับการโทรสารไมถูกตอง คุณอาจประสบปญหาเมื่อสง
หรือรับโทรสาร หรือทั้งสองอยาง
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ถาคุณมีปญหาในการใชโทรสาร คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบโทรสารเพื่อ
ตรวจดูสถานะของเครื่องพิมพ การทดสอบนี้จะลมเหลวหากเครื่องพิมพไมไดรับ
การติดตั้งอยางถูกตองสําหรับการรับสงโทรสาร ทําการทดสอบนี้หลังจากคุณติด
ตั้งเครื่องพิมพสําหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ที่ การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
ที่พบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทดสอบโทรสารลมเหลว
เคล็ดลับ คุณสามารถไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การทดสอบโทรสารลมเหลว
จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว
เครื่องพิมพมป
ี ญหาในการรับสงโทรสาร
เครื่องพิมพมป
ี ญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง
เครื่องพิมพรับโทรสารไมได แตสงโทรสารได
เครื่องพิมพสงโทรสารไมได แตรับโทรสารได
สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
สายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ
ไมสามารถพิมพโทรสารสี
คอมพิวเตอรไมสามารถรับโทรสาร Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ
Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)

การทดสอบโทรสารลมเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลวพบวาผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพื่อดูขอมูลเบื้อง
ตนเกี่ยวกับขอผิดพลาด สําหรับขอมูลเพิ่มเติมอยางละเอียด ใหตรวจดูรายงาน
เพื่อดูวาการทดสอบสวนใดที่ผิดพลาด แลวหาหัวขอการแกไขปญหาที่ตรงกัน
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•

"การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว
การทดสอบ "การตอโทรสารเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง" ลมเหลว
การทดสอบ "การตอสายโทรศัพทเขากับพอรตของโทรสารอยางถูกตอง" ลม
เหลว
การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทที่ถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว
การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณโทรศัพทระบบกดปุม" ลมเหลว
การทดสอบ "สภาพสายรับสงโทรสาร" ลมเหลว
การแกปญหาโทรสาร
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"การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว
วิธแ
ี กไข:
•
ปดเครื่องพิมพโดยกดปุม (Power (เปด/ปด)) บนแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพแลวถอดปลั๊กสายไฟออกจากดานหลังของเครื่องพิมพ หลัง
จากผานไปสองสามวินาที ใหเสียบปลั๊กสายไฟกลับเขาที่เดิม แลวเปด
เครื่อง รันการทดสอบอีกครั้ง หากการทดสอบยังลมเหลวอีก ใหอาน
ขอมูลการแกไขปญหาเบือ
้ งตนในหัวขอนี้
•
ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวา
ไมมป
ี ญหา
•
หากคุณรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยตั้งคา
โทรสาร) (Windows) หรือ HP Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้ง
ของ HP) (Mac OS X) ควรตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพไมได
กําลังทํางานอื่นอยู เชน การรับโทรสารหรือการทําสําเนา ตรวจดูวามี
ขอความบนหนาจอแสดงผลที่ระบุวาเครื่องพิมพกําลังทํางานอยูหรือไม
หากไมวาง ใหรอจนกวาเครื่องจะวาง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนที่
จะรันการทดสอบ
•
โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพื่อเชื่อมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง
•
หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง
หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
หาก Fax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยังไมสามารถใช
งานได และเกิดปญหาในการรับสงโทรสาร ใหติดตอฝายสนับสนุนของ HP
ไปที่ www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิตี้
ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได เมื่อมีขอความแจง
ใหเลือกประเทศ/ภูมภ
ิ าคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพื่อ
ขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
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การทดสอบ "การตอโทรสารเขากับชองเสียบสายโทรศัพททผ
ี่ นัง" ลมเหลว
วิธแ
ี กไข:
•
ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
เครื่องพิมพ เพื่อใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
•
โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพื่อเชื่อมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง
•
ตรวจสอบวาคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มม
ี าใหในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่ อยูดานหลัง
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับ
การโทรสาร โปรดดูที่ การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม
•
หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง
•
ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับเครื่องพิมพ แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษท
ั โทรศัพท แลวใหบริษท
ั ตรวจ
สอบสายสัญญาณให
•
ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวา
ไมมป
ี ญหา
หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
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การทดสอบ "การตอสายโทรศัพทเขากับพอรตของโทรสารอยางถูกตอง" ลม
เหลว
วิธแ
ี กไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอ
ปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลาย
อีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่ อยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ ถาคุณใชพอรต 2-EXT ตอเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง คุณจะไมสามารถรับหรือสงโทรสาร ควรใชพอรต
2-EXT ตอกับอุปกรณอื่นๆ เทานั้น เชน เครื่องตอบรับ
ภาพ 8-1 ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

2
1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

หลังจากที่คุณเชื่อมตอสายโทรศัพทเขากับพอรต 1-LINE แลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง เพื่อใหแนใจวาสามารถรับสงโทรสาร
ได และเครื่องพิมพพรอมที่จะรับสงโทรสาร
3. ลองสงหรือรับโทรสาร
2.
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•

•

โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพื่อเชื่อมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง
หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพททถ
ี่ ก
ู ตองกับโทรสาร" ลมเหลว
วิธแ
ี กไข:
•
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลายขางหนึ่ง
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ

การแกปญหาโทรสาร
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บท 8

เครื่องพิมพ และปลายอีกดานตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ

1

2
1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

•
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ถาสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณสามารถใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดที่รานจําหนาย
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากนี้ คุณ
จําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท
มาตรฐานที่มีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน
ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
เครื่องพิมพ เพื่อใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

•

•

โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพื่อเชื่อมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง
หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณโทรศัพทระบบกดปุม" ลมเหลว
วิธแ
ี กไข:
•
อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ อาจทําใหการ
ทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
ไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีกครั้ง
หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาสัญญาณ
การโทร) ผานการทดสอบโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น แสดงวาชิ้นสวน
หนึ่งหรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณ
เหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละชิ้น จนกระทั่งทราบวา
อุปกรณชิ้นใดที่กอใหเกิดปญหา
•
ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับเครื่องพิมพ แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษท
ั โทรศัพท แลวใหบริษท
ั ตรวจ
สอบสายสัญญาณให
•
ตรวจสอบวาคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มม
ี าใหในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่ อยูดานหลัง
เครื่องพิมพ
•
หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง
•
หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมุนแบบมาตรฐาน เชน ระบบ
PBX บางระบบ อาจทําใหการทดสอบลมเหลวได ซึง่ ทําใหเกิดปญหาใน
การสงหรือรับโทรสาร ลองสงหรือรับโทรสารทดสอบ
การแกปญหาโทรสาร
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•

•

•

ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งคาประเทศ/ภูมิภาคไวถูกตองตามประเทศ/
ภูมภ
ิ าคของคุณ หากไมไดตั้งคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากตั้งคาไมถูก
ตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับ
โทรสาร
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณตอเครื่องพิมพกับโทรศัพทอะนาล็อก มิฉะนั้น
จะไมสามารถสงหรือรับโทรสาร การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับ
สาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปน
ไปไดวาตั้งคาสายดิจิตอลไว ตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอะนา
ล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร
โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพื่อเชื่อมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง

หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
หากการทดสอบ Dial Tone Detection (การตรวจสอบเสียงสัญญาณ)
ยังคงลมเหลว ใหติดตอบริษท
ั โทรศัพทเพื่อตรวจเช็คสายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายรับสงโทรสาร" ลมเหลว
วิธแ
ี กไข:
•
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณตอเครื่องพิมพกับโทรศัพทอะนาล็อก มิฉะนั้น
จะไมสามารถสงหรือรับโทรสาร การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเชื่อมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับ
สาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปน
ไปไดวาตั้งคาสายดิจิตอลไว ตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอะนา
ล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร
•
ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
เครื่องพิมพ เพื่อใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
•
ตรวจสอบวาคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทที่มม
ี าใหในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่ อยูดานหลัง
เครื่องพิมพ
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•

•

•

อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ อาจทําใหการ
ทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
ไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีกครั้ง
◦
หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)
ผานการทดสอบโดยไมเชื่อมตออุปกรณอื่น แสดงวาชิ้นสวนหนึ่ง
หรือหลายชิ้นของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณ
เหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละชิ้น จนกระทั่ง
ทราบวาอุปกรณชิ้นใดที่กอใหเกิดปญหา
◦
หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)
ทํางานลมเหลวโดยไมมก
ี ารเชื่อมตออุปกรณอื่น ใหตอเครื่องพิมพ
เขากับสายโทรศัพทที่ใชงานอยู แลวตรวจดูขอมูลการแกไขปญหา
เบือ
้ งตนในหัวขอนี้
หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง
โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพื่อเชื่อมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกครั้ง

หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
หากการทดสอบ Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยังคงลม
เหลว และคุณมีปญหาในการรับสงโทรสาร โปรดติดตอบริษท
ั โทรศัพทเพื่อ
ใหตรวจเช็คสายโทรศัพท

จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว
วิธแ
ี กไข: คุณกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท โปรดตรวจสอบวาคุณใช
สายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อตอเครื่องพิมพกับสาย
โทรศัพท ถาสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณสามารถ
ใชตัวตอพวงเพื่อเพิ่มความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดที่ราน
จําหนายสินคาอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากนี้ คุณ
จําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพทมาตรฐานที่มี
อยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน

การแกปญหาโทรสาร
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วิธแ
ี กไข: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพอาจกําลังมี
การใชงานอยู ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ตอพวง (โทรศัพทที่อยูบน
สายโทรศัพทเดียวกัน แตไมเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมมี
การใชงานอยูหรือมีการตอพวง ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพ
ในการรับสงโทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dialup ของคอมพิวเตอรเพื่อสงอีเมลหรือใชงานอินเทอรเน็ตอยู
เครือ
่ งพิมพมป
ี ญหาในการรับสงโทรสาร
วิธแ
ี กไข: ตรวจสอบดูวาเครื่องพิมพเปดอยูหรือไม ดูที่จอแสดงผลบน
เครื่องพิมพ หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟปุม (Power (เปด/ปด)) ดับ
แสดงวาเครื่องพิมพปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับ
เครื่องพิมพและเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม (Power (เปด/
ปด)) เพื่อเปดเครื่องพิมพ
หลังจากเปดเครื่องพิมพแลว HP ขอแนะนําใหรอหานาทีกอนที่จะรับหรือสง
โทรสาร เครื่องพิมพไมสามารถรับหรือสงโทรสารในขณะที่กําลังเริ่มทํางาน
หลังจากเปดเครื่องได
วิธแ
ี กไข: หากไมไดเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) หรือ
Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac) คุณอาจไมสามารถสงหรือรับโทรสาร
ไดหากหนวยความจําของโทรสารเต็ม (จํากัดตามหนวยความจําของ
เครื่องพิมพ)
วิธแ
ี กไข:
•
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลายขางหนึ่ง
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
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เครื่องพิมพ และปลายอีกดานตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ

1

2
1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

•

•

ถาสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณสามารถใชตัว
ตอพวงเพื่อเพิ่มความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดที่รานจําหนาย
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากนี้ คุณ
จําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท
มาตรฐานที่มีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน
ลองเชื่อมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับเครื่องพิมพ แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากไม
ไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอขอรับบริการจากบริษท
ั โทรศัพท
ในทองถิ่นของคุณ
อุปกรณอื่นซึง่ ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพอาจกําลังมีการใช
งานอยู ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพในการรับสงโทรสาร
ได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพื่อสงอีเมลหรือใชงานอินเทอรเน็ตอยู
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ตรวจสอบวาการทํางานอื่นทําใหเกิดขอผิดพลาดหรือไม ตรวจสอบ
จอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพื่อดูขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่ จะให
ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอผิดพลาด
เครื่องพิมพจะไมสามารถรับหรือสงโทรสารไดจนกวาจะมีการแกไขขอ
ผิดพลาดนั้นแลว
การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจจะมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทที่มค
ี ุณภาพ
เสียงต่ํา (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบ
สายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมีเสียงรบกวนหรือไม
หากคุณไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode (โหมด
แกไขขอผิดพลาด) (ECM) แลวลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง หาก
ตองการขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน ECM ใหดูที่ การตั้งคาโหมดแกไข
ขอผิดพลาด หากปญหายังคงมีอยู ใหติดตอบริษัทโทรศัพท
หากคุณใชบริการระบบ DSL (Digital Subscriber Line) ใหตรวจ
สอบวาไดเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL แลว มิฉะนั้นจะไมสามารถใช
โทรสารได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กรณี B: การติดตั้ง
เครื่องพิมพรวมกับ DSL
ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดเชื่อมตอเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง ซึง่ ตั้งคาไวสําหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล การตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเชื่อมตอโทรศัพท
ระบบอะนาล็อกเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาตั้งคาสายดิจิตอลไว
หากคุณกําลังใชทั้งอุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรขั้วตอของ
โทรศัพทภายใน (PBX) หรือเครือขายบริการสือ
่ สารรวมระบบดิจิตอล
(Integrated Services Digital Network - ISDN) โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาเครื่องพิมพเชื่อมตอกับพอรตที่ถูกตองแลว และอะแดปเตอร
ขั้วตอไดรับการตั้งคาเปนประเภทสวิตชที่ถูกตองสําหรับประเทศ/พื้นที่
ของคุณ ถาเปนไปได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กรณี C: การติด
ตั้งเครื่องพิมพรวมกับระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN

•

ถาเครื่องพิมพใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL โมเด็ม DSL อาจ
จะตอลงดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง
อาจทําใหเกิดเสียงรบกวนในสายโทรศัพท สายโทรศัพทที่มค
ี ุณภาพ
เสียงต่ํา (มีเสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได คุณ
สามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงที่หรือมีเสียง
รบกวนหรือไม ถาคุณไดยินเสียงรบกวน ใหปดโมเด็ม DSL และถอด
ปลั๊กไฟออกอยางนอย 15 นาที เปดโมเด็ม DSL ใหมแลวฟงเสียง
สัญญาณอีกครั้ง
หมายเหตุ ในอนาคต คุณอาจไดยินเสียงสัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพทอีก ถาเครื่องพิมพหยุดรับและสงโทรสาร ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้

•

หากยังคงมีสัญญาณเสียงรบกวนในสายโทรศัพท โปรดติดตอบริษัท
โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดโมเด็ม DSL
โปรดติดตอขอรับบริการจากบริษท
ั DSL ของคุณ
หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเชื่อมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเชื่อม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

เครือ
่ งพิมพมป
ี ญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง
วิธแ
ี กไข:
หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/พื้นที่ที่ได
รับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเทานั้น ซึ่งรวมถึง:
อารเจนตินา, ออสเตรเลีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, จีน, โคลอมเบีย, กรีซ,
อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไอรแลนด, ญี่ปุน, เกาหลี, ละตินอเมริกา,
มาเลเซีย, เม็กซิโก, ฟลิปปนส, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย,
ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร, สเปน, ไตหวัน, ไทย, สหรัฐอเมริกา, เวเนซู
เอลา และเวียดนาม
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•

ตรวจสอบวาโทรศัพทที่คุณใชสําหรับสงโทรสารตอเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง เมือ
่ ตองการสงโทรสารดวยตนเอง ใหตอโทรศัพทเขากับพอรต
2-EXT บนเครื่องพิมพโดยตรง ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ

1

3
2
1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"
3 โทรศัพท
•

ถาคุณสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่ตอกับเครื่องพิมพโดยตรง
คุณตองใชคียแพดบนโทรศัพทเพื่อสงโทรสาร คุณไมสามารถใชคีย
แพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดเชื่อมตอ
โทรศัพทโดยตรงเขากับดานบนของสายเคเบิลเครื่องพิมพซงึ่ มีปลั๊ก
เสียบผนังใหมาดวย
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เครือ
่ งพิมพรบ
ั โทรสารไมได แตสงโทรสารได
วิธแ
ี กไข:
•
หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจวา
คุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) บนเครื่องพิมพ
ถูกตั้งคาเปน All Rings (เสียงเรียกเขาทัง้ หมด) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
•
หาก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ ถูกตั้งคาไวเปน Off (ปด)
คุณจําเปนตองรับโทรสารดวยตนเอง ไมเชนนั้นเครื่องพิมพจะไมรับ
โทรสาร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดูที่ การ
รับโทรสารดวยตนเอง
•
หากคุณมีบริการขอความเสียงที่ใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับ
โทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตนเองโดยไมใชการรับแบบอัตโนมัติ
ซึ่งหมายความวา คุณตองมีผูที่จะรับสายโทรสารที่เขามา สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาเครื่องพิมพเมือ
่ ใชบริการขอความเสียง โปรดดูที่ กรณี
F: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับขอความเสียง สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดูที่ การรับโทรสารดวยตนเอง
•
หากคุณใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ
เครื่องพิมพ ควรตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรที่มาพรอมกับโมเด็ม
ของคุณไมไดถูกตั้งคาไวเพื่อรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มที่ถูกตั้งคา
เพื่อรับโทรสารโดยอัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพื่อรับโทรสารที่สงเขา
มาทั้งหมด ซึง่ จะทําใหเครื่องพิมพไมสามารถรับสายโทรสารเขา
•
หากคุณใชเครื่องตอบรับที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ คุณ
อาจจะประสบกับปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปนี้:
◦
เครื่องตอบรับของคุณอาจจะไมไดรับการตั้งคาเพื่อใชงานกับ
เครื่องพิมพอยางถูกตอง
◦
ขอความที่สงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาทีเ่ ครื่องพิมพจะตรวจ
พบสัญญาณโทรสารได ซึง่ อาจทําใหการเชื่อมตอของเครื่องสง
โทรสารหลุดได
◦
เครื่องตอบรับของคุณอาจมีชวงเงียบไมนานพอที่จะใหเครื่องพิมพ
ตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป ปญหานี้
มักจะเกิดขึ้นกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล
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วิธีปฏิบัติดังตอไปนี้อาจชวยคุณแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
◦
เมื่อคุณใชสายของเครื่องตอบรับสายเดียวกันกับสายโทรศัพท
สําหรับโทรสาร ใหลองเชื่อมตอเครื่องตอบรับเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง ดังที่อธิบายไวใน กรณี I: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวม
กับเครื่องตอบรับ
◦
ตรวจสอบวา ไดตั้งคาเครื่องพิมพใหรับโทรสารอัตโนมัติ สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่องพิมพใหรับโทรสารอัตโนมัติ โปรดดู
ที่ การรับโทรสาร
◦
ตรวจสอบใหแนใจวาคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ถูก
ตั้งคาใหมจี ํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
◦
ถอดสายเครื่องตอบรับออก แลวลองรับโทรสาร หากสามารถรับ
โทรสารไดโดยไมมเี ครื่องตอบรับ แสดงวาเครื่องตอบรับอาจเปน
สาเหตุของปญหา
◦
เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บันทึก
ขอความที่ใชเวลาประมาณ 10 วินาที พูดชาๆ ดวยระดับเสียงเบาๆ
เมือ
่ บันทึกขอความ ทิง้ ระยะตอนทายขอความใหเงียบอยางนอย 5
วินาที ไมควรมีเสียงรบกวนขณะบันทึกชวงเงียบดังกลาว ลองรับ
โทรสารอีกครั้ง
หมายเหตุ เครื่องตอบรับแบบดิจิตอลบางอยางอาจไมเก็บ
สัญญาณเสียงเงียบในตอนทายของขอความที่สงออก เลน
ขอความที่สงออกของคุณเพื่อตรวจสอบ
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•

•

หากเครื่องพิมพใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพทประเภทอื่น
เชน เครื่องตอบรับ โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร หรือกลองสวิตช
แบบหลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับสัญญาณอาจ
ลดลงไดหากคุณใชตลับแยกสายหรือเชื่อมตอสายเคเบิลพิเศษเพื่อขยาย
ความยาวของสายโทรศัพท สัญญาณโทรสารที่ลดลงอาจทําใหเกิดปญหา
ไดในระหวางการรับโทรสาร
ในการตรวจสอบวาอุปกรณอน
ื่ กอใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดสาย
อุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตออยู นอกจากเครื่องพิมพออกจากสายโทรศัพท
จากนั้นลองรับโทรสาร หากคุณสามารถรับโทรสารไดโดยไมมีอุปกรณ
อื่นเชื่อมตออยู แสดงวาชิ้นสวนหนึ่งหรือหลายชิ้นของอุปกรณอื่นเปน
สาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณเหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งทีละชิ้น
และลองรับโทรสาร จนกระทั่งทราบวาอุปกรณชิ้นใดที่กอใหเกิดปญหา
หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษท
ั โทรศัพทของคุณ) ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดตั้งคาคุณสมบัติ Distinctive Ring (เสียงเรียกเขา
เฉพาะ) บนเครื่องพิมพไวตรงกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
เปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
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เครือ
่ งพิมพสงโทรสารไมได แตรบ
ั โทรสารได
วิธแ
ี กไข:
•
เครื่องพิมพอาจหมุนเบอรโทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป คุณอาจจะ
ตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากตองตอสายนอกกอน
ที่จะกดหมายเลขโทรศัพท คุณจะตองใส เครื่องหมายเวนระยะตามหลัง
หมายเลขสําหรับตอสายนอก หากหมายเลขโทรศัพทที่ตองการกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอสายนอก คุณจะตอง
ใสเครือ
่ งหมายเวนระยะดังนี้: 9-555-5555. หากตองการเวนระยะใน
หมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกดปุม * จนกวาจะมีเครื่องหมายขีด (-)
ปรากฏที่หนาจอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมือ
่
ทําเชนนั้น คุณจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณ
สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจง
เตือนเมือ
่ หมุนหมายเลข สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสงโทรสาร
โดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ
•
หมายเลขปลายทางที่จะสงโทรสารมีสัญญาณไมถูกตองหรือเครื่องรับ
โทรสารเกิดปญหา คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลข
โทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณ
โทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเชื่อมตอไว หรือ
บริการขอความเสียงอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอให
ผูรับโทรสารตรวจสอบเครื่องรับโทรสารเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น
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สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครือ
่ งตอบรับอัตโนมัติ
วิธแ
ี กไข:
•
เมือ
่ คุณใชสายของเครื่องตอบรับสายเดียวกันกับสายโทรศัพทสําหรับ
โทรสาร ใหลองเชื่อมตอเครื่องตอบรับเขากับเครื่องพิมพโดยตรง ดังที่
อธิบายไวใน กรณี I: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวมกับเครื่องตอบรับ
ถาคุณไมตอเครื่องตอบรับตามที่แนะนํา สัญญาณโทรสารอาจจะถูก
บันทึกไวในเครื่องตอบรับ
•
ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องพิมพถูกตั้งคาใหรับโทรสารโดยอัตโนมัติ
และการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) นั้นถูกตอง จํานวน
เสียงเรียกเขาสําหรับเครื่องพิมพควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ หากคุณตั้งคาเครื่องตอบรับและเครื่องพิมพใหมีจํานวน
เสียงเรียกเขาจํานวนเทากัน อุปกรณทั้งคูจะตอบรับ และสัญญาณ
โทรสารจะถูกบันทึกไวบนเครื่องตอบรับ
•
ตั้งคาเครื่องตอบรับใหมจี ํานวนเสียงเรียกเขานอยลงและใหเครื่องพิมพ
ตอบรับดวยจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่รองรับได (จํานวนเสียงเรียก
เขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภ
ิ าค) สําหรับการตั้งคานี้
เครื่องตอบรับจะรับสาย และเครื่องพิมพจะตรวจสอบสายนั้น หาก
เครื่องพิมพพบวาเปนสัญญาณโทรสาร เครื่องจะรับโทรสาร หากเปน
สายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

สายโทรศัพททม
ี่ าพรอมกับเครือ
่ งพิมพยาวไมพอ
วิธแ
ี กไข: ถาสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณ
สามารถใชตัวตอพวงเพื่อเพิ่มความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดที่
รานจําหนายสินคาอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากนี้
คุณจําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท
มาตรฐานที่มีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน
เคล็ดลับ ถามีอะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสนมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ คุณสามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายโทรศัพทแบบสี่เสนเพื่อ
เพิ่มความยาวสายได สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการใชอะแดปเตอรสาย
โทรศัพทแบบสองเสน โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกัน
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วิธเี พิ่มความยาวสายโทรศัพท
1. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่ง
เขากับตัวตอพวง จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรตทีเ่ ปดอยูบนตัวตอพวง และตอ
ปลายสายอีกดานเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

ไมสามารถพิมพโทรสารสี
สาเหตุ:

ตัวเลือกการพิมพโทรสารขาเขาเปนปดการใช

วิธแ
ี กไข: การพิมพโทรสารสี ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดตัวเลือก
การพิมพโทรสารที่เขามาบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอรไมสามารถรับโทรสาร Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax
to Mac (โทรสารไปยัง Mac)
สาเหตุ:

คอมพิวเตอรที่ไดเลือกใหรับโทรสารไวปดอยู

วิธแ
ี กไข: ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรที่เลือกรับโทรสารเปดอยูตลอด
สาเหตุ: คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะไดรับการกําหนดคาสําหรับการตั้งคา
และรับโทรสาร รวมทั้งมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งอาจปดอยู
วิธแ
ี กไข: หากคอมพิวเตอรไดรับโทรสารซึ่งแตกตางจากเครื่องที่เคยใชตั้ง
คา คอมพิวเตอรทั้งสองเครื่องควรเปดอยูตลอด
สาเหตุ: ไมไดเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to
Mac (โทรสารไปยัง Mac) หรือไมไดกําหนดคาใหคอมพิวเตอรรับโทรสาร
วิธแ
ี กไข: เปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac) และตองแนใจวาไดกําหนดคาคอมพิวเตอรใหรับ
โทรสารแลว
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การแกไขปญหาโดยใช HP ePrint และเว็บไซตของ HP
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีแกไขปญหาทั่วไปโดยใช HP ePrint และ
เว็บไซตของ HP
•
•

การแกไขปญหาโดยใช HP ePrint (HP Deskjet Ink Advantage
4625 e-All-in-One series)
การแกไขปญหาโดยใชเว็บไซตของ HP

การแกไขปญหาโดยใช HP ePrint (HP Deskjet Ink Advantage 4625 eAll-in-One series)
หากคุณมีปญหาในการใช HP ePrint ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้
•

ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเชื่อมตออยูกับอินเทอรเน็ตโดยใชการเชื่อม
ตอแบบไรสาย
หมายเหตุ คุณไมสามารถใชคุณสมบัติทางเว็บไดหากเครื่องพิมพเชื่อม
ตอโดยใชสาย USB

•
•

•
•

ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งการอัพเดตผลิตภัณฑลาสุดไวในเครื่องพิมพ
เรียบรอยแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การอัพเดตเครื่องพิมพ
ตรวจสอบวาคุณไดเปดใชงาน HP ePrint ในเครื่องพิมพ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ การติดตั้ง HP ePrint โดยใชแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครือขายเปดอยูและทํางาน
อยางถูกตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาเครือขายไรสายทํางานเปนปกติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)

การแกไขปญหาโดยใช HP ePrint และเว็บไซตของ HP
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•

•

หากคุณใช HP ePrint ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้
◦
ตรวจสอบวาที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพถูกตอง
◦
เซิรฟเวอร ePrint จะไมยอมรับงานพิมพอีเมล หากมีหลายที่อยูอีเมลใน
ฟลด "To" (ถึง) หรือ "Cc" (สําเนาถึง) เพียงปอนที่อยูอีเมลของ
เครื่องพิมพ HP ของคุณลงในฟลด "To" (ถึง) อยาปอนที่อยูอีเมลเพิ่ม
เติมในฟลดอื่นๆ
◦
ตรวจสอบวาคุณกําลังสงเอกสารที่ตรงตามขอกําหนดของ HP ePrint
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของ HP ePrint (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
หากเครือขายของคุณใชการตั้งคาพร็อกซีเมือ
่ เชื่อมตออินเทอรเน็ต ตรวจ
สอบวาการตั้งคาพร็อกซีที่คุณกําลังปอนนั้นถูกตอง
◦
ตรวจสอบการตั้งคาที่ถูกใชโดยเว็บเบราวเซอรที่คุณใชอยู (เชน
Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari)
◦
ตรวจสอบกับผูดูแลระบบ IT หรือผูที่ตั้งคาไฟรวอลลของคุณ
หากการตั้งคาพร็อกซีที่ใชโดยไฟรวอลลของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณตอ
งอัปเดตการตั้งคานี้ในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ หากการตั้งคานี้ไม
ไดรับการอัปเดต คุณจะไมสามารถใช HP ePrint ได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การติดตั้ง HP ePrint โดยใชแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ
เคล็ดลับ สําหรับความชวยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งและการใชงาน HP
ePrint โปรดไปที่ ePrintCenter (www.eprintcenter.com)

การแกไขปญหาโดยใชเว็บไซตของ HP
หากคุณมีปญหาในการใชเว็บไซตของ HP จากคอมพิวเตอรของคุณ ใหตรวจ
สอบหัวขอตอไปนี้
•
•
•
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ตรวจสอบคอมพิวเตอรที่คุณกําลังใชเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บเบราวเซอรตรงตามความตองการขั้นต่ําของระบบ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
หากเว็บเบราวเซอรใชการตั้งคาพร็อกซีใดๆ ในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
ใหลองปดการตั้งคาดังกลาว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มา
พรอมกับเว็บเบราวเซอรของคุณ

การแกไขปญหา

การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
เนื้อหาในสวนนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่คุณอาจพบเมือ
่ เชื่อมตอ
เครื่องพิมพกับเครือขายไรสายของคุณ
ใหทําตามคําแนะนําเหลานี้ตามลําดับ โดยเริ่มตนดวยคําแนะนําทีแ
่ สดงไวใน
สวน "การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายขั้นตน" หากคุณยังพบปญหาอยู ให
ทําตามคําแนะนําที่ไดใหไวในสวน “การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายขั้น
สูง”
•
•

การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายขั้นตน
การแกไขปญหาเครือขายไรสายขั้นสูง
เคล็ดลับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาเครือขายไรสาย ให
ไปที่ www.hp.com/go/wirelessprinting
เคล็ดลับ หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows HP มี
เครื่องมือที่เรียกวา HP Home Network Diagnostic Utility (ยูทิลิตี้การ
วินิจฉัยเครือขายโฮมของ HP) ที่สามารถชวยเรียกดูขอมูลนี้ไดจากระบบ
ปฏิบต
ั ิการบางระบบ หากตองการใชเครื่องมือนี้ โปรดไปที่ HP Wireless
Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) จากนั้นคลิก
Network Diagnostic Utility (ยูทิลิตี้การวิเคราะหเครือขาย) ในสวน
Quick Links (การเชื่อมโยงดวน) (ในขณะนี้ เครื่องมือนี้อาจใชไมไดกับทุก
ภาษา)
หมายเหตุ หลังจากคุณแกไขปญหานี้แลว ใหปฏิบต
ั ิตามคําแนะนําใน หลัง
จากแกไขปญหาตางๆ แลว

การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายขัน
้ ตน
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ตามลําดับที่แสดงไว
ขัน
้ ตอนที่ 1 - ตองแนใจวาเปดไฟสถานะไรสาย (802.11) แลว
ถาไฟสีน้ําเงินใกลกับปุมไรสายของเครื่องพิมพไมติด แสดงวาอาจจะยังไมได
เปดใชคุณสมบัติการใชงานแบบไรสาย หากตองการเปดสัญญาณไรสาย ใหกด
ปุม (ไรสาย) หากคุณเห็นตัวเลือก Wireless is Off (ระบบไรสายปดอยู)
ในรายการ ใหใชปุมทางดานขวา เลือก Wireless Settings (การตั้งคาระบบ
ไรสาย) เลือก Wireless: On/Off (ระบบไรสาย: เปด/ปด) แลวเลือก On
(เปด)

การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
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ขัน
้ ตอนที่ 2 - รีสตารทสวนประกอบของเครือขายไรสาย
ปดเราเตอรและเครื่องพิมพ แลวเปดอุปกรณทั้งสองใหมตามลําดับนี้: เปดเรา
เตอรกอน แลวจึงคอยเปดเครื่องพิมพ หากคุณยังไมสามารถเชื่อมตอได ใหปด
เราเตอร เครื่องพิมพ และคอมพิวเตอรของคุณ ในบางครั้ง การปดเครื่องและ
เปดขึ้นมาอีกครั้งจะชวยแกปญหาจากการสื่อสารเครือขายได
ขัน
้ ตอนที่ 3 - รัน Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบไร
สาย)
สําหรับปญหาเครือขายไรสาย ใหรัน Wireless Test Report (รายงานการ
ทดสอบระบบไรสาย) หากตองการพิมพหนา Wireless Test Report
(รายงานการทดสอบระบบไรสาย) ใหกดปุม (ไรสาย) แลวใชปม
ุ ทางดานขวา
เพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Print Reports (พิมพรายงาน) แลวเลือก
Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบไรสาย) ถาตรวจพบ
ปญหา รายการการทดสอบทีพ
่ ิมพออกมาจะมีคําแนะนําที่อาจชวยแกปญหานั้น
ได
เคล็ดลับ หากรายงานการทดสอบระบบไรสายระบุวา สัญญาณออน ใหลอง
เลื่อนเครื่องพิมพเขาไปใกลเราเตอรไรสายมากขึ้น

การแกไขปญหาเครือขายไรสายขัน
้ สูง
หากคุณไดพยายามทําตามคําแนะนําทีไ่ ดใหไวใน การแกไขปญหาการใชงาน
แบบไรสายขั้นตน และยังคงไมสามารถเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไร
สาย ใหลองทําตามคําแนะนําซึ่งแสดงไวตามลําดับดังนี้:
•
•
•
•
•
•
•
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ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย
ของคุณแลว
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพเชื่อมตออยูกับเครือขายของคุณ
แลว
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลลบล็อคการสื่อสารอยูหรือไม
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพอยูในสถานะออนไลนและพรอม
ใชงาน
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบวาเครื่องพิมพแบบไรสายถูกตั้งคาเปนไดรเวอร
เครื่องพิมพเริ่มตน (เฉพาะ Windows เทานั้น)
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย
ของคุณแลวผานเครือขาย Virtual Private Network (VPN)
หลังจากแกไขปญหาตางๆ แลว

การแกไขปญหา

ขัน
้ ตอนที่ 1: ตรวจสอบวาเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณเชือ
่ มตอกับเครือขายของ
คุณแลว
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสายของคุณแลว หาก
คอมพิวเตอรของคุณไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย คุณจะไมสามารถใชเครื่องพิมพ
ผานระบบเครือขายได
การตรวจสอบการเชือ
่ มตอแบบไรสาย
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดระบบไรสายของคอมพิวเตอรแลว (สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมคอมพิวเตอร)
2. หากคุณไมไดใชชื่อเครือขาย (SSID) จึงเปนไปไดวาคอมพิวเตอรแบบไร
สายของคุณจะเชื่อมตอเขากับเครือขายใกลเคียงซึ่งไมใชเครือขายของคุณ
ขั้นตอนตอไปนี้มไี วสําหรับตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับ
เครือขายของคุณหรือไม
1.

Windows
a. คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) ไปยัง
Network Connections (การเชื่อมตอเครือขาย) แลวจึงคลิก
View Network Status (ดูสถานะของเครือขาย) และ Tasks
(งาน)
หรือ
คลิก Start (เริ่ม) เลือก Settings (การตั้งคา) คลิก Control Panel
(แผงควบคุม) ดับเบิลคลิก Network Connections (การเชื่อมตอ
เครือขาย) คลิกเมนู View (มุมมอง) แลวเลือก Details (รายละเอียด)
ปลอยใหกลองโตตอบเครือขายเปดคางไวในขณะที่คุณดําเนินการในขั้น
ตอนถัดไป
b. ถอดสายไฟออกจากเราเตอรแบบไรสาย สถานะการเชื่อมตอของ
คอมพิวเตอรของคุณควรเปลี่ยนเปน Not Connected (ไมไดเชื่อม
ตอ)
c. เสียบสายไฟเขากับเราเตอรแบบไรสายอีกครั้ง สถานะการเชื่อมตอควร
เปลี่ยนเปน Connected (เชื่อมตอ)
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Mac OS X
▲ คลิกไอคอนสถานะ AirPort/Wi-Fi ในแถบเมนูที่ดานบนของจอแสดง
ผล จากเมนูที่ปรากฏ คุณสามารถตรวจสอบวาการเชื่อมตอไรสายเปด
อยูหรือไมและเครือขายไรสายใดที่คอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตออยู
หมายเหตุ หากตองการตรวจสอบการเชื่อมตอไรสายบน
คอมพิวเตอรที่ใช Mac ใหคลิก System Preferences (ลักษณะ
ที่ตองการของระบบ) ใน Dock แลวคลิก Network (เครือขาย)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหคลิกปุมวิธีใชในหนาตาง
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายของคุณได โปรดติดตอ
ผูที่ติดตั้งเครือขายของคุณหรือผูผลิตเราเตอรเนื่องจากอาจมีปญหาดาน
ฮารดแวรของเราเตอรหรือคอมพิวเตอรของคุณ
เคล็ดลับ หากคุณสามารถเขาใชอินเทอรเน็ตและกําลังใชคอมพิวเตอรที่ใช
งาน Windows คุณสามารถเขาใช HP Network Assistant ไดที่
www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?
jumpid=reg_R1002_USEN เพื่อขอความชวยเหลือในการตั้งคาเครือ
ขาย (เว็บไซตนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น)
ขัน
้ ตอนที่ 2: ตรวจดูใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพเชือ
่ มตออยูกบ
ั เครือขายของคุณแลว
ถาคุณไมไดเชื่อมตอเครื่องพิมพผานระบบเครือขายเดียวกันกับคอมพิวเตอร
คุณจะไมสามารถใชเครื่องพิมพผานระบบเครือขายได โปรดทําตามขั้นตอนที่
อธิบายในสวนนี้เพื่อตรวจสอบวาเครื่องพิมพของคุณเชื่อมตอกับเครือขายที่ถูก
ตองแลว
หมายเหตุ หากเราเตอรแบบไรสายของคุณหรือ Base Station ใช SSID
ที่ซอนอยู เครื่องพิมพจะไมสามารถตรวจสอบเครือขายโดยอัตโนมัติ
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A: ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพอยูบนเครือขาย
1. หากเครื่องพิมพเชื่อมตอไปยังเครือขายไรสาย ใหพิมพหนา Network
Configuration (การกําหนดคาเครือขาย) ออกมา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมูลในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
2. หลังจากพิมพหนานี้แลว ใหตรวจสอบสถานะเครือขายและ URL:
Network Status (สถานะเครือขาย)

•
•

URL

หาก Network Status (สถานะเครือขาย)
เปน Ready (พรอม) แสดงวาเครื่องพิมพ
เชื่อมตอกับเครือขายแลว
หาก Network Status (สถานะเครือขาย)
เปน Offline (ออฟไลน) แสดงวาเครื่องพิมพ
ไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย ใหเรียกใช
Wireless Test Report (รายงานการทดสอบ
ระบบไรสาย) โดยทําตามคําแนะนําในตอนตน
ของสวนนี้ และปฏิบัติตามคําแนะนําใดๆ ที่
ปรากฏ

URL ทีแ
่ สดงอยูในทีน
่ ี้คือทีอ
่ ยูเครือขายที่เราเตอร
กําหนดใหกบ
ั เครื่องพิมพของคุณ คุณตองการขอมูลนี้
เพื่อเชื่อมตอไปที่เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)

สําหรับขอมูลเกีย่ วกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขายไรสาย โปรดดูที่
การตั้งคาเครือ
่ งพิมพสําหรับการสื่อสารไรสาย
B: ตรวจดูวาคุณสามารถเขาถึง EWS ไดหรือไม
หลังจากที่ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพมีการเชื่อมตอกับเครือขาย
แลว คุณสามารถตรวจสอบวาทั้งคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพอยูในเครือขาย
เดียวกันหรือไมโดยการเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS) ของเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
การเขาถึง EWS
1.

ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด EWS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)
หมายเหตุ หากคุณใชพร็อกซีเซิรฟเวอรในเบราวเซอรของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองปดการใชพร็อกซีเพื่อเขาถึง EWS

หากคุณสามารถเขาถึง EWS ได ใหลองใชงานเครื่องพิมพผานเครือขาย
(เชน ใชพิมพ) เพื่อตรวจดูวาติดตั้งเครือขายสําเร็จแลวหรือไม
3. หากคุณไมสามารถเขาถึง EWS หรือยังมีปญหาในการใชงานเครื่องพิมพ
ผานเครือขาย ใหไปยังสวนถัดไปที่ใหขอมูลเกี่ยวกับไฟรวอลล
2.
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ขัน
้ ตอนที่ 3: ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลลบล็อคการสือ
่ สารอยูหรือไม
ถาคุณไมสามารถเขาถึง EWS และแนใจวาทั้งคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพมี
การเชื่อมตออยูกบ
ั เครือขายเดียวกัน แสดงวาซอฟตแวรไฟรวอลลเพื่อความ
ปลอดภัยอาจกําลังบล็อคการสื่อสารอยู ปดการทํางานของซอฟตแวรไฟรวอลล
ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยบนคอมพิวเตอรของคุณ แลวลองเขาถึง EWS อีก
ครั้ง ถาคุณสามารถเขาถึง EWS ได ใหลองใชงานเครื่องพิมพ (สําหรับการ
พิมพ)
หากคุณสามารถเปด EWS และใชงานเครือ
่ งพิมพโดยปดไฟรวอลลได คุณตอง
กําหนดคาไฟรวอลลใหมเพื่อใหคอมพิวเตอรและเครือ
่ งพิมพสื่อสารถึงกันได
ผานเครือขาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลล
ของคุณเพื่อทํางานรวมกับเครื่องพิมพ
หากคุณสามารถเขาถึง EWS ได แตยังไมสามารถใชเครื่องพิมพแมจะปด
ไฟรวอลลแลว ใหลองเปดใชซอฟตแวรไฟรวอลลเพื่อใหจดจําเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณ
ขัน
้ ตอนที่ 4: ตรวจดูใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพอยูใ นสถานะออนไลนและพรอมใช
งาน
หากคุณติดตั้งซอฟตแวรของ HP แลว คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะของ
เครื่องพิมพไดจากคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาการที่คุณใชเครื่องพิมพไมได
นั้นเนื่องมาจากเครือ
่ งพิมพถูกหยุดชั่วคราวหรืออยูในสถานะออฟไลนหรือไม
เมื่อตองการตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ ใหทําตามคําแนะนําสําหรับระบบ
ปฏิบต
ั ิการของคุณ:
Windows
1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากนั้น คลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร)
- หรือ คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบิล
คลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)
2. หากเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรของคุณไมไดปรากฏใน Details view
(มุมมองรายละเอียด) ใหคลิกเมนู View (มุมมอง) แลวคลิก Details (ราย
ละเอียด)
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ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะของเครื่องพิมพ
a. หากเครื่องพิมพอยูในสถานะ Offline (ออฟไลน) ใหคลิกขวาที่
เครื่องพิมพ และคลิก Use Printer Online (ใชเครื่องพิมพแบบ
ออนไลน)
b. หากเครื่องพิมพอยูในสถานะ Paused (หยุดชั่วคราว) ใหคลิกขวาที่
เครื่องพิมพ และคลิก Resume Printing (เริ่มพิมพตอไป)
4. ลองใชงานเครือ
่ งพิมพนี้ผานเครือขาย
3.

Mac OS X
1. คลิก System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ) ใน Dock
แลวคลิก Print & Fax (พิมพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan
(พิมพและสแกน)
2. เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิก Open Print Queue (เปดคิวการพิมพ)
3. หากงานพิมพยังคางอยู ใหคลิก Resume (กลับสูการทํางาน)
4. หากเครื่องพิมพถูกหยุดชั่วคราว ใหคลิก Resume Printer (เครื่องพิมพ
กลับสูการทํางาน)
หากคุณใชงานเครื่องพิมพหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนนี้แลว แตพบวายัง
มีปญหาอยู แสดงวาไฟรวอลลอาจขัดขวางการทํางาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพื่อทํางานรวมกับเครื่องพิมพ
หากคุณยังไมสามารถใชงานเครื่องพิมพผานเครือขายได ใหดําเนินการตอใน
สวนถัดไปสําหรับความชวยเหลือเพิ่มเติมในการแกไขปญหา
ขัน
้ ตอนที่ 5: ตรวจสอบวาเครือ
่ งพิมพแบบไรสายถูกตัง้ คาเปนไดรเวอร
เครือ
่ งพิมพเริม
่ ตน (เฉพาะ Windows เทานัน
้ )
หากคุณติดตั้งซอฟตแวรของ HP อีกครั้ง โปรแกรมติดตั้งอาจจะสรางไดรเวอร
เครื่องพิมพเวอรชันที่สองในโฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers
and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ถาคุณประสบปญหาในการพิมพหรือ
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เชื่อมตอกับเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาไดตั้งคาเวอรชันที่ถูกตองของไดรเวอร
เครื่องพิมพเปนคาเริ่มตน
คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากนั้น คลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร)
- หรือ คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบิล
คลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)
2. ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอเวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพในโฟลเดอร
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร) แบบไรสายแลว:
a. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ จากนั้น คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ)
Document Defaults (คาเริ่มตนของเอกสาร) หรือ Printing
Preferences (ลักษณะงานพิมพที่ตองการ)
b. ที่แถบ Ports (พอรต) ใหดูพอรตในรายการที่มีเครื่องหมายถูกเลือกไว
รุนของไดรเวอรเครื่องพิมพซงึ่ เชื่อมตอแบบไรสายมี HP network
re-discovery port monitor เปนคําอธิบายพอรต ถัดจากการทํา
เครื่องหมาย
3. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพสําหรับเวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพที่
เชื่อมตอแบบไรสาย และเลือก Set as Default Printer (ตั้งเปน
เครื่องพิมพเริ่มตน)
1.

หมายเหตุ หากมีไอคอนมากกวาหนึ่งไอคอนในโฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพ
คลิกขวาที่ไอคอนเครือ
่ งพิมพสําหรับเวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพที่เชื่อม
ตอแบบไรสาย และเลือก Set as Default Printer (ตั้งเปนเครื่องพิมพ
เริ่มตน)
ขัน
้ ตอนที่ 6: ตรวจสอบวาเครือ
่ งคอมพิวเตอรของคุณเชือ
่ มตอกับเครือขายของ
คุณแลวผานเครือขาย Virtual Private Network (VPN)
Virtual Private Network (VPN) คือเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชอน
ิ เทอรเน็ต
ในการจัดหาการเชื่อมตอทางไกลที่ปลอดภัยใหกับเครือขายขององคกร อยางไร
ก็ตาม สวนใหญแลวบริการ VPN จะไมอนุญาตใหคุณเขาถึงอุปกรณเฉพาะ
(เชนเครื่องพิมพของคุณ) ในเครือขายเฉพาะในขณะที่คอมพิวเตอรของคุณ
เชื่อมตอกับ VPN
หากตองการเชื่อมตอเครื่องพิมพ ใหปลดการเชื่อมตอออกจาก VPN
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เคล็ดลับ หากตองการใชเครื่องพิมพในขณะที่เชื่อมตอ VPN คุณสามารถ
เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอรไดดวยสาย USB เครื่องพิมพใชการ
เชื่อมตอ USB และการเชื่อมตอเครือขายพรอมกัน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูดูแลเครือขายหรือผูที่ตั้งคาเครือขายไรสายของ
คุณ
หลังจากแกไขปญหาตางๆ แลว
หลังจากคุณแกไขปญหาและเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายของคุณ
เรียบรอยแลว ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้สําหรับระบบปฏิบัติการของ
คุณ
Windows
1. บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่ม) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกชื่อ
เครื่องพิมพของคุณ แลวคลิก Printer Setup & Software (การติดตั้ง
เครื่องพิมพและซอฟตแวร)
2. เลือก Connect a new printer (เชื่อมตอเครื่องพิมพใหม) จากนั้นเลือก
ประเภทของการเชื่อมตอที่คุณตองการใช
Mac OS X
1. เปด HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X)
2. คลิกไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเครื่องมือ แลวดับเบิล
คลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้งของ HP) จากนั้นปฏิบต
ั ิตาม
คําแนะนําบนหนาจอ

กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพื่อทํางานรวมกับ
เครือ
่ งพิมพ
ไฟรวอลลสวนบุคคล ซึ่งเปนซอฟตแวรดานความปลอดภัยที่ทํางานอยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ สามารถบล็อกการสื่อสารในเครือขายระหวางเครื่องพิมพ
และคอมพิวเตอรของคุณได
หากคุณมีปญหาดังตอไปนี้:
•
•

ไมพบเครื่องพิมพเมื่อทําการติดตั้งซอฟตแวร HP
ไมสามารถพิมพ พิมพงานที่อยูในคิว หรือเครือ
่ งพิมพอยูในสถานะออฟไลน

กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพื่อทํางานรวมกับเครื่องพิมพ
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•
•

มีขอผิดพลาดในการสือ
่ สารเกี่ยวกับการสแกน หรือมีขอความระบุวา
เซิรฟเวอรกําลังทํางานอยู
มองไมเห็นสถานะเครื่องพิมพในคอมพิวเตอรของคุณ

ไฟรวอลลอาจทําใหเครื่องพิมพของคุณไมสามารถแจงตอคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นๆ ในเครือขายที่ใชงานได
หากคุณใชงานซอฟตแวรของ HP บนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบต
ั ิการ
Windows และไมพบเครื่องพิมพในระหวางการติดตั้ง (และคุณทราบวา
เครื่องพิมพนั้นอยูในเครือขาย) หรือคุณไดติดตั้งซอฟตแวรของ HP เรียบรอย
แลว และประสบปญหา ใหลองทําดังนี้
•
•

•

•
•
•

•
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หากคุณเพิ่งติดตั้งซอฟตแวรของ HP ไป ใหลองปดเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพของคุณ แลวจึงเปดการทํางานของทั้งสองเครื่องอีกครั้ง
อัพเดตซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยของคุณใหทันสมัยอยูเสมอ ผู
จําหนายซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยหลายรายใหการอัพเดตที่แกไข
ปญหาที่เปนที่ทราบ และใหการปองกันลาสุดสําหรับปญหาเรื่องความปลอด
ภัยใหมๆ
หากการตั้งคาความปลอดภัยไฟรวอลลของคุณมีตัวเลือก "High" (สูง),
"Medium" (กลาง) หรือ "Low" (ต่ํา) ใหใชงานการตั้งคา "Medium"
(กลาง) เมือ
่ เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับเครือขายของคุณ
หากคุณไดเปลี่ยนการตั้งคาใดๆ ของไฟรวอลลจากการตั้งคาเริ่มตน ใหลอง
เปลี่ยนการตั้งคากลับไปเปนคาเริ่มตน
หากไฟรวอลลของคุณมีการตั้งคาที่เรียกวา "trusted zone" (พื้นที่ที่เชื่อถือ
ได) ใหใชการตั้งคานี้เมื่อคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย
หากไฟรวอลลของคุณมีการตั้งคาเปน "not show alert messages" (ไม
ตองแสดงขอความแจงเตือน) คุณควรปดใชงานการตั้งคานี้ เมื่อติดตั้ง
ซอฟตแวรของ HP และใชงานเครื่องพิมพของ HP คุณอาจเห็นขอความ
แจงเตือนจากซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณที่แสดงตัวเลือก "allow"
(อนุญาต), "permit" (ยินยอม) หรือ "unblock" (ยกเลิกการบล็อก) คุณ
ควรอนุญาตซอฟตแวร HP ใดๆ ที่ทําใหเกิดการแจงเตือน และ หากการ
แจงเตือนใหเลือก "remember this action" (จําการกระทํานี้) หรือ
"create a rule for this" (สรางกฎสําหรับการกระทํานี้) ใหเลือกตัวเลือก
ดังกลาว นี่คือวิธีที่ไฟรวอลลจะทราบวาสิง่ ใดที่เชื่อถือไดในเครือขายของคุณ
อยาเปดใชงานไฟรวอลลมากกวาหนึ่งไฟรวอลลในเวลาเดียวกันใน
คอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยางเชน การเปดใชงานทั้งไฟรวอลลจากระบบ
ปฏิบต
ั ิการ Windows และไฟรวอลลของบุคคลที่สามพรอมกัน การเปดใช
งานไฟรวอลลมากกวาหนึ่งตัวพรอมกันไมไดเพิ่มความปลอดภัยใหกบ
ั
คอมพิวเตอรของคุณและอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ได

การแกไขปญหา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานเครื่องพิมพของคุณกับซอฟตแวร
ไฟรวอลลสวนบุคคล โปรดไปที่ www.hp.com/go/wirelessprinting แลว
คลิกที่ Firewall Help (วิธีใชไฟรวอลล) ในสวนของ Need Help
Troubleshooting? (ตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหา)
หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซตนี้ไมมีใหบริการในทุกภาษา

การแกไขปญหาเกีย่ วกับการจัดการเครือ
่ งพิมพ (HP Deskjet
Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
เนื้อหาในสวนนี้จะเสนอวิธแ
ี กไขปญหาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•

ไมสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงได
หมายเหตุ เมื่อตองการใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง เครื่องพิมพตองเชื่อมตอกับ
เครือขายโดยใชการเชื่อมตอแบบไรสาย คุณไมสามารถใชเว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงได หากเครื่องพิมพยังไมไดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล
USB
เคล็ดลับ คุณสามารถไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

ไมสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงได
ตรวจสอบการตั้งคาเครือขาย
•
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดกําลังใชงานสายโทรศัพท หรือสายไขวเพื่อ
เชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขาย
•
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลเครือขายเชื่อมตอกับเครื่องพิมพแนนแลว
•
ตรวจสอบใหแนใจวาฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครือขายเปดอยูและทํางาน
อยางถูกตอง
ตรวจสอบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบคอมพิวเตอรที่คุณกําลังใชเพื่อเชื่อมตอเครือขาย
หมายเหตุ เมื่อตองการใช EWS เครื่องพิมพตองเชื่อมตอกับเครือขาย คุณ
ไมสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงได หากเครื่องพิมพยังไมไดเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสายเคเบิล USB

การแกไขปญหาเกีย่ วกับการจัดการเครื่องพิมพ (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
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ตรวจสอบเว็บเบราวเซอรของคุณ
•
ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บเบราวเซอรตรงตามความตองการขั้นต่ําของระบบ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
•
หากเว็บเบราวเซอรใชการตั้งคาพร็อกซีใดๆ ในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
ใหลองปดการตั้งคาดังกลาว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบ
ที่มาพรอมเว็บเบราวเซอรของคุณ
•
ตรวจสอบวาเปดใชงาน JavaScript และคุกกี้ในเว็บเบราวเซอรแลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมเว็บเบราวเซอรของ
คุณ
ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครือ
่ งพิมพ
•
เมื่อตองการตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ คุณสามารถดู IP
แอดเดรสไดโดยการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย กดปุม (ไรสาย)
แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก Print Reports (พิมพ
รายงาน) เลือก Network Configuration Page (หนาการกําหนดคา
เครือขาย)
•
ใชคําสั่ง Ping กับเครื่องพิมพโดยใช IP แอดเดรสจากพรอมตคําสั่ง
(Windows) หรือจาก Network Utility (Mac OS X) (ยูทิลิตี้เครือขายอยู
ในโฟลเดอร Utilities (ยูทิลิตี้) ในโฟลเดอร Applications
(แอพพลิเคชัน) ของฮารดดิสก)
ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรส คือ 123.123.123.123 ใหพิมพขอความ
ตอไปนี้ลงในพรอมตคําสั่ง (Windows):
C:\Ping 123.123.123.123
หรือ
ในยูทิลิตี้เครือขาย (Mac OS X) คลิกแท็บ Ping แลวพิมพ
123.123.123.123 ลงในชอง แลวคลิก Ping
หากมีขอความตอบกลับปรากฏขึ้น แสดงวา IP แอดเดรสถูกตอง หากมี
ขอความตอบกลับเปน time-out แสดงวา IP แอดเดรสนั้นไมถูกตอง
เคล็ดลับ หากคุณใชงานคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณ
สามารถไปทีเ่ ว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ไดที่ www.hp.com/
go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยใหคุณสามารถแก
ปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

การแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตัง้
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP
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เคล็ดลับ คุณสามารถไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
•
•
•

ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งฮารดแวร
ขอแนะนําสําหรับการติดตั้งซอฟตแวรของ HP
การแกไขปญหาเกี่ยวกับเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625
e-All-in-One series)

ขอแนะนําสําหรับการติดตัง้ ฮารดแวร
ตรวจสอบเครือ
่ งพิมพ
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดดึงเทปปดผนึกและแกะบรรจุภณ
ั ฑทั้งหมดออกจาก
ดานนอกและขางในเครือ
่ งพิมพแลว
•
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครือ
่ งพิมพมีกระดาษปอนอยู
•
ตรวจสอบวาไฟสัญญาณอื่นไมติดหรือไฟไมกะพริบ ยกเวนไฟแสดงสถานะ
Ready (พรอม) ซึ่งควรติดอยู ถาไฟแสดงสถานะ Attention (เกิดปญหา)
กะพริบ ใหตรวจสอบขอความบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
ตรวจสอบการเชือ
่ มตอฮารดแวร
•
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟหรือสายเคเบิลที่ทานกําลังใชงานอยูในสภาพที่
สามารถใชงานไดดี
•
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอเขากับทั้งเครื่องพิมพและเตาเสียบ
ไฟฟาที่สามารถใชงานไดแนนดีแลว
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งตลับหมึกพิมพทั้งหมดในตําแหนงที่ถูกตองตามชองที่
มีรหัสสีกํากับ ตลับหมึกพิมพที่ติดตั้งอยางถูกตองจะไมขยับเมื่อคุณดึงออกตรงๆ
เครื่องพิมพจะไมทํางานหากไมติดตั้งตลับหมึกพิมพทั้งหมด

ขอแนะนําสําหรับการติดตัง้ ซอฟตแวรของ HP
ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
•
ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณใชระบบปฏิบัติการที่ไดรับการ
สนับสนุน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดของระบบ
•
ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมค
ี ุณสมบัติตรงตามความตองการขั้นต่ํา
ของระบบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดของระบบ
การแกไขปญหาเบือ
้ งตนเกีย่ วกับการติดตั้ง
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•

•

หากคุณกําลังใชงานคอมพิวเตอรที่เรียกใช Windows ตรวจสอบใหแนใจ
วาไดรเวอรของ USB ไมไดถูกปดใชงานไวในตัวจัดการอุปกรณของ
Windows
หากคุณใชงานคอมพิวเตอรที่ใช Windows และคอมพิวเตอรตรวจไมพบ
เครื่องพิมพ ใหเรียกใชยูทิลิตี้ยกเลิกการติดตั้ง (util\ccc\uninstall.bat ใน
ซีดีการติดตั้ง) เพื่อดําเนินการยกเลิกการติดตั้งแบบสมบูรณสําหรับไดรเวอร
เครื่องพิมพทั้งหมด รีสตารทคอมพิวเตอรและติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ
ใหมอีกครั้ง

ตรวจสอบขอกําหนดเบือ
้ งตนสําหรับการติดตั้ง
•
ตรวจสอบใหแนใจวาใชซีดีการติดตั้งที่มีซอฟตแวรของ HP ที่ถูกตอง
สําหรับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ
•
กอนติดตั้งซอฟตแวรของ HP ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดโปรแกรมอื่นๆ
ทั้งหมดแลว
•
หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซด
ี ีรอมที่ทานระบุได ให
ตรวจสอบใหแนใจวาทานระบุตัวอักษรประจําไดรฟอยางถูกตอง
•
หากคอมพิวเตอรไมพบซีดีการติดตั้งในไดรฟซด
ี ีรอม ใหตรวจสอบซีดีการ
ติดตั้งวาเสียหายหรือไม โดยคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพ
จากเว็บไซตของ HP www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะให
ขอมูลและยูทิลิตี้ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
หมายเหตุ หลังจากแกไขปญหาแลว ใหเปดโปรแกรมการติดตั้งอีกครั้ง

การแกไขปญหาเกีย่ วกับเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 eAll-in-One series)
การแกไขปญหาทัว่ ไปเกีย่ วกับเครือขาย
•
หากคุณไมสามารถติดตั้งซอฟตแวรของ HP ได ใหตรวจสอบวา:
◦
การเชื่อมตอของสายเคเบิลทั้งหมดเขากับคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
แนนดีแลว
◦
เครือขายทํางานเปนปกติ และฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครือขายเปด
อยู
◦
ปดหรือยกเลิกการใชงานแอพพลิเคชันทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรม
ปองกันไวรัส โปรแกรมปองกันสปายแวรและเฟรมแวรแลวสําหรับ
คอมพิวเตอรที่ประมวลผลดวย Windows
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ตรวจสอบวาเครื่องพิมพติดตั้งอยูบนซับเน็ตเดียวกับคอมพิวเตอรที่ใช
เครื่องพิมพนั้น
◦
หากโปรแกรมติดตั้งไมสามารถคนหาเครื่องพิมพได ใหพิมพหนาการ
กําหนดคาเครือขาย และปอน IP แอดเดรสลงในโปรแกรมติดตั้งดวย
ตัวคุณเอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมูลใน
หนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625
e-All-in-One series)
หากคุณกําลังใชคอมพิวเตอรที่ประมวลผลดวย Windows ใหตรวจสอบให
แนใจวาพอรตเครือขายที่สรางในไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับ IP แอดเดรส
ของเครื่องพิมพ:
◦
พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายของเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมูลในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
◦
คลิก Start (เริ่มตน) แลวคลิก Printers (เครื่องพิมพ) หรือ
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
- หรือ คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลว
ดับเบิลคลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)
◦
คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ คลิก Properties (คุณสมบัติ) แลว
คลิกแท็บ Ports (พอรต)
◦
เลือกพอรต TCP/IP สําหรับเครื่องพิมพ จากนั้นคลิก Configure
Port (กําหนดคาพอรต)
◦
เปรียบเทียบ IP แอดเดรสที่ระบุในกรอบโตตอบ แลวตรวจสอบวาตรง
กับ IP แอดเดรสที่ระบุในหนาการกําหนดคาเครือขาย ถา IP แอดเดรส
ไมตรงกัน ใหเปลี่ยน IP แอดเดรสในกรอบโตตอบใหตรงกับแอดเดรส
ในหนาการกําหนดคาเครือขาย
◦
คลิก OK สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งคาและปดกลองโตตอบ
◦

•

วิธรี เี ซ็ตการตั้งคาเครือขายของเครือ
่ งพิมพ
1. กดปุม
(ไรสาย) แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก
Wireless Settings (การตั้งคาระบบไรสาย) เลือก Restore
Defaults (เรียกคืนคาเริ่มตน) แลวเลือก Yes (ใช) ขอความที่ปรากฏจะ
ระบุวาไดคืนคาเริม
่ ตนเครือขายแลว
2. กดปุม
(การตั้งคา) แลวใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก
Reports (รายงาน) เลือก Network Configuration Page (หนาการ
กําหนดคาเครือขาย) เพื่อพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายและตรวจสอบ
วาการตั้งคาเครือขายไดถูกรีเซ็ตแลว
การแกไขปญหาเบือ
้ งตนเกีย่ วกับการติดตั้ง
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ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เครือ
่ งพิมพ)
ใชรายงานสถานะเครื่องพิมพเพื่อดูขอมูลปจจุบันของเครื่องพิมพและสถานะของ
ตลับบรรจุหมึก นอกจากนี้ ยังสามารถใชรายงานสถานะเครื่องพิมพเพื่อแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพไดอีกดวย
นอกจากนี้ รายงานสถานะเครื่องพิมพยังมีบน
ั ทึกเหตุการณลาสุดดวย
หากคุณตองการติดตอ HP ควรพิมพ Printer Status Report (รายงาน
สถานะเครื่องพิมพ) ออกมาไวกอนการติดตอเพื่อประโยชนในการรับบริการ

1

2

3
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ขอมูลเครือ
่ งพิมพ: จะแสดงขอมูลเครื่องพิมพ (เชน ชื่อเครื่องพิมพ
หมายเลขรุน หมายเลขผลิตภัณฑ และหมายเลขรุนเฟรมแวร) และจํานวน
หนาที่พิมพออกมาจากถาดและอุปกรณเสริม
2. ขอมูลระบบจายหมึกพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดยประมาณ (แสดงเปน
ภาพกราฟกรูปมาตรวัด) และหมายเลขชิ้นสวน และวันหมดอายุการรับ
ประกันสําหรับตลับหมึกพิมพ
1.

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณ
สําหรับการเตรียมการเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึก
เหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอมเพื่อหลีก
เลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหม
จนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
3.

ความชวยเหลือเพิม
่ เติม: แสดงขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่คุณสามารถเขาดูขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาขอความ
โทรสารและวิธีการรัน Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบ
ไรสาย)

วิธพ
ี ม
ิ พ Printer Status Report (รายงานสถานะเครือ
่ งพิมพ)
จากหนาจอหลัก กดปุม (การตั้งคา) ใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและ
เลือก Reports (รายงาน) แลวเลือก Printer Status Report (รายงาน
สถานะเครื่องพิมพ)

การทําความเขาใจขอมูลในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถพิมพหนาการกําหนดคาเครือ
ขายเพื่อดูการตั้งคาเครือขายของเครื่องพิมพได คุณสามารถใชหนาการกําหนด
คาเครือขายเพื่อชวยแกไขปญหาการเชื่อมตอเครือขายได หากคุณตองติดตอ
HP ควรพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายออกมาไวกอนการติดตอเพื่อ
ประโยชนในการรับบริการ
การพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายจากแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
จากหนาจอหลัก กดปุม (การตั้งคา) ใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและ
เลือก Reports (รายงาน) แลวเลือก Network Configuration Page
(หนาการกําหนดคาเครือขาย)

การทําความเขาใจขอมูลในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
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1

2

3

ขอมูลทัว่ ไป: แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะปจจุบน
ั และประเภทการเชื่อมตอ
เครือขายที่กําลังใชงาน และขอมูลอื่นๆ เชน URL ของเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝง
2. ระบบไรสาย 802.11: (มีในบางรุน): แสดงขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือ
ขายไรสายของคุณ เชน ชื่อโฮสต IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก เกตเวยเริ่มตน
และเซิรฟเวอร
3. เบ็ดเตล็ด: แสดงขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายขั้นสูงเพิ่มเติม
•
พอรต 9100: เครื่องพิมพสนับสนุนการพิมพ IP แบบ Raw ผาน
พอรต TCP 9100 พอรต TCP/IP บนเครื่องพิมพซงึ่ เปนของ HP นี้
เปนพอรตเริ่มตนสําหรับการพิมพ ซึง่ สามารถเขาใชงานไดจาก
ซอฟตแวรของ HP (ตัวอยางเชน พอรตมาตรฐานของ HP)
•
IPP: โปรโตคอลการพิมพผานอินเทอรเน็ต (IPP) เปนโปรโตคอลเครือ
ขายมาตรฐานสําหรับการพิมพงานจากระยะไกล ซึง่ ไมเหมือน
โปรโตคอลระยะไกลอื่นๆ ที่ใช IP IPP จะสนับสนุนการควบคุมการเขา
ถึง การ การตรวจสอบสิทธิ์ และการเขารหัส เพื่อใหการพิมพงาน
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1.
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•

•

•

Bonjour: โดยทั่วไปจะมีการใชบริการ Bonjour (ซึ่งใช mDNS
หรือ Multicast Domain Name System) ในเครือขายขนาดเล็ก
สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสและชื่อ (ผานพอรต UDP 5353) ซึ่ง
ไมไดใชเซิรฟเวอร DNS ทั่วไป
SLP: Service Location Protocol (SLP) เปนอินเทอรเน็ต
โปรโตคอลมาตรฐานของอินเทอรเน็ตที่มโี ครงรางเพื่ออนุญาตให
แอพพลิเคชันเครือขายคนหาการมีอยู ตําแหนงที่ตั้ง และการกําหนดคา
ของบริการทีจ่ ัดเครือขายอยูในเครือขายองคกร โปรโตคอลนี้จะลด
ความยุงยากในการคนหาและใชทรัพยากรเครือขายตางๆ เชน
เครื่องพิมพ เว็บเซิรฟเวอร เครื่องโทรสาร กลองวิดีโอ ระบบไฟล
อุปกรณสํารองขอมูล (Tape Drive) ฐานขอมูล ไดเรกทอรี เมล
เซิรฟเวอร ปฏิทิน
Microsoft Web Services: เปดหรือปดใชงานโปรโตคอล
Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS
Discovery) หรือบริการการพิมพ Microsoft Web Services for
Devices (WSD) ที่สนับสนุนในเครื่องพิมพนี้ ปดใชงานบริการการ
พิมพที่ไมไดใชเพื่อปองกันการเขาใชงานผานบริการดังกลาว
หมายเหตุ หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WS
Discovery และ WSD Print โปรดเขาไปที่
www.microsoft.com

ถอนการติดตัง้ และติดตัง้ ซอฟตแวรของ HP ใหม
หากการติดตั้งของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดตั้งซอฟตแวรของ HP จะแจง คุณอาจตอง
ถอนการติดตั้งแลวติดตั้งซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพใหม อยา
เฉพาะลบไฟลแอพพลิเคชันเครือ
่ งพิมพออกจากคอมพิวเตอร
การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรทใี่ ช Windows:
1. บนเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิกที่ Start (เริ่ม) เลือก Settings (การตั้ง
คา) เลือก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Add/Remove
Programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม)
- หรือ คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบิล
คลิกที่ Programs and Features (โปรแกรมและคุณลักษณะ)
2. เลือกชื่อเครื่องพิมพ แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
หรือ Uninstall/Change (ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง)
ปฏิบต
ั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
ถอนการติดตัง้ และติดตัง้ ซอฟตแวรของ HP ใหม
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3.
4.

ปลดการเชื่อมตอเครื่องพิมพออกจากคอมพิวเตอร
รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร
หมายเหตุ สิ่งที่สําคัญคือคุณตองปลดการเชื่อมตอเครื่องพิมพกอนรี
สตารทคอมพิวเตอร อยาเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรของคุณ
จนกวาจะติดตั้งซอฟตแวรของ HP ใหม

ใสแผนซีดีซอฟตแวรของ HP ลงในไดรฟซีดีของคอมพิวเตอร แลวเริ่ม
โปรแกรม Setup (การติดตั้ง)
6. ปฏิบต
ั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
5.

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรทใี่ ช Macintosh:
1. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้ง) (ที่อยูใน
โฟลเดอร Hewlett-Packard ในโฟลเดอร Applications
(แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของฮารดดิสก) แลวคลิก Continue (ดําเนิน
การตอ)
2. เมื่อมีขอความปรากฏขึ้น ใหพิมพชื่อและรหัสผานของผูดูแลระบบใหถูกตอง
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
3. ปฏิบต
ั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. เมื่อ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดตั้ง HP) ทํางานเสร็จแลว ใหรี
สตารทคอมพิวเตอร

การดูแลรักษาหัวพิมพ
หากคุณเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการพิมพมาแลว คุณอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากหัวพิมพ คุณควรทําขั้นตอนในสวนตอไปนี้เมือ
่ ไดรับการแจงใหทําเพื่อ
แกไขปญหาคุณภาพการพิมพเทานั้น
การทําขั้นตอนการปรับตําแหนงและการทําความสะอาดโดยไมจําเปนอาจทําให
สิ้นเปลืองหมึกพิมพ และเปนเหตุใหตลับหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•

ทําความสะอาดหัวพิมพ
ปรับตําแหนงหัวพิมพ
การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ

ทําความสะอาดหัวพิมพ
หากงานพิมพของคุณมีเสนริ้ว หรือมีสีผิดเพี้ยนหรือสีหาย อาจจําเปนตอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ
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มีการทําความสะอาดสองขั้นตอน แตละขั้นตอนใชเวลาประมาณสองนาที ใช
กระดาษหนึ่งแผน และใชปริมาณหมึกที่เพิ่มขึ้น หลังจากผานแตละขั้นตอน ให
ตรวจสอบคุณภาพของหนาที่พิมพออกมา คุณควรเริ่มทําความสะอาดขั้นตอนตอ
ไปเมือ
่ คุณภาพของการพิมพไมดีเทานั้น
หากงานพิมพยังคงมีคุณภาพไมดีหลังจากทําความสะอาดทั้งสองขั้นตอนแลว ให
ลองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ หากคุณพบปญหาในการพิมพหลังจากการ
ทําความสะอาดและการปรับตําแหนง กรุณาติดตอฝายบริการของ HP สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP
หมายเหตุ การทําความสะอาดจะสิ้นเปลืองหมึก ดังนั้น ใหทําความสะอาดหัว
พิมพเมือ
่ จําเปนเทานั้น กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลาสักครูหนึ่ง อาจ
จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในขณะทําความสะอาด กอนทําความสะอาดหัวพิมพ ให
ใสกระดาษเปลาลงในถาดกระดาษกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ใสวัสดุพิมพ
การปดเครื่องพิมพไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
วิธท
ี าํ ความสะอาดหัวพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก
Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ)
การทําความสะอาดหัวพิมพจากกลองเครือ
่ งมือ (Windows)
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. เปดกลองเครื่องมือ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปด Toolbox (กลอง
เครื่องมือ)
3. จากแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ) ใหคลิกไอคอนทาง
ดานซายของ Clean Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ)
4. ปฏิบต
ั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

การดูแลรักษาหัวพิมพ
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วิธก
ี ารทําความสะอาดหัวพิมพจากยูทลิ ต
ิ ข
ี้ อง HP (Mac OS X)
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. เปด HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X)
3. ในสวน Information And Support (ขอมูลและความชวยเหลือ) ให
คลิก Clean Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ)
4. คลิก Clean (ทําความสะอาด) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
วิธก
ี ารทําความสะอาดหัวพิมพจากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. เปด EWS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
3. คลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) แลวคลิก Print Quality Toolbox (กลอง
เครื่องมือคุณภาพการพิมพ) ในสวน Utilities (ยูทิลิตี้)
4. คลิก Clean the Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ) และปฏิบต
ั ิตาม
คําแนะนําในหนาจอ

ปรับตําแหนงหัวพิมพ
เครื่องพิมพจะปรับตําแหนงหัวพิมพโดยอัตโนมัติในระหวางการติดตั้งครั้งแรก
คุณอาจตองใชคุณสมบัตินี้เมือ
่ หนาสถานะเครื่องพิมพแสดงเสนริว้ หรือเสนขาว
ในบล็อคสี หรือหากคุณมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพในงานพิมพของคุณ
การปรับตําแหนงหัวพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก
Align Printhead (ปรับตําแหนงหัวพิมพ)
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การปรับตําแหนงหัวพิมพจากกลองเครือ
่ งมือ (Windows)
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. เปดกลองเครื่องมือ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปด Toolbox (กลอง
เครื่องมือ)
3. จากแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ) ใหคลิกไอคอนทาง
ดานซายของ Clean Printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ)
4. ปฏิบต
ั ิตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
การปรับตําแหนงหัวพิมพจากยูทลิ ต
ิ ี้ของ HP (Mac OS X)
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. เปด HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X)
3. ในสวน Information And Support (ขอมูลและการสนับสนุน) คลิก
Align Printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ)
4. คลิก Align (ปรับตําแหนง) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
การปรับตําแหนงหัวพิมพจากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
1. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด
ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน
2. เปด EWS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
3. คลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) แลวคลิก Print Quality Toolbox (กลอง
เครื่องมือคุณภาพการพิมพ) ในสวน Utilities (ยูทิลิตี้)
4. คลิก Align Printhead (ปรับตําแหนงหัวพิมพ) และปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ
ปญหาคุณภาพงานพิมพมีสาเหตุไดจากหลายอยาง ไดแก การตั้งคาซอฟตแวร
ไฟลภาพคุณภาพต่ํา หรือตัวระบบการพิมพเอง ถาคุณไมพอใจกับคุณภาพงาน
พิมพของคุณ หนา Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ)
จะชวยคุณตัดสินใจวาระบบการพิมพทํางานไดอยางเหมาะสมหรือไม
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สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•

การพิมพรายงานคุณภาพพิมพ
การประเมินผล Print Quality Diagnostic Page (หนาการวินิจฉัย
คุณภาพพิมพ)

การพิมพรายงานคุณภาพพิมพ
•
แผงควบคุม: จากหนาจอหลัก กดปุม (การตั้งคา) ใชปม
ุ ทางดานขวาเพื่อ
เลื่อนไปยังและเลือก Reports (รายงาน) แลวเลือก Print Quality
Report (รายงานคุณภาพงานพิมพ)
•
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง: คลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) คลิก Print Quality
Toolbox (กลองเครื่องมือคุณภาพการพิมพ) ในสวน Utilities (ยูทิลิตี้)
จากนั้นคลิกปุม Print Quality Report (รายงานคุณภาพงานพิมพ) (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
•
HP Utility (ยูทลิ ต
ิ ข
ี้ อง HP) (Mac OS X): ในสวน Information
And Support (ขอมูลและความชวยเหลือ) ใหคลิก Print Quality
Diagnostics (การวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ) แลวคลิก Print (พิมพ)
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การประเมินผล Print Quality Diagnostic Page (หนาการวินจิ ฉัย
คุณภาพพิมพ)
สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•

ระดับหมึก
แถบสีที่ดี
แถบที่เวาแหวง มีเสนริ้วที่ไมสม่ําเสมอหรือแถบสีจาง
เสนริ้วสีขาวสม่ําเสมอในแถบ
สีบนแถบไมสม่ําเสมอ
ขอความแบบอักษรสีดําขนาดใหญ
การดูแลรักษาหัวพิมพ
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•
•

รูปแบบการปรับตําแหนง
ถาคุณไมพบขอบกพรองใดๆ

ระดับหมึก

▲ ดูที่ตัวบอกระดับหมึก หากตัวบอกระดับหมึกแถบใดมีระดับต่ํา คุณอาจตอง

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพนั้น
หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกพิมพและแถบบอกระดับเปนการระบุโดย
ประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผนเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนหมึก โปรดพิจารณาเตรียมตลับบรรจุหมึกชุดสํารองไวใหพรอม
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
แถบสีทด
ี่ ี

ตัวอยางของแถบสี แถบสีทั้งเจ็ดแถบเปนเสนทึบ มีขอบที่ชัดเจน และมีสีสม่ําเสมอ
ที่ดี
ขยายออกทุกดานบนกระดาษ แสดงวาเครื่องพิมพทํางานได
อยางถูกตอง
▲ ดูที่แถบสีตรงกลางของหนา แถบสีควรมีทั้งหมดเจ็ดแถบ และควรมีขอบที่

ชัดเจน แถบควรเปนเสนทึบ (ไมเปนเสนริ้วสีขาวหรือสีอน
ื่ ) และควรมีสีที่
สม่ําเสมอ
แถบจะมีสีตรงกับตลับบรรจุหมึกในเครื่องพิมพดังตอไปนี้:
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1

ตลับบรรจุหมึกสีดํา

2

ตลับบรรจุหมึกสีฟา
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รายการ

สีตลับหมึกพิมพ

3

ตลับบรรจุหมึกสีชมพู

4

ตลับบรรจุหมึกสีเหลือง

แถบทีเ่ วาแหวง มีเสนริว้ ทีไ่ มสม่าํ เสมอหรือแถบสีจาง

ตัวอยางของแถบสีที่ไมดี แถบดานบนมีเสนริ้วที่ไมสม่ําเสมอหรือมีสีจาง

ตัวอยางของแถบสีที่ไมดี แถบสีดําดานบนมีขอบดานหนึ่งเวาแหวง

ถาแถบสีมีรอยเวาแหวง เปนเสนริ้วไมสม่ําเสมอ หรือมีสีจาง ใหทําตามขั้นตอน
ตอไปนี้:
ควรตรวจสอบใหแนใจวาตลับบรรจุหมึกมีหมึกพิมพ
2. ถอดตลับบรรจุหมึกที่มแ
ี ถบเปนเสนริ้วออก และตรวจสอบใหแนใจวาไดไล
ลมออกอยางถูกตองแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ
3. ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม และตรวจสอบวาตลับหมึกทั้งหมดล็อคดวยสลัก
อยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
4. ทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดหัว
พิมพ
1.

การดูแลรักษาหัวพิมพ
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ใหลองพิมพงานหรือพิมพรายงาน Print Quality Diagnostic (การ
วินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ) อีกครั้ง ถายังเกิดปญหาอยู แตดูเหมือนวาการ
ทําความสะอาดจะชวยได ใหทําความสะอาดอีกครั้ง
6. ถาการทําความสะอาดไมสามารถแกปญหาได ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกที่มี
แถบที่มรี อยเวาแหวง
7. ถาการเปลี่ยนตลับหมึกไมสามารถชวยได ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ
HP เนื่องจากอาจตองมีการแกไขปญหาเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP
5.

การปองกันปญหาทีท
่ าํ ใหเกิดแถบทีม
่ รี อยเวาแหวงบนรายงาน Print Quality
Diagnostic (การวินจิ ฉัยคุณภาพงานพิมพ):
•
หลีกเลี่ยงการเปดตลับบรรจุหมึกคางไวเปนเวลานานเมื่ออยูน
 อกเครื่องพิมพ
•
รอจนกวาตลับบรรจุหมึกอันใหมพรอมที่จะติดตั้งกอนจึงคอยถอดตลับบรรจุ
หมึกอันเกาออก
เสนริว้ สีขาวสม่าํ เสมอในแถบ
ถาแถบสีใดสีหนึ่งปรากฏเสนริ้วสีขาวสม่ําเสมอ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:

เสนริ้วสีขาว แถบคุณภาพงานพิมพมีเสนริ้วสีขาว
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ถารายงาน Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ)
อานคาเปน PHA TTOE = 0 ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ ปรับตําแหนงหัวพิมพ
2. "ถาคา PHA TTOE ไมเปน 0" หรือการปรับตําแหนงไมสามารถชวยได
ใหทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาด
หัวพิมพ
3. พิมพรายงาน Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ)
อีกครั้ง ถายังปรากฏเสนริ้วสีขาวอยูเหมือนเดิม แตเสนจางลง ใหลอง
ทําความสะอาดอีกครั้ง ถาเสนริ้วสีขาวมีมากขึ้น ใหติดตอศูนยบริการของ
HP เนื่องจากอาจตองมีการแกไขปญหาเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP
1.

สีบนแถบไมสม่าํ เสมอ

แถบคุณภาพงานพิมพไมสม่ําเสมอ มีสวนที่สวางขึ้นหรือเขมขึ้นในแถบ

ถาสีของแถบใดแถบหนึ่งไมสม่ําเสมอ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:
ถามีการเคลือ
่ นยายเครื่องพิมพในระดับความสูงมากเมือ
่ ไมนานมานี้ ใหลอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ
2. ถาไมมีการเคลื่อนยายเครื่องพิมพเมือ
่ เร็วๆ นี้ ใหลองพิมพรายงาน Print
Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ) อีกครั้ง วิธีนี้ใชหมึก
พิมพนอยกวาการทําความสะอาดหัวพิมพ แตถาไมไดผล ใหลองทําความ
สะอาดหัวพิมพ
3. ลองพิมพรายงาน Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพพิมพ)
อีกครั้ง ถาสีมีคุณภาพดีขึ้นแลว ใหทําความสะอาดตอไป ถาสีมีคุณภาพแย
ลง ใหติดตอศูนยบริการของ HP เนื่องจากอาจตองมีการแกไขปญหา
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝาย
สนับสนุนของ HP
1.

การดูแลรักษาหัวพิมพ
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ขอความแบบอักษรสีดาํ ขนาดใหญ
ดูที่ขอความแบบอักษรขนาดใหญเหนือบล็อคสี I ABCDEFG ตัวพิมพควรคม
ชัดและชัดเจน ถาตัวพิมพเปนรอยหยัก ใหลองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ ถามีเสน
ริ้วหรือรอยเลอะหมึก ใหทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ทําความสะอาดหัวพิมพ

ตัวอยางของขอความแบบอักษรขนาด
ใหญที่ดี

ตัวอยางของขอความแบบอักษรขนาด
ใหญที่ไมดี

ตัวอักษรคมและชัดเจน แสดงวาเครื่องพิมพ
ทํางานปกติ

ตัวอักษรเปนรอยหยัก ใหปรับตําแหนง
เครื่องพิมพ

ตัวอยางของขอความ ตัวอักษรเปนสีเลอะ ใหทําความสะอาดหัวพิมพหรือตรวจดูวา
แบบอักษรขนาดใหญ กระดาษมวนงอหรือไม หลีกเลี่ยงปญหากระดาษมวนงอได
ที่ไมดี
ดวยวางกระดาษทุกแผนใหเรียบภายในถุงที่สามารถปดผนึก
ได

ตัวอยางของ
ขอความแบบ
อักษรขนาดใหญ
ที่ไมดี
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ตัวอักษรมีขอบแถบดานหนึ่งที่เวาแหวง ใหทําความสะอาดหัว
พิมพ ถาเกิดขอบกพรองนี้ทันทีหลังจากติดตัง้ ตลับบรรจุหมึกสีดํา
ใหม การตรวจสภาพอัตโนมัติของเครื่องพิมพอาจแกไขปญหานี้
ไดในหนึ่งวันหรือในระยะเวลาใกลเคียง โดยจะใชหมึกพิมพนอย
กวาการทําความสะอาดหัวพิมพ

รูปแบบการปรับตําแหนง
ถาแถบสีและขอความแบบอักษรขนาดใหญดูเหมาะสม และตลับบรรจุหมึกไม
วางเปลา ใหดูที่รูปแบบการปรับตําแหนงเหนือแถบสีโดยตรง

ตัวอยางของรูปแบบการปรับตําแหนงที่ดี เสนเปนแนวตรง

ตัวอยางของรูปแบบการ เสนเปนรอยหยัก ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ หากยังแก
ปญหาไมได โปรดติดตอ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
ปรับตําแหนงที่ไมดี
กับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP

ถาคุณไมพบขอบกพรองใดๆ
ถาคุณไมพบขอบกพรองใดๆ บนรายงานคุณภาพพิมพ แสดงวาระบบการพิมพ
ทํางานไดอยางถูกตอง ไมมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนอุปกรณใชสิ้นเปลืองหรือนํา
เครื่องพิมพเขารับบริการ เนื่องจากเครื่องยังทํางานไดอยางเหมาะสม หากคุณยัง
ประสบกับปญหาคุณภาพพิมพ ตอไปนี้คือรายการที่คุณสามารถตรวจสอบ:
•
•
•
•

ตรวจสอบกระดาษ
ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาภาพมีความละเอียดเพียงพอ
หากปญหาดูเหมือนวาจะเกิดเฉพาะบริเวณแถบที่อยูใกลๆ กับขอบของงานที่
พิมพออกมา ใหใชซอฟตแวรของ HP หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพื่อ
หมุนภาพ 180 องศา ปญหาอาจไมปรากฏบนขอบดานอื่นของงานพิมพ

นํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออก
วัสดุพิมพติดขณะพิมพงานในบางครั้ง

นํากระดาษที่ติดออก
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เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
•

การแกปญหากระดาษติด
การหลีกเลี่ยงมิใหกระดาษติด

การแกปญหากระดาษติด
กระดาษอาจติดอยูในเครื่องพิมพหรือ ADF
ใชวิธีการเหลานี้เพื่อนํากระดาษที่ติดออก
การเอากระดาษทีต
่ ิดในเครือ
่ งพิมพออก
1. นําวัสดุพิมพทั้งหมดออกจากถาดรับกระดาษออก
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวถอดฝาปดในเครื่องพิมพ

1

3.

2

3

คนหาวัสดุพิมพที่ติดอยูในเครื่องพิมพ จับวัสดุพิมพนั้นดวยมือทั้งสองขาง
แลวดึงเขาหาตัวคุณ
ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลูกกลิ้ง
ใหตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพื่อหาเศษกระดาษที่อาจตกคางอยูดานใน
เครื่องพิมพ หากคุณไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจากเครื่องพิมพให
หมด ก็อาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดไดอีก
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4.

ใสฝาปดกลับเขาที่ในเครื่องพิมพ แลวปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

3
1

5.

2

เปดเครื่องพิมพ (หากคุณปดเครื่องไว) แลวสงงานพิมพอีกครั้ง

วิธก
ี ารนํากระดาษทีต
่ ด
ิ ออกจาก ADF
1. ยกฝาครอบ ADF ขึ้น

2.

ยกแท็บที่อยูบนขอบดานหนาของ ADF ขึ้น

นํากระดาษที่ติดออก
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3.

คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
ขอควรระวัง หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจสอบลูกกลิง้ และลอเพื่อหาเศษกระดาษที่อาจตกคางอยูดานใน
เครื่องพิมพ หากคุณไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจากเครื่องพิมพให
หมด ก็อาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดไดอีก

4.

ปดฝาครอบของ ADF โดยกดฝาครอบใหแนนจนล็อกเขาที่

การหลีกเลีย่ งมิใหกระดาษติด
เพื่อปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
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ควรนํากระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษออกอยางสม่ําเสมอ
ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ไมยน พับ หรือ
ชํารุด
คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมีรอยยับไดดวยการเก็บ
กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
อยาใชกระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสําหรับเครื่องพิมพ
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษไวอยางถูกตอง
แลว และไมมวี ัสดุพิมพมากเกินไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใส
วัสดุพิมพ
ตรวจสอบวากระดาษทีใ่ สในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไม
โคงงอหรือฉีกขาด
อยาใสกระดาษมากเกินไปในถาดปอนเอกสาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับปริมาณกระดาษสูงสุดที่สามารถใสลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติได
โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอน
กระดาษเขา กองซอนของกระดาษทั้งหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองมี
ชนิดและขนาดเดียวกัน
ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ
อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
ควรใชประเภทกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
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•

•

หากกระดาษในเครื่องพิมพกําลังจะหมด ใหเครื่องพิมพพิมพจนหมด
กระดาษกอน จากนั้นจึงเพิ่มกระดาษ อยาพยายามใสกระดาษขณะที่
เครื่องพิมพกําลังดึงกระดาษ
ตรวจสอบวาไดทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ

นํากระดาษที่ติดออก
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ขอมูลทางเทคนิค
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน
•
ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
•
ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
•
โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
•
สิทธิ์การใชงานสําหรับบุคคลที่สาม

ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
•
ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
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ประกาศเกีย่ วกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

ขอมูลเกีย่ วกับการรับประกัน
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ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมื่อตลับบรรจุหมึกถูกใชกบ
ั
อุปกรณการพิมพของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึก
ของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมึก
HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันที่สิ้นสุดการรับประกัน
ที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบุไว

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการรับประกันแบบจํากัดของเครื่องพิมพของ
Hewlett-Packard โปรดดู ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ HewlettPackard
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ขอมูลจําเพาะของเครือ
่ งพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
•
คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ
•
ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
•
ขอกําหนดของระบบ
•
ขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับโปรโตคอลเครือขาย
•
ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
•
ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
•
ขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการพิมพ
•
ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
•
ขอมูลจําเพาะของโทรสาร
•
ลักษณะเฉพาะของการสแกน
•
ขอกําหนดเฉพาะของ HP ePrint (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-Allin-One series)
•
ขอกําหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
•
ขอมูลจําเพาะดานสภาพแวดลอม
•
ขอมูลจําเพาะทางไฟฟา
•
ขอมูลจําเพาะพลังงานเสียงที่ถูกปลดปลอย

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
ขนาดเครือ
่ งพิมพ (ความกวาง x ความสูง x ความลึก)
450 x 205 x 355 มม. (17.7 x 8.1 x 14.0 นิ้ว)
น้าํ หนักของเครือ
่ งพิมพ (รวมอุปกรณใชสน
ิ้ เปลืองในการพิมพ)
6.2 กก. (13.7 ปอนด)

คุณสมบัตแ
ิ ละความสามารถของผลิตภัณฑ
คุณสมบัติ

ความจุ

การเชื่อมตอ

•
•
1

ตลับหมึกพิมพ

USB 2.0 ความเร็วสูง
ระบบไรสาย 802.11b/g/n 1(HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนคลื่นความถี่ 802.11n 2.4 GHz

ตลับหมึกพิมพสี่ตลับ (สีดํา, สีน้ําเงิน, สีแดง, และสีเหลือง
อยางละหนึ่งตลับ)
หมายเหตุ ไมรองรับการสั่งซือ
้ ตลับหมึกพิมพแบบ
ออนไลนในทุกประเทศ/พื้นที่

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
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(ทําตอ)
คุณสมบัติ

ความจุ

ปริมาณการจายหมึก

โปรดเขาไปที่ www.hp.com/go/
learnaboutsupplies/ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับปริมาณการจายหมึกของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ภาษาของเครื่องพิมพ

HP PCL 3 GUI

การสนับสนุนแบบอักษร

แบบอักษร US: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

รอบการทํางาน

สูงถึง 3,000 หนาตอเดือน

การสนับสนุนภาษาแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

ภาษาอาหรับ ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาโครเอเชีย, ภาษา
เช็ค, ภาษาเดนมารก, ภาษาดัตช, ภาษาอังกฤษ, ภาษา
ฟนแลนด, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก,
ภาษาฮังการี, ภาษาอิตาลี, ภาษาญี่ปุน, ภาษาเกาหลี,
ภาษานอรเวย, ภาษาโปแลนด, ภาษาโปรตุเกส, ภาษา
โรมาเนีย, ภาษารัสเซีย, ภาษาจีนประยุกต, ภาษาสเปน,
ภาษาสโลวาเกีย, ภาษาสโลวีเนีย, ภาษาสวีเดน, ภาษาจีน
ดั้งเดิม, ภาษาตุรกี

ภาษาทีส
่ ามารถใชงานจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
พื้นที่

ขอมูลจําเพาะเกีย่ วกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
หนวยประมวลผลของเครือ
่ งพิมพ
ARM R4
หนวยความจําของเครือ
่ งพิมพ
RAM ติดตั้งในตัว 128 MB

ขอกําหนดของระบบ
หมายเหตุ หากตองการขอมูลลาสุดเกีย่ วกับระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและขอ
กําหนดของระบบ โปรดไปที่ www.hp.com/go/customercare
การใชงานรวมกันกับระบบปฏิบต
ั ิการ
•
Windows XP Service Pack 2 และ Service Pack 3 (32 บิต)
(Professional and Home Editions), Windows Vista Service Pack 2
(32 บิต และ 64 บิต), Windows 7 Service Pack 0 and Service Pack 1
(32 บิต และ 64 บิต)
•
Mac OS X v10.5.8, v10.6, v10.7
•
Linux (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html)
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ความตองการขัน
้ ต่าํ ของระบบ
•
Microsoft® Windows® 7: หนวยประมวลผล 1 GHz 32 บิต (x86) หรือ 64
บิต (x64); พื้นที่ฮารดดิสก 2 กิกะไบต ไดรฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต พอรต USB Microsoft® Internet Explorer
•
Microsoft Windows Vista®: หนวยประมวลผล 800 MHz 32 บิต (x86)
หรือ 64 บิต (x64); พื้นที่ฮารดดิสก 2 กิกะไบต ไดรฟ CD-ROM/DVD หรือการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต พอรต USB Microsoft® Internet Explorer
•
Microsoft® Windows XP Service Pack 2 หรือสูงกวา (32 บิต เทานั้น):
Intel Pentium II รุนใดก็ได, Celeron หรือหนวยประมวลผลที่ใชงานรวมกัน
ได; 233 MHz หรือสูงกวา พื้นที่ฮารดดิสก 750 MB, ไดรฟ CD-ROM/DVD
หรือการเชื่อมตออินเทอรเน็ต, พอรต USB, Microsoft® Internet Explorer 6
หรือสูงกวา
•
Mac OS X v10.5.8, v10.6 หรือ v10.7: PowerPC G4, G5, หรือหนวย
ประมวลผล Intel Core, เนื้อที่วางของฮารดดิสก 900 MB, ไดรฟ CD-ROM/
DVD หรือการเชื่อมตออินเทอรเน็ต, พอรต USB

ขอกําหนดเฉพาะเกีย่ วกับโปรโตคอลเครือขาย
โปรโตคอลเครือขายที่เขากันได
TCP/IP
การจัดการเครือขาย
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (สามารถกําหนดคาและจัดการเครื่องพิมพเครือขายในระยะไกล
ได)

ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
ขอกําหนด
•
เครือขายแบบ TCP/IP (ไมสนับสนุนเครือขายแบบ IPX/SPX)
•
เว็บเบราวเซอร (ไมวาจะเปน Microsoft Internet Explorer 7.0 หรือสูงกวา,
Mozilla Firefox 3.0 หรือสูงกวา, Safari 3.0 หรือสูงกวา หรือ Google
Chrome 5.0 หรือสูงกวา)
•
การเชื่อมตอเครือขาย (ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดย
ใชสาย USB)
•
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต (ตองใชในการทํางานตามคุณสมบัติบางอยาง)
หมายเหตุ คุณสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงโดยไมตองเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางอาจใชไมได
หมายเหตุ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตองอยูบนไฟรวอลลดานเดียวกับเครื่องพิมพ

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
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ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพม
ิ พ
ดูตารางเหลานี้เพื่อตรวจสอบวัสดุพิมพที่ถูกตองเพื่อใชกับเครื่องพิมพของคุณ และตรวจ
สอบวาจะสามารถใชงานคุณสมบัติใดกับวัสดุพิมพของคุณไดบาง
•
การทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพที่รองรับได
•
ตั้งคาระยะขอบขั้นต่ํา

การทําความเขาใจเกีย่ วกับขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพม
ิ พทรี่ องรับได
ดูตารางเพื่อตรวจสอบวัสดุพิมพที่ถูกตองเพื่อใชกับเครื่องพิมพของคุณ และตรวจสอบวา
จะสามารถใชงานคุณสมบัติใดกับวัสดุพิมพของคุณไดบาง
•
การทําความเขาใจเกี่ยวกับขนาดที่รองรับได
•
การทําความเขาใจกับประเภทและน้ําหนักของวัสดุพิมพที่รองรับได
การทําความเขาใจเกีย่ วกับขนาดที่รองรับได
ขนาดวัสดุพม
ิ พ
ขนาดวัสดุพม
ิ พมาตรฐาน
U.S. Letter (216 x 279 มม.; 8.5 x 11 นิ้ว)*
U.S. Legal (216 x 356 มม.; 8.5 x 14 นิ้ว)
A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 นิ้ว)*
U.S. Executive (184 x 267 มม.; 7.25 x 10.5 นิ้ว)
B5 (JIS) (182 x 257 มม.; 7.17 x 10.12 นิ้ว)
B5 (ISO) (176 x 250 มม.; 6.9 x 9.8 นิ้ว)
A5 (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 นิ้ว)
Cabinet (120 x 165 มม.; 4.7 x 6.5 นิ้ว)
ซองจดหมาย
U.S. #10 Envelope (105 x 241 มม.; 4.12 x 9.5 นิ้ว)
ซองจดหมาย Monarch (98 x 191 มม.; 3.88 x 7.5 นิ้ว)
ซองจดหมาย DL (110 x 220 มม.; 4.3 x 8.7 นิ้ว)
ซองจดหมาย C5 (162 x 229 มม.; 6.4 x 9 นิ้ว)
บัตร
บัตรดัชนี (76.2 x 127 มม.; 3 x 5 นิ้ว)
บัตรดัชนี (102 x 152 มม.; 4 x 6 นิ้ว)
บัตรดัชนี (127 x 203 มม.; 5 x 8 นิ้ว)
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ถาดปอนกระดาษ

ADF

(ทําตอ)
ขนาดวัสดุพม
ิ พ

ถาดปอนกระดาษ

ADF

บัตร A6 (105 x 148.5 มม.; 4.13 x 5.83 นิ้ว)*
Hagaki** (100 x 148 มม.; 3.9 x 5.8 นิ้ว)
Borderless Hagaki** (100 x 148 มม.; 3.9 x 5.8 นิ้ว)
Ofuku Hagaki** (200 x 148 มม.; 7.8 x 5.8 นิ้ว)
วัสดุพม
ิ พภาพถาย
วัสดุพิมพภาพถาย (102 x 152 มม.; 4 x 6 นิ้ว)*
วัสดุพิมพภาพถาย (5 x 7 นิ้ว)*
วัสดุพิมพภาพถาย (8 x 10 นิ้ว)*
วัสดุพิมพภาพถาย (8.5 x 11 นิ้ว)
กระดาษภาพถาย L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 นิ้ว)*
Photo 2L (127 x 178 มม.)*
13 x 18 ซม.*
แท็บ 4 x 6 (102 x 152 มม.; 4 x 6 นิ้ว)*
10x15 ซม.*
แท็บ 10 x 15 ซม.*
3.5 x 5 นิ้ว*

* ขนาดเหลานี้สามารถใชไดสําหรับการพิมพแบบไมมีขอบ
** เครื่องพิมพนี้สามารถใชงานไดเฉพาะกับกระดาษธรรมดาและกระดาษอิงคเจ็ต
Hagaki จาก Japan Post เทานั้น ไมสามารถใชงานกับกระดาษภาพถาย Hagaki
จาก Japan Post
หมายเหตุ เครื่องพิมพนี้ไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง
การทําความเขาใจกับประเภทและน้ําหนักของวัสดุพิมพที่รองรับได
ถาด

ชนิด

น้าํ หนัก

ถาดปอน
กระดาษ

กระดาษ

60 ถึง 105 กรัม/ม.
(16 ถึง 28 ปอนด)

วัสดุพิมพภาพถาย

ความจุ
2

250 กรัม/ม.2

กระดาษธรรมดาไมเกิน 80
แผน
(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 นิ้ว)
ไมเกิน 30 แผน

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
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(ทําตอ)
ถาด

ชนิด

น้าํ หนัก

ความจุ

(66 ปอนด)

(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 นิ้ว)

ฉลาก

ไมเกิน 25 แผน
(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 นิ้ว)

ซองจดหมาย

บัตร

ถาดรับ
กระดาษออก

วัสดุพิมพทุกชนิดที่สนับสนุน

ADF

กระดาษ

75 ถึง 90 กรัม/ม.2

ไมเกิน 15 แผน

(ซองจดหมาย 20 ถึง 24
ปอนด)

(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 นิ้ว)

ไมเกิน 200 กรัม/ม.2

ไมเกิน 40 ใบ

(ดัชนี 110 ปอนด)

(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 นิ้ว)
กระดาษธรรมดาไมเกิน 20
แผน (พิมพขอความ)

60 ถึง 75 กรัม/ม.2

35 แผน

(16 ถึง 20 ปอนด)

ตัง้ คาระยะขอบขั้นต่าํ
ระยะหางจากขอบกระดาษของเอกสารตองเทากับ (หรือเกิน) การตั้งคาระยะหางจาก
ขอบกระดาษในแนวการพิมพตามแนวตั้ง

3

3

4
1

194

ขอมูลทางเทคนิค

2

4
1

2

วัสดุพม
ิ พ

(1) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดาน
ซาย

(2) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดานขวา

(3) ระยะหาง
จากขอบกระดาษ
ดานบน

(4) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดานลาง

U.S. Letter

3.2 มม.
(0.125 นิ้ว)

3.2 มม.
(0.125 นิ้ว)

3.2 มม. (0.125
นิ้ว)

3.2 มม.
(0.125 นิ้ว)

3.2 มม.
(0.125 นิ้ว)

3.2 มม.
(0.125 นิ้ว)

3.2 มม. (0.125
นิ้ว)

14.9 มม.
(0.586 นิ้ว)

U.S. Legal
A4
U.S. Executive
B5
A5
บัตร
วัสดุพิมพภาพถาย
ซองจดหมาย

หมายเหตุ เครื่องพิมพนี้ไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพที่กําหนดขนาดเอง

ขอกําหนดเฉพาะเกีย่ วกับการพิมพ
•
•

ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร
ความละเอียดในการพิมพ
◦
ความละเอียดการพิมพสีดํา
ไมเกิน 600 x 600 dpi ดวยหมึกพิมพ Pigment สีดํา
◦
ความละเอียดการพิมพสี
สูงสุด 4800 x 1200 dpi ประสิทธิภาพสูงสุดบนกระดาษภาพถายขั้นสูงของ
HP ดวยความละเอียดอินพุต 1200 x 1200 dpi

ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
•
•
•
•
•

ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน
การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ
ยอ/ขยายแบบดิจิตอล: ตั้งแต 25 ถึง 400%
พอดีหนา

ขอมูลจําเพาะของโทรสาร
•
•
•

•

สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
โทรดวนสูงสุดได 99 หมายเลข
หนวยความจําสูงสุด 99 หนา (ขึ้นอยูกับ ITU-T Test Image #1 ในระดับความ
ละเอียดมาตรฐาน) หนาเอกสารที่มีความซับซอนมากขึ้นหรือมีความละเอียดสูงขึ้น
อาจใชเวลาประมวลผลนานและใชหนวยความจํามากขึน
้
การรับและสงโทรสารดวยตนเอง
ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
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โทรซ้ําเมื่อสายไมวางสูงสุดหาครั้งโดยอัตโนมัติ (แตกตางกันไปตามประเทศ)
โทรซ้ําเมื่อไมมีผูรับสายสูงสุดสองครั้งโดยอัตโนมัติ (แตกตางกันไปตามประเทศ)
การยืนยันและรายงานผล
โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps
4 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ขึ้นอยูกับ ITU-T Test Image #1 ใน
ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาเอกสารที่มีความซับซอนมากขึ้นหรือมีความ
ละเอียดสูงขึ้นอาจใชเวลาประมวลผลนานและใชหนวยความจํามากขึน
้
ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ

•
•
•
•
•
•

•

คมชัด (จุดตอนิว้ )

มาตรฐาน (จุด
ตอนิ้ว)

ขาวดํา

196 x 203

98 x 203

สี

200 x 200

200 x 200

ขอกําหนดของ Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสารไปยัง
Mac)
•
ประเภทไฟลที่สนับสนุน: TIFF ที่ไมไดบีบอัด
•
ชนิดโทรสารที่สามารถใชได: โทรสารขาวดํา

ลักษณะเฉพาะของการสแกน
•
•
•

•
•

ซอฟตแวร OCR ในตัวจะแปลงขอความที่สแกนเปนขอความที่สามารถแกไขได
โดยอัตโนมัติ
อินเทอรเฟซที่ใชงานรวมกับ Twain ได (Windows) และอินเทอรเฟซที่ใชงาน
รวมกับ Image Capture ได (Mac OS X)
ความละเอียด:
◦
กระจกสแกนเนอร: 1200 x 1200 dpi
◦
ADF: 600 x 600 dpi
สี: สี 24 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
ขนาดสแกนสูงสุด:
◦
กระจกสแกนเนอร: 216 x 297 มม. (8.5 x 11.7 นิ้ว)
◦
ADF: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)

ขอกําหนดเฉพาะของ HP ePrint (HP Deskjet Ink Advantage 4625 eAll-in-One series)
•
•
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การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
ขนาดใหญที่สุดของอีเมลและสิ่งที่แนบ: 5 เมกะไบต

ขอมูลทางเทคนิค

•

จํานวนสิ่งที่แนบสูงสุด: 10
หมายเหตุ เซิรฟเวอร ePrint จะไมยอมรับงานพิมพอีเมล หากมีหลายที่อยู
อีเมลในฟลด "To" (ถึง) หรือ "Cc" (สําเนาถึง) เพียงปอนที่อยูอีเมลของ
เครื่องพิมพ HP ของคุณลงในฟลด "To" (ถึง) อยาปอนที่อยูอีเมลเพิ่มเติมใน
ฟลดอื่นๆ

•

ประเภทไฟลที่สนับสนุน:
◦
PDF
◦
HTML
◦
รูปแบบไฟลขอความมาตรฐาน
◦
Microsoft Word, PowerPoint
◦
ไฟลภาพ เชน PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP
หมายเหตุ คุณอาจสามารถใชไฟลประเภทอื่นไดกับ HP ePrint อยางไร
ก็ตาม HP ไมสามารถรับประกันวาประเภทไฟลเหลานั้นจะทํางานไดถูกตองกับ
เครื่องพิมพ เนื่องจากยังไมมีการทดสอบอยางเต็มที่

ขอกําหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
•

•

เว็บเบราวเซอร (ไมวาจะเปน Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวานั้น
Mozilla Firefox 2.0 หรือสูงกวานั้น Safari 3.2.3 หรือสูงกวานั้น หรือ
Google Chrome 3.0) พรอมดวยปลั๊กอิน Adobe Flash (เวอรชัน 10 หรือสูง
กวา)
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ขอมูลจําเพาะดานสภาพแวดลอม
สภาพแวดลอมขณะใชงาน
อุณหภูมิขณะทํางาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)
สภาพการทํางานที่แนะนํา: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)
ความชื้นสัมพัทธที่แนะนํา: 20 ถึง 80% โดยไมมีการควบแนน
สภาพแวดลอมการเก็บรักษา
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40° ถึง 60° C (-40° ถึง 140° F)
ความชื้นสัมพัทธในการเก็บรักษา: สูงสุด 90% โดยไมมีการควบแนนที่อุณหภูมิ 60°
C (140° F)

ขอมูลจําเพาะทางไฟฟา
แหลงจายไฟ
อะแดปเตอรไฟฟาอเนกประสงค (ภายใน)

ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
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การใชไฟ
แรงดันไฟฟาอินพุท: 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz
แรงดันไฟฟาออก: +32V/+12V ที่ 313 mA/166 mA
การใชไฟ
13 วัตตขณะพิมพ (โหมดปกติ) 15 วัตตขณะทําสําเนา (โหมดปกติ)

ขอมูลจําเพาะพลังงานเสียงทีถ
่ ก
ู ปลดปลอย
พิมพในโหมดเอกสารราง ระดับเสียงตามมาตรฐาน ISO 7779
•
ความดันเสียง (ณ บริเวณขางเครื่อง)
LpAm 55 (dBA) (พิมพเอกสารรางขาวดํา)
•
กําลังเสียง
LwAd 6.8 (BA)
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ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
เครื่องพิมพมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอ
บังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
หมายเลขรุนตามขอบังคับ:
•
ประกาศของ FCC
•
ประกาศสําหรับผูใ ชเครือขายโทรศัพทในเกาหลี
•
ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศญี่ปุน
•
ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญี่ปุนเกี่ยวกับสายไฟ
•
ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน
•
การเคลือบเงาอุปกรณตอพวงสําหรับประเทศเยอรมัน
•
ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา: ขอกําหนด FCC
•
ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา
•
ประกาศสําหรับผูใ ชเครือขายโทรศัพทในเยอรมนี
•
ประกาศสําหรับผูใชในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป
•
ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย
•
ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
•
ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑไรสาย

หมายเลขรุนตามขอบังคับ:
ผลิตภัณฑของคุณจะไดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model
Number) เพื่อใชในการตรวจสอบตามขอบังคับ หมายเลขรุนตามขอบังคับของ
ผลิตภัณฑของคุณ คือ SNPRC-1102-01 หรือ SNPRC-1102-02 อยาสับสน
ระหวางหมายเลขรุนตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Deskjet Ink
Advantage 4615 All-in-One series หรือ HP Deskjet Ink Advantage 4625
e-All-in-One series) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CZ283A, CZ283B, CZ283C,
CZ284A, CZ284B หรือ CZ284C)

ขอมูลเกีย่ วกับกฎขอบังคับ
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ประกาศของ FCC
FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified
that the following notice be brought to the attention of users of this product.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:
Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501
Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเกาหลี

200

ขอมูลทางเทคนิค

ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศญีป
่ น
ุ
䛣䛾⨨䛿䚸䜽䝷䝇Bሗᢏ⾡⨨䛷䛩䚹䛣䛾⨨䛿䚸ᐙᗞ⎔ቃ䛷⏝䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶
䛔䜎䛩䛜䚸䛣䛾⨨䛜䝷䝆䜸䜔䝔䝺䝡䝆䝵䞁ཷಙᶵ䛻㏆᥋䛧䛶⏝䛥䜜䜛䛸䚸ཷಙ㞀ᐖ䜢ᘬ䛝
㉳䛣䛩䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻ᚑ䛳䛶ṇ䛧䛔ྲྀ䜚ᢅ䛔䜢䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
VCCI-B

ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญีป
่ น
ุ เกีย่ วกับสายไฟ

ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน
Geräuschemission
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

การเคลือบเงาอุปกรณตอพวงสําหรับประเทศเยอรมัน
GS-Erklärung (Deutschland)
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

ขอมูลเกีย่ วกับกฎขอบังคับ
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ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา: ขอกําหนด FCC
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone
company.
An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the
telephone network through the following standard network interface jack: USOC
RJ-11C.
The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices
on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the
number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call
your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the
opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment,
please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair
information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not
malfunctioning.
This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.
This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making
test calls to emergency numbers:
•

Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.

•

Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable
to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a
computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number
provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax
machine, you should complete the steps described in the software.
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ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา
Note à l’attention des utilisateurs du réseau téléphonique
canadien/Notice to users of the Canadian telephone network
Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux
d’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil.
L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été
effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications
techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie
en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.
Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées
à la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique
d’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution
est particulièrement importante dans les zones rurales.
Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui
peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’une
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à
condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.
Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not
imply that Industry Canada approved the equipment.
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are
connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.
Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be
connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist
of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.
The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเยอรมนี
Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks
Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network
(PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des
HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann
als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

ขอมูลเกีย่ วกับกฎขอบังคับ
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ประกาศสําหรับผูใชในพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจยุโรป
Notice to users in the European Economic Area
This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.
Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use
the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product
was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product
support is necessary.
This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional
assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.
This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this
equipment only with the DTMF tone dial setting.

ประกาศเกีย่ วกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย
In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line
cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

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 ที่มี
เครื่องหมาย CE เทานั้น
หากผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑนี้จะอยูภายใตขอ
กําหนดสําคัญของกฎบัญญัติ EU Directive ตอไปนี้:
กฎบัญญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC
การปฏิบัติตามกฎบัญญัตเิ หลานี้แสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป
(European Norms) ที่สอดคลองกันและมีผลบังคับใชซึ่งระบุไวในคําประกาศรับรอง
ของ EU ที่ HP จัดทําสําหรับผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑนี้ และมีเผยแพร (เฉพาะ
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ภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือที่เว็บไซตตอไปนี้:
www.hp.com/go/certificates (พิมพชื่อผลิตภัณฑในชองคนหา)
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบังคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ปรากฏ
อยูบนผลิตภัณฑ:
สําหรับผลิตภัณฑทไี่ มมีคุณสมบัติดานการ
โทรคมนาคม และสําหรับผลิตภัณฑดาน
โทรคมนาคมทีส
่ อดคลองกันของสหภาพยุโรป
เชน Bluetooth® ทีม
่ ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW
สําหรับผลิตภัณฑดา นโทรคมนาคมทีไ่ ม
สอดคลองกันของสหภาพยุโรป (จะมีเลข
ประจําเครื่อง 4 หลักแทรกอยูระหวาง CE
และ ! (เครื่องหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับ
ใช)

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑนี้
คุณสมบัติการทํางานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในประเทศในกลุม
EU และ EFTA ดังตอไปนี้: ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลกาเรีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก,
เดนมารก, เอสโตเนีย, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซแลนด,
ไอรแลนด, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบอรก, มอลตา,
เนเธอรแลนด, นอรเวย, โปแลนด, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สาธารณรัฐสโลวัก, สโลวีเนีย,
สเปน, สวีเดน, สวิตเซอรแลนด, และสหราชอาณาจักร
หัวตอโทรศัพท (มีเฉพาะบางผลิตภัณฑ) มีไวเพื่อการเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพท
ระบบแอนะล็อก
ผลิตภัณฑที่มอ
ี ป
ุ กรณ LAN แบบไรสาย
ในบางประเทศอาจมีกฎเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือ
ขาย LAN แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชอง
สัญญาณที่มีใหใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตัง้ คาเครือขายไรสายสําหรับประ
เทศนั้นๆ ถูกตอง
ประเทศฝรัง่ เศส
สําหรับการทํางานของ LAN แบบไรสายดวยความถี่ 2.4-GHz ของผลิตภัณฑนี้ มีขอ
จํากัดบางประการดังนี้: ผลิตภัณฑนี้อาจใชงานภายในอาคารไดสําหรับคลื่นความถี่
2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13) สําหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะใชไดเฉพาะ
คลื่นความถี่ 2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สําหรับขอกําหนดลาสุด โปรดดูที่
www.arcep.fr
หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse
140, 71034 Boeblingen, GERMANY

ขอมูลเกีย่ วกับกฎขอบังคับ
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ขอมูลเกีย่ วกับกฎขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
เนื้อหาสวนนี้แสดงขอมูลกฎขอบังคับเกีย่ วกับผลิตภัณฑไรสาย
•
การไดรับรังสีคลื่นความถี่วิทยุ
•
ประกาศสําหรับผูใชในบราซิล
•
ประกาศสําหรับผูใชในแคนาดา
•
ประกาศสําหรับผูใชในไตหวัน

การไดรบ
ั รังสีคลื่นความถีว่ ท
ิ ยุ
Exposure to radio frequency radiation
Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure
limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches)
during normal operation.

ประกาศสําหรับผูใชในบราซิล
Aviso aos usuários no Brasil
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).
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ประกาศสําหรับผูใชในแคนาดา
Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens
For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry
Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain
should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more
than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2)
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN
d'Industrie Canada.
Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut
fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé
par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres
utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une
communication réussie.
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son
fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas
provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y
compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

ประกาศสําหรับผูใชในไตหวัน

ขอมูลเกีย่ วกับกฎขอบังคับ
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โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อสิง่ แวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอม มีการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกับผลิตภัณฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยู
ในปริมาณที่นอยที่สุดในขณะที่ยงั รักษาประสิทธิภาพการทํางานและความนาเชื่อถือไว
ไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมไดอยูในกลุมเดียวกันไดรับการออกแบบใหคัดแยกไดอยาง
สะดวก ตัวยึดและตัวเชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายโดยใช
เครื่องมือทั่วๆ ไป ชิน
้ สวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบใหเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
เพื่อประสิทธิภาพในการถอดแยกชิ้นสวนและการซอมแซม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต Commitment to the Environment
(พันธกิจตอสิ่งแวดลอม) ของ HP ที่:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
การใชกระดาษ
•
พลาสติก
•
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
•
โครงการรีไซเคิล
•
โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
•
การทิ้งอุปกรณที่หมดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป
•
การใชไฟ
•
สารเคมี
•
ขอมูลแบตเตอรี่
•
กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป
•
ประกาศ RoHS (เฉพาะประเทศจีนเทานั้น)
•
ประกาศเกี่ยวกับ RoHS (เฉพาะประเทศยูเครนเทานั้น)

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ชิ้นสวนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพื่อใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยในการใชวส
ั ดุ
คุณสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ที่:
www.hp.com/go/msds
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โครงการรีไซเคิล
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/พื้นที่ รวม
ถึงพันธมิตรที่มีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก นอกจากนี้ HP ยัง
ชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางที่ไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP
โปรดเยีย่ มชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรีไซเคิลวัสดุสาํ หรับ HP inkjet
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ตของ HP ดําเนินงานอยูใน
หลายประเทศ/พื้นที่ คุณสามารถนําตลับหมึกพิมพและหมึกพิมพที่ใชแลวมารีไซเคิลได
โดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
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English
Français
Deutsch
Italiano
Español

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la
tienda donde adquirió el producto.

Česky

Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt
zakoupili.

Dansk

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.

Nederlands

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product
hebt aangeschaft.

Eesti

Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult.
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme
ostsite.

Suomi

Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös,
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen
jälleenmyyjältä.

Ελληνικά

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Magyar

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata,
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik.
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Latviski

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces,
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Lietuviškai

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Português

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza,
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que
adquiriu o produto.

Slovenčina

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade,
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Slovenščina

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants.
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili,
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini,
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Svenska

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Polski

การทิง้ อุปกรณทห
ี่ มดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar
kasserade produkter för återvinning.

การใชไฟ
อุปกรณการพิมพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY
STAR® มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเฉพาะ ENERGY STAR สําหรับอุปกรณ
210

ขอมูลทางเทคนิค

การพิมพและสรางภาพ โดยองคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา เครื่องหมาย
ตอไปนี้ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑการสรางภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ENERGY STAR

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S.
EPA ในฐานะที่ HP เปนพันธมิตรของ ENERGY STAR เราไดกําหนดให
ผลิตภัณฑนี้ตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR สําหรับประสิทธิภาพดานการใช
พลังงาน
สามารถดูรายการขอมูลเพิ่มเติมของรุนผลิตภัณฑสรางภาพที่ตรงตามขอกําหนด
ENERGY STAR ไดที่:
www.hp.com/go/energystar

สารเคมี
HP ยึดมั่นที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคา เพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดทางกฎหมาย เชน REACH (Regulation EC No 1907/2006 of
the European Parliament and the Council) คุณสามารถดูรายงานขอมูลเกี่ยว
กับสารเคมีสําหรับผลิตภัณฑนี้ไดที่ www.hp.com/go/reach

ขอมูลแบตเตอรี่
เครื่องพิมพมีแบตเตอรี่ภายในที่ใชรักษาการตั้งคาเครือ
่ งพิมพเมื่อเครื่องพิมพปด
 อาจ
ตองใสใจและระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทําการสัมผัสหรือกําจัดแบตเตอรีนี้
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
การทิ้งแบตเตอรี่ในไตหวัน
•
คําเตือนสําหรับผูใชในรัฐแคลิฟอรเนีย
•
การทิ้งแบตเตอรี่ในเนเธอรแลนด

การทิง้ แบตเตอรีใ่ นไตหวัน

โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวก A

คําเตือนสําหรับผูใชในรัฐแคลิฟอรเนีย
California Perchlorate Material Notice
Perchlorate material - special handling may apply. See:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
This product’s real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and
may require special handling when recycled or disposed of in California.

การทิง้ แบตเตอรีใ่ นเนเธอรแลนด
Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide
batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat.
Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de
geldende regels worden afgevoerd.
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English

European Union Battery Directive
This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the
product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Français

Directive sur les batteries de l'Union Européenne
Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a
été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un
technicien qualifié.

Deutsch

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die
Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker
durchgeführt werden.

Italiano

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori
Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e
la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un
tecnico dell'assistenza qualificato.

Español

Directiva sobre baterías de la Unión Europea
Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto
y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de
mantenimiento cualificado.

Česky

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi
Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby
vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

Dansk

EU's batteridirektiv
Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i
hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Nederlands

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is
deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een
gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Eesti

Euroopa Liidu aku direktiiv
Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja.
Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Suomi

Euroopan unionin paristodirektiivi
Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen
koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Ελληνικά

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού
χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης
αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Magyar

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája
A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy
van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Latviski

Eiropas Savienības Bateriju direktīva
Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta
dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Lietuviškai

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva
Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti
visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Polski

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów
Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która
podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Português

Diretiva sobre baterias da União Européia
Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e
é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico
qualificado.

Slovenčina

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami
Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná
tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Svenska Slovenščina

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih
V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli
popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

Български

Директива за батерии на Европейския съюз
Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за
продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран
техник.

Română

กฎระเบียบเกีย่ วกับแบตเตอรีข
่ องสหภาพยุโรป

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii
Acest produs conţine o baterie care este utilizată pentru a menţine integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului şi care este
proiectată să funcţioneze pe întreaga durată de viaţă a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de
un tehnician de service calificat.

EU:s batteridirektiv
Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens
hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
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ประกาศ RoHS (เฉพาะประเทศจีนเทานัน
้ )
ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอน
ั ตราย

ประกาศเกีย่ วกับ RoHS (เฉพาะประเทศยูเครนเทานัน
้ )
Технічний регламент щодо обмеження використання
небезпечних речовин (Україна)
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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สิทธิก
์ ารใชงานสําหรับบุคคลทีส
่ าม
LICENSE.aes-pubdom--crypto
--------------------/* rijndael-alg-fst.c
*
* @version 3.0 (December 2000)
*
* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)
*
* @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
* @author Antoon Bosselaers
<antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
* @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>
*
* This code is hereby placed in the public domain.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS ''AS IS'' AND
ANY EXPRESS
* OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
CONTRIBUTORS BE
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR
* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE

สิทธิก
์ ารใชงานสําหรับบุคคลที่สาม
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* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
LICENSE.expat-mit--expat
--------------------Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto
--------------------216

ขอมูลทางเทคนิค

/* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation
* Last update: 06/15/2005
* Issue date: 06/15/2005
*
* Copyright (C) 2005 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this
software
* without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
PROJECT OR CONTRIBUTORS
* BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR
* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY,

สิทธิก
์ ารใชงานสําหรับบุคคลที่สาม
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* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
* OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF
* ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
LICENSE.open_ssl--open_ssl
--------------------Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written
by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as
the following conditions are aheared to. The following conditions
apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
included with this distribution is covered by the same copyright terms
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given
attribution
as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or
in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof)
from
the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or
สิทธิก
์ ารใชงานสําหรับบุคคลที่สาม
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derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply
be
copied and put under another distribution licence
[including the GNU Public Licence.]
======================================================
==============
Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be
used to
endorse or promote products derived from this software without
prior written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
permission of the OpenSSL Project.
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6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS
IS'' AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
======================================================
==============
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

======================================================
==============
สิทธิก
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Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be
used to
endorse or promote products derived from this software without
prior written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS
IS'' AND ANY
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EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
======================================================
==============
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

======================================================
==============
Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto
--------------------สิทธิก
์ ารใชงานสําหรับบุคคลที่สาม
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/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation
* Last update: 02/02/2007
* Issue date: 04/30/2005
*
* Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
* may be used to endorse or promote products derived from this
software
* without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
PROJECT OR CONTRIBUTORS
* BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS
* INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN
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* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF
* THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
LICENSE.zlib--zlib
--------------------zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.3, July 18th, 2005
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software
in a product, an acknowledgment in the product documentation would
be
appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be
misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

สิทธิก
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The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request
for
Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt
(zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).
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B

อุปกรณสน
ิ้ เปลืองและอุปกรณเสริม
ของ HP
เนื้อหาในสวนนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP
สําหรับเครื่องพิมพ ขอมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดไปที่เว็บไซตของ HP
(www.hpshopping.com) สําหรับขอมูลลาสุด นอกจากนี้ คุณสามารถทําการสั่งซื้อ
ผานเว็บไซตไดเชนกัน
หมายเหตุ ตลับหมึกพิมพบางรุนไมมีในทุกประเทศ/พื้นที่
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
การสั่งซื้ออุปกรณการพิมพแบบออนไลน
•
อุปกรณใชสิ้นเปลือง

การสัง่ ซือ
้ อุปกรณการพิมพแบบออนไลน
เมื่อตองการสั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลนหรือสรางรายการชอปปงที่พิมพได
ใหเปดซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพของคุณ แลวคลิก Shopping
(ชอปปง) เลือก Shop for Supplies Online (ซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบ
ออนไลน) ซอฟตแวรของ HP จะอัปโหลดขอมูลเครื่องพิมพ พรอมทั้งหมายเลขรุน
หมายเลขประจําเครือ
่ งพิมพ รวมทั้งระดับหมึกพิมพโดยประมาณ เมื่อคุณอนุญาต โดย
จะมีการเลือกอุปกรณใชสิ้นเปลืองของ HP ซึ่งใชไดกับเครื่องพิมพของคุณไวลวงหนา
แลว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวน เพิ่มหรือลบรายการออก แลวพิมพรายการหรือสั่ง
ซื้อแบบออนไลนไดที่รานคาของ HP หรือจากผูจําหนายปลีกทางออนไลนอื่นๆ (ตัว
เลือกจะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค) ขอมูลตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอป
ปงแบบออนไลนยงั จะปรากฏบนขอความแจงเตือนหมึกพิมพดวย
คุณสามารถสั่งซื้อแบบออนไลนดวยการเยี่ยมชม www.hp.com/buy/supplies เมื่อมี
ขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อ
เลือกเครื่องพิมพ แลวจึงเลือกอุปกรณใชสิ้นเปลืองที่คุณตองการ
หมายเหตุ บริการสัง่ ซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุก
ประเทศ/พื้นที่ อยางไรก็ตาม หลายประเทศมีขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อทางโทรศัพท
การคนหารานคาในทองถิ่น และการพิมพรายการชอปปง นอกจากนั้น คุณสามารถ
เลือกตัวเลือก 'How to Buy' (วิธีซื้อ) ที่อยูดานบนหนาเว็บ www.hp.com/buy/
supplies เพื่อรับขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑของ HP ในประเทศของคุณได
อีกดวย

อุปกรณใชสน
ิ้ เปลือง
•
•

ตลับหมึกพิมพ
วัสดุพิมพของ HP
อุปกรณสน
ิ้ เปลืองและอุปกรณเสริมของ HP
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ตลับหมึกพิมพ
บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/พื้นที่ อยางไร
ก็ตาม หลายประเทศมีขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อทางโทรศัพท การคนหารานคาในทองถิ่น
และการพิมพรายการชอปปง นอกจากนั้น คุณสามารถเลือกตัวเลือก How to Buy (วิธี
ซื้อ) ที่อยูดานบนหนาเว็บ www.hp.com/buy/supplies เพื่อรับขอมูลเกี่ยวกับการสั่ง
ซื้อผลิตภัณฑของ HP ในประเทศของคุณไดอีกดวย
ใชเฉพาะตลับหมึกใหมท่ม
ี ีหมายเลขตลับหมึกเดียวกันกับตลับหมึกพิมพที่คุณจะเปลี่ยน
คุณสามารถดูหมายเลขตลับหมึกพิมพไดที่:
•
ในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง โดยการคลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) ภายใต Product
Information (ขอมูลผลิตภัณฑ) คลิก Ink Gauge (มาตรวัดระดับหมึก)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
•
บนรายงานสถานะเครื่องพิมพ (โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับ Printer Status
Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ))
•
ปายที่ตลับหมึกพิมพที่คณ
ุ กําลังเปลี่ยน
บนสติ๊กเกอรภายในเครื่องพิมพ
ขอควรระวัง ตลับบรรจุหมึกสําหรับติดตัง้ ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพไมมีวาง
จําหนายในแบบแยกซื้อ ตรวจสอบหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตองไดผาน
EWS บนรายงานสถานะเครื่องพิมพ หรือบนสติ๊กเกอรภายในเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรี
ยมการเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาใน
การเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอมเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไม
ตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถ
ยอมรับได

วัสดุพิมพของ HP
หากตองการสั่งซื้อวัสดุพิมพเชน HP Premium Paper โปรดไปที่ www.hp.com
HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาทีม
่ ีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทัง้ หมดทีม
่ ีโลโก ColorLok ผานการทดสอบ
วามีคุณสมบัตต
ิ รงตามมาตรฐานขัน
้ สูงดานความนาเชื่อถือและคุณภาพงาน
พิมพ และจะทําใหไดเอกสารทีม
่ ีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดําทีเ่ ขมมากขึ้น
และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป เลือกซื้อกระดาษทีม
่ ีโลโก ColorLok ที่
มีท้งั ขนาดและน้ําหนักที่หลากหลายไดจากผูผลิตกระดาษชั้นนํา
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C

การตัง้ คาโทรสารเพิม
่ เติม
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดในคูมือเริ่มตนใชงานแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในสวนนี้เพื่อตั้งคาโทรสารใหเสร็จสมบูรณ และเก็บคูมือเริ่มตนใชงานของคุณไวใช
อางอิงในภายหลัง
ในสวนนี้ คุณจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพ เพื่อใหการสงโทรสารสามารถทํางาน
ไดกับอุปกรณและบริการที่คุณอาจมีอยูแลวโดยใชสายโทรศัพทเดียวกัน
เคล็ดลับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้ง
โทรสาร) (Windows) หรือ HP Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้งของ HP)
(Mac OS X) เพื่อชวยในการตั้งคาโทรสารที่สําคัญบางรายการ เชน โหมดการรับ
สายและหัวกระดาษโทรสาร คุณสามารถเขาถึงเครื่องมือเหลานี้ผานซอฟตแวรของ
HP ที่คุณติดตั้งไวในเครื่องพิมพ หลังจากรันเครื่องมือเหลานี้ ใหคุณปฏิบัติตามขั้น
ตอนในสวนนี้เพื่อติดตั้งโทรสารของคุณใหเสร็จสมบูรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
การตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
•
การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
•
การทดสอบการตั้งคาโทรสาร

การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม
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การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
กอนเริ่มการติดตั้งเครื่องพิมพสําหรับการสงโทรสาร ใหตรวจสอบวาประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณใชระบบโทรศัพทประเภทใด คําแนะนําสําหรับการตั้งคาโทรสารจะแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับวาระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน
•
หากคุณไมพบประเทศ/พื้นที่ของคุณในตาราง แสดงวาคุณอาจใชระบบโทรศัพท
แบบอนุกรม สําหรับระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของตัวเชื่อมตอสําหรับ
อุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณ (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ) ไม
รองรับการเชื่อมตอโดยตรงเขากับพอรต "2-EXT" ของเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม
อุปกรณทั้งหมดตองเชื่อมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
หมายเหตุ ในบางประเทศ/พื้นที่ที่ใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สายโทรศัพท
ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพอาจมีปลั๊กเสียบผนังเพิ่มเติมใหมาดวยเชนกัน ซึ่งชวย
ใหคุณสามารถเชื่อมตออุปกรณโทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังที่คุณเสียบสายเครื่องพิมพได
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากประเทศ/พื้นที่ของคุณปรากฏอยูในตาราง แสดงวาคุณอาจใชระบบโทรศัพท
แบบขนาน สําหรับระบบโทรศัพทแบบขนาน คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ
โทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณกับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ที่ดานหลัง
ของเครื่องพิมพ

•

หมายเหตุ หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน HP ขอแนะนําใหใชสาย
โทรศัพทแบบ 2 เสนที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
ตาราง C-1 ประเทศ/พืน
้ ทีท
่ ี่ใชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา

ออสเตรเลีย

บราซิล

แคนาดา

ชิลี

จีน

โคลัมเบีย

กรีซ

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ไอรแลนด

ญี่ปุน

เกาหลี

ละติน อเมริกา

มาเลเซีย

เม็กซิโก

ฟลิปปนส

โปแลนด

โปรตุเกส

รัสเซีย

ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร

สเปน

ไตหวัน

ไทย

สหรัฐอเมริกา

เวเนซุเอลา

เวียดนาม
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หากคุณไมแนใจวาคุณมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหตรวจ
สอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
เลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสําหรับที่บานหรือที่ทํางาน
•
กรณี A: สายโทรสารแยก (ไมรับสัญญานเสียง)
•
กรณี B: การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับ DSL
•
กรณี C: การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
•
กรณี D: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเขาที่แตกตางบนสายเดียวกัน
•
กรณี E: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกัน
•
กรณี F: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับขอความเสียง
•
กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
•
กรณี H: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร
•
กรณี I: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวมกับเครื่องตอบรับ
•
กรณี J: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
•
กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และขอความเสียง

เลือกการตั้งคาโทรสารทีถ
่ ก
ู ตองสําหรับทีบ
่ านหรือทีท
่ าํ งาน
เพื่อใหสามารถใชโทรสารได คุณจําเปนตองทราบประเภทของอุปกรณและบริการ
(อยางใดอยางหนึ่ง) ที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่องพิมพ ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่
สําคัญเนื่องจากคุณอาจจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานที่มีอยูเดิมของคุณกับ
เครื่องพิมพโดยตรง และคุณอาจตองเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนที่จะสามารถ
ใชโทรสารได
1. ตรวจสอบวาระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน โปรดดูที่ การ
ตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
a. ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดู การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
b. ระบบโทรศัพทแบบขนาน โปรดไปที่ขั้นตอนที่ 2
2. เลือกทั้งอุปกรณและบริการที่ใชสายรวมกับโทรสาร
•
DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผานทางผูใหบริการระบบ
โทรศัพทของคุณ (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)
•
PBX: ระบบชุมสายโทรศัพทยอย (Private Branch Exchange - PBX)
หรือเครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Services
Digital Network - ISDN)
•
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของคุณ ซึ่งใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียก
เขาที่แตกตางกัน
•
สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่คุณจะใชรบ
ั
โทรสารจากเครื่องพิมพ

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร: โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรอยูบน
สายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ หากคุณตอบใช สําหรับคําถามตอไปนี้
แสดงวาคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร:
◦
คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ
ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
◦
คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dialup
◦
คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up
•
เครื่องตอบรับ: เครื่องตอบรับที่รบ
ั สายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่คุณใช
รับโทรสารจากเครื่องพิมพ
•
บริการฝากขอความเสียง: การสมัครใชงานบริการขอความเสียงผานทางบริษัท
โทรศัพทของคุณดวยหมายเลขเดียวกับที่คุณใชสําหรับการโทรเพื่อรับสง
โทรสารจากเครื่องพิมพของคุณ
จากตารางตอไปนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการที่ใชงานไดกับการตัง้ คาที่บานหรือ
สํานักงานของคุณ จากนั้นจึงคนหาการตั้งคาโทรสารที่แนะนํา ในบทนี้จะมีคํา
แนะนําทีละขั้นตอนสําหรับแตละกรณี
•

3.

หมายเหตุ หากการตั้งคาที่บานหรือที่สํานักงานของคุณไมไดอธิบายไวในบทนี้ ให
ติดตั้งเครื่องพิมพเหมือนเปนโทรศัพทระบบอะนาล็อกปกติ ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเชื่อมตอปลายสายเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังและปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
เครื่องพิมพ หากคุณใชสายโทรศัพทอื่น คุณอาจพบกับปญหาการสงและรับโทรสาร
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ
อุปกรณหรือบริการอืน
่ ๆ ทีใ่ ชสายรวมกับโทรสาร
DSL

PBX

บริการ
เสียงเรียก
เขาพิเศษ

สาย
สนทนา

โมเด็ม dialup ของ
คอมพิวเตอร

เครื่องตอบรับ

บริการ
ฝาก
ขอความ
เสียง

วิธก
ี ารตัง้ คาโทรสารที่
แนะนํา

กรณี A: สายโทรสารแยก
(ไมรับสัญญานเสียง)
กรณี B: การติดตั้ง
เครื่องพิมพรวมกับ DSL
กรณี C: การติดตั้ง
เครื่องพิมพรวมกับระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย
ISDN
กรณี D: โทรสารที่มี
บริการเสียงเรียกเขาที่
แตกตางบนสายเดียวกัน
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(ทําตอ)
อุปกรณหรือบริการอืน
่ ๆ ทีใ่ ชสายรวมกับโทรสาร
DSL

PBX

บริการ
เสียงเรียก
เขาพิเศษ

สาย
สนทนา

โมเด็ม dialup ของ
คอมพิวเตอร

เครื่องตอบรับ

บริการ
ฝาก
ขอความ
เสียง

วิธก
ี ารตัง้ คาโทรสารที่
แนะนํา

กรณี E: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ ชรวมกัน
กรณี F: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ ชรวมกับ
ขอความเสียง
กรณี G: สายโทรสารทีใ่ ช
รวมกับโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)
กรณี H: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ ชรวมกับ
โมเด็มคอมพิวเตอร
กรณี I: ใชสายสนทนา/
สายโทรสารรวมกับเครื่อง
ตอบรับ
กรณี J: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ ชรวมกับ
โมเด็มคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ
กรณี K: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ ชรวมกับ
โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและขอความ
เสียง

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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ภาคผนวก C

กรณี A: สายโทรสารแยก (ไมรับสัญญานเสียง)
หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายสนทนา และคุณไมมีอุปกรณอื่น
เชื่อมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหติดตั้งเครื่องพิมพของคุณตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอนี้

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

2
1

ี่ นัง
ชองเสียบสายโทรศัพททผ

2

่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพที่มส
ี ายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
2.
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เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ

การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม

(เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมีคา
นอยที่สุด (สองครั้ง)
4. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตาม
จํานวนที่กําหนดในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะเริ่ม
สงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
3.

กรณี B: การติดตั้งเครือ
่ งพิมพรวมกับ DSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานผูใหบริการโทรศัพทของคุณ และไมไดเชื่อมตออุปกรณ
ใดๆ กับเครื่องพิมพ ใหใชคําแนะนําในหัวขอนี้เพื่อเชื่อมตัวแยกสัญญาณ DSL ที่อยู
ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ ตัวแยกสัญญาณ DSL จะขจัด
สัญญาณดิจิตอลที่สามารถขัดขวางการทํางานของเครื่องพิมพ ดังนั้นเครื่องพิมพจะ
สามารถสื่อสารกับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ)
หมายเหตุ หากคุณใชสาย DSL แตไมไดเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ คุณจะไม
สามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่องพิมพได

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

2

3

1

ชองเสียบสายโทรศัพททผ
ี่ นัง

2

ตัวแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ

3

ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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ภาคผนวก C

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับ DSL
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับ
พอรตที่วางบนตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับ
พอรต 1-LINE ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL กับเครื่องพิมพ คุณ
อาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่
คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
เนื่องจากมีสายโทรศัพทใหมาเพียงสายเดียว คุณอาจจําเปนตองหาสายโทรศัพท
มาเพิ่มสําหรับการติดตั้งแบบนี้
ตอสายโทรศัพทเพิ่มเติมจากตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง
4. รันการทดสอบโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
3.

กรณี C: การติดตั้งเครือ
่ งพิมพรวมกับระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal adapter)
สําหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังนี้
•
หากคุณใชอุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรขั้วตอ PBX หรือ ISDN ใหเชื่อม
ตอเครื่องพิมพกับพอรตที่ออกแบบมาสําหรับใชกับโทรสารและโทรศัพท นอกจาก
นั้น ควรตรวจสอบดวยวา ไดตั้งคาอะแดปเตอรขั้วตอไวที่ประเภทสวิตชที่ถูกตอง
สําหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากทําได
หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะใหคุณสามารถกําหนดคาพอรตตางๆ
สําหรับอุปกรณโทรศัพทเฉพาะได ตัวอยางเชน คุณอาจจะกําหนดพอรตหนึ่ง
สําหรับโทรศัพทและกลุมโทรสาร 3 และอีกพอรตหนึ่งเปนพอรตอเนกประสงค
ในกรณีที่คุณมีปญหาเมื่อทําการเชื่อมตอกับพอรตโทรสาร/โทรศัพทของตัว
แปลง ISDN ใหลองใชพอรตอเนกประสงค ซึ่งชองนั้นอาจติดฉลากไววา
"multi-combi" หรืออื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
•

หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหตั้งเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"
หมายเหตุ ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีเสียงสัญญาณรอสายที่ตั้งคาให
"เปด" โดยคาเริ่มตน สัญญาณรอสายจะขัดขวางการสงโทรสารทั้งหมด และคุณ
ไมสามารถสงหรือรับโทรสารผานเครื่องพิมพได โปรดดูเอกสารประกอบที่มา
พรอมกับระบบโทรศัพท PBX ของคุณสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการปด
สัญญาณรอสาย
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การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม

หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอนที่จะ
กดหมายเลขโทรสาร
•
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพกับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง หากไมใช คุณอาจไมสามารถใชงานโทรสารได สายโทรศัพท
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
หากสายโทรศัพทที่ใหมามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซื้อตัวตอพวงเพื่อตอขยาย
สายโทรศัพทจากรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในพื้นที่ของคุณ
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
•

กรณี D: โทรสารทีม
่ บ
ี ริการเสียงเรียกเขาทีแ
่ ตกตางบนสายเดียวกัน
หากคุณสมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่ทําให
คุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แตละหมายเลขจะ
มีรูปแบบเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอนี้

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

2
1

ชองเสียบสายโทรศัพททผ
ี่ นัง

2

ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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ภาคผนวก C

การติดตั้งเครือ
่ งพิมพรวมกับบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
2.
3.

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูปแบบที่
บริษัทโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ
หมายเหตุ ตามคาเริ่มตน เครื่องพิมพไดถก
ู กําหนดใหตอบรับเสียงเรียกเขาทุก
รูปแบบ หากคุณไมตั้งคาให Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ตรง
กับรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ เครื่องพิมพ
อาจตอบรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสาร หรืออาจไมตอบรับสายใดๆ
เคล็ดลับ คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบ
รูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพเพื่อตั้งคาเสียงเรียกเขา
เฉพาะ ดวยคุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพจะจดจําและบันทึกรูปแบบเสียงเรียกเขา
ของสายเรียกเขา และกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดโดยบริษัทโทรศัพท
ของคุณเพื่อรับโทรสาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนรูปแบบเสียง
เรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

(เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมีคา
นอยที่สุด (สองครั้ง)
5. รันการทดสอบโทรสาร
เครื่องพิมพจะตอบรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาตามที่คุณเลือกไวโดย
อัตโนมัติ (การตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) หลังจากเสียงเรียก
เขาดังขึ้นตามจํานวนที่เลือกไว (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา))
เครื่องพิมพจะเริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
4.
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กรณี E: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกัน
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณไมมี
อุปกรณสํานักงานอื่นๆ (หรือบริการขอความเสียง) บนสายโทรศัพท ใหติดตั้ง
เครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

3
2
1

ี่ นัง
ชองเสียบสายโทรศัพททผ

2

่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

3

โทรศัพท (ทางเลือก)

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับสายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกัน
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
2.

โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
•
หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT
ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ แลวเชื่อมตอโทรศัพทเขากับพอรตนี้
•
หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศัพทโดยตรงที่
ดานบนของสายเคเบิลของเครื่องพิมพที่มีปลั๊กเสียบผนังมาพรอมกัน
การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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คุณจะตองกําหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง โดย:
•
หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพใหตอบรับสายอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะรับสายเรียก
เขาและรับโทรสารทั้งหมด เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตาง
ระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หากสงสัยวาสายใดเปนสาย
สนทนา คุณตองรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการติดตั้ง
เครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัต)ิ
•
หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสาย
โทรสารที่เขามาดวยตนเอง เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หาก
ตองการติดตั้งเครื่องพิมพเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
4. รันการทดสอบโทรสาร
หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับและไดยน
ิ เสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัวเอง
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
3.

กรณี F: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับขอความเสียง
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณยัง
สมัครใชบริการขอความเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่
อธิบายในหัวขอนี้
หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการขอความเสียงของ
คุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซึ่ง
หมายความวา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการรับ
โทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อสมัครใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ หรือขอสายโทรศัพทอีกสายแยกตางหากสําหรับโทรสาร
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ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

2
1

ชองเสียบสายโทรศัพททผ
ี่ นัง

2

ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับบริการขอความเสียง
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
3. รันการทดสอบโทรสาร
คุณตองใหมีผูรอรับสายโทรสารที่เขามา เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได
คุณตองเริ่มสงโทรสารดวยตนเองกอนที่บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจะรับสาย
2.

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)

241

ภาคผนวก C

หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณี G: สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร (ไมรบ
ั สายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารที่ไมรับสายสนทนาและมีโมเด็มคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับสายนี้ ให
ติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้
หมายเหตุ หากคุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร โมเด็มดังกลาวจะใชสาย
โทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ คุณไมสามารถใชโมเด็มและเครื่องพิมพพรอมกันได
ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกําลังใชโมเด็ม
dial-up คอมพิวเตอรเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

•
•

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณกําลังใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันเพื่อสงโทรสารและตอกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามวิธีการเหลานี้ในการติดตัง้ เครื่องพิมพ

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

3

2
1

ี่ นัง
ชองเสียบสายโทรศัพททผ

2

ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

3
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คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
2. หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลัง
ของเครื่องพิมพ
3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
4.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมีคา
นอยที่สุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตาม
จํานวนที่คุณตั้งไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะ
เริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
5.

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชบริการ DSL และใชสายโทรศัพทนั้นเพื่อสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
เหลานี้เพื่อตั้งคาโทรสารของคุณ

4
1

2

3

5

1

ชองเสียบสายโทรศัพททผ
ี่ นัง

2

ตัวแยกสายแบบขนาน

3

ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
ตอปลายสายดานหนึ่งของแจ็คโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อเชื่อมตอกับพอรต
1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ เสียบปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ
DSL/ADSL
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

4

Computer (คอมพิวเตอร)

5

โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณจําเปนตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน ซึ่งมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรต
ที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสอง
สาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลัก
๊ ที่ดานหลัง
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การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัว
แยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับดานหลังของ
เครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจาก
สายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายที่ผนัง
6. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตาม
จํานวนที่คุณตั้งไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะ
เริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
3.
4.

กรณี H: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร
การติดตั้งเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต
หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสาย
แบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)
•
•

สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับรับและสงโทรสารและสายสนทนา ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําเหลานี้เพื่อตั้งคาโทรสารของคุณ
การติดตั้งเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต
การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสาย
แบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกสายแบบขนาน

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มพ
ี อรตโทรศัพทสอง
พอรต

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

3
1
5

2
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4

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

3

ตัวแยกสายแบบขนาน

4

คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

5

โทรศัพท

การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม

1.
2.

3.
4.

ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลัง
ของเครื่องพิมพ
เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

5.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

คุณจะตองกําหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง โดย:
•
หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพใหตอบรับสายอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะรับสายเรียก
เขาและรับโทรสารทั้งหมด เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตาง
ระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หากสงสัยวาสายใดเปนสาย
สนทนา คุณตองรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการติดตั้ง
เครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ใหเปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับ
อัตโนมัต)ิ
•
หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสาย
โทรสารที่เขามาดวยตนเอง เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หาก
ตองการตั้งคาเครื่องพิมพใหเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา Auto
Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
7. รันการทดสอบโทรสาร
หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับและไดยน
ิ เสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัวเอง
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และโมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อตัง้ คาโทรสารของคุณ
6.

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
ใชคําแนะนําเหลานี้หากคอมพิวเตอรของคุณมีโมเด็ม DSL/ADSL

7
1

3

1
6

4
2

7
3

5
1

ชองเสียบสายโทรศัพททผ
ี่ นัง

2

ตัวแยกสายแบบขนาน

3

ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ทีด
่ านหลังของเครื่องพิมพ
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

5

โมเด็ม DSL/ADSL

6

Computer (คอมพิวเตอร)

7

โทรศัพท

หมายเหตุ คุณจําเปนตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน ซึ่งมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรต
ที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสอง
สาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลัก
๊ ที่ดานหลัง
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การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลขเดียวกับ
บริการ DSL จะตองถูกเชื่อมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL เพิ่มเติมเพื่อไม
ใหมีเสียงรบกวนในขณะที่กําลังสนทนา
2.

การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัว
แยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL กับเครื่องพิมพ คุณ
อาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่
คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่
ดานหลังของเครื่องพิมพ แลวเชื่อมตอโทรศัพทเขากับพอรตนี้
4. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายที่ผนัง
7. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตาม
จํานวนที่คุณตั้งไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะ
เริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
3.

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)

249

ภาคผนวก C

กรณี I: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวมกับเครือ
่ งตอบรับ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และเชื่อมตอกับ
เครื่องตอบรับที่รับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทนี้ ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่
อธิบายไวในสวนนี้

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

1

3

4

2
1

ี่ นัง
ชองเสียบสายโทรศัพททผ

2

ี่ าพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
ใชสายโทรศัพททม
เครื่องพิมพ
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ

3

เครื่องตอบรับ

4

โทรศัพท (ทางเลือก)

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับสายสนทนา/สายโทรสารที่มเี ครือ
่ งตอบรับ
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
2. ถอดสายเครื่องตอบรับของคุณจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับ
พอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับของคุณเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพนี้
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3.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

4.

(เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพื่อความสะดวก คุณควรจะตอ
เครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"
หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ คุณ
สามารถซื้อและใชตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) เพื่อตอทั้งสายเครื่อง
ตอบรับและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไป
สําหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
6. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นสองถึงสามครั้ง
7. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่เครื่องพิมพเปนจํานวน
เสียงเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องพิมพของคุณจะสามารถรองรับได (จํานวนเสียงเรียก
เขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)
8. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจํานวนที่ตงั้
ไว จากนั้นคําทักทายที่บันทึกไวจะดังขึ้น เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาใน
ระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณโทรสารเขามา
เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทําการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร
เครื่องพิมพจะหยุดการตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถบันทึก
ขอความเสียงได
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
5.

กรณี J: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอรและเครือ
่ งตอบรับ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และเชื่อมตอ
โมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับเขากับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหติดตั้งเครื่องพิมพ
ของคุณตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้
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หมายเหตุ เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวม
กับเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและเครื่องพิมพไดพรอมกัน ตัวอยาง
เชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกําลังใชโมเด็ม dialup คอมพิวเตอรเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
•
•

สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่อง
ตอบรับ
สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและ
เครือ
่ งตอบรับ
การติดตั้งเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต
หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสาย
แบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกสายแบบขนาน
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การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มพ
ี อรตโทรศัพทสอง
พอรต

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

2

3

1

6

7

5

4

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

พอรตโทรศัพท "IN" ทีค
่ อมพิวเตอร

3

พอรตโทรศัพท "OUT" ทีค
่ อมพิวเตอร

4

โทรศัพท (ทางเลือก)

5

เครื่องตอบรับ

6

คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

7

ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ

1.
2.

3.

ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลัง
ของเครื่องพิมพ
ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอกับพอรต
"OUT" ที่ดานหลังคอมพิวเตอร (โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร)
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4.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

5.

(เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพื่อความสะดวก คุณควรจะตอ
เครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอที่พอรต "OUT"
หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับ คุณ
สามารถซื้อและใชตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) เพื่อตอทั้งสายเครื่อง
ตอบรับและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสายโทรศัพททั่วไป
สําหรับการเชื่อมตอในสวนนี้

6.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
8. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นสองถึงสามครั้ง
9. เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บนเครื่องพิมพใหมีจํานวน
เสียงเรียกเขาสูงสุดที่ผลิตภัณฑของคุณรองรับได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะ
แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)
10. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจํานวนที่ตงั้
ไว จากนั้นคําทักทายที่บันทึกไวจะดังขึ้น เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาใน
ระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณโทรสารเขามา
เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทําการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร
เครื่องพิมพจะหยุดการตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถบันทึก
ขอความเสียงได
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
7.
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สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและ
เครือ
่ งตอบรับ

1
7

8

3
4

6

1

2

3

8

5
1

ชองเสียบสายโทรศัพททผ
ี่ นัง

2

ตัวแยกสายแบบขนาน

3

ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4

สายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
เครื่องพิมพ
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

5

โมเด็ม DSL/ADSL

6

Computer (คอมพิวเตอร)

7

เครื่องตอบรับ

8

โทรศัพท (ทางเลือก)

หมายเหตุ คุณจําเปนตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน ซึ่งมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรต
ที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสอง
สาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลัก
๊ ที่ดานหลัง

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากผูใหบริการระบบ DSL/ADSL ของ
คุณ
หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สํานักงานที่ใชหมายเลขเดียวกับ
บริการ DSL/ADSL จะตองถูกเชื่อมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
เพิ่มเติม เพื่อไมใหมีเสียงรบกวนในขณะที่กําลังสนทนา
2.

การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัว
แยกสัญญาณ DSL/ADSL จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL กับ
เครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจาก
สายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

3.
4.

การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เขากับตัวแยกสาย
ถอดสายเครื่องตอบรับจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเสียบเขากับพอรต 2EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับของคุณเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพนี้

5.
6.
7.
8.

การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายที่ผนัง
กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นสองถึงสามครั้ง
เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่เครื่องพิมพเปนจํานวน
เสียงเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องพิมพจะสามารถรองรับได
หมายเหตุ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
พื้นที่

รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจํานวนที่ตงั้
ไว จากนั้นคําทักทายที่บันทึกไวจะดังขึ้น เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาใน
ระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณโทรสารเขามา
เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทําการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร
เครื่องพิมพจะหยุดการตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถบันทึก
ขอความเสียงได
9.
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หากคุณใชสายโทรศัพทเสนเดียวกับสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และมี
โมเด็ม DSL ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้เพื่อตัง้ คาโทรสารของคุณ
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
และขอความเสียง
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใชโมเด็ม dialup ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันนี้ และสมัครใชบริการขอความเสียงผาน
ทางบริษัทโทรศัพท ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้
หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการขอความเสียงของ
คุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่ใชรับโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซึ่ง
หมายความวา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการรับ
โทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อสมัครใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ หรือขอสายโทรศัพทอีกสายแยกตางหากสําหรับโทรสาร
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ
คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและเครื่องพิมพไดพรอมกัน ตัวอยางเชน คุณไมสามารถ
ใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรเพื่อสง
อีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การติดตั้งเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึ่งหรือสองพอรต
•
หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยกสายแบบ
ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยา
ใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบ
ขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ตัวอยางของตัวแยกสายแบบขนาน

การตัง้ คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
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•

หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทอยูสองพอรต ใหติดตั้งเครื่องพิมพดังตอไปนี้:

ภาพดานหลังของเครือ
่ งพิมพ

4
1

2

3

1

ี่ นัง
ชองเสียบสายโทรศัพททผ

2

ใชสายโทรศัพททใี่ หมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ
่ มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

3

คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

4

โทรศัพท

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มพ
ี อรตโทรศัพทสอง
พอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
2. หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลัง
ของเครื่องพิมพ
3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
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4.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่ง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอ
 ปลายอีกดานเขากับพอรต 1LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสาย
โทรศัพทที่คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

5.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัต)ิ
7. รันการทดสอบโทรสาร
คุณตองใหมีผูรอรับสายโทรสารที่เขามา เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
6.

การติดตัง้ โทรสารแบบอนุกรม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครือ
่ งพิมพสําหรับการรับและสงโทรสาร
โดยใช ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดูที่เว็บไซตการกําหนดคาโทรสารสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
ออสเตรีย

www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมัน

www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝรั่งเศส)

www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน)

www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร

www.hp.com/uk/faxconfig

ฟนแลนด

www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก

www.hp.dk/faxconfig

สวีเดน

www.hp.se/faxconfig

นอรเวย

www.hp.no/faxconfig

เนเธอรแลนด

www.hp.nl/faxconfig

เบลเยียม (ดัตช)

www.hp.be/nl/faxconfig

เบลเยียม (ฝรั่งเศส)

www.hp.be/fr/faxconfig

การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
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(ทําตอ)
โปรตุเกส

www.hp.pt/faxconfig

สเปน

www.hp.es/faxconfig

ประเทศฝรั่งเศส

www.hp.com/fr/faxconfig

ไอรแลนด

www.hp.com/ie/faxconfig

อิตาลี

www.hp.com/it/faxconfig

การทดสอบการตัง้ คาโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพวาได
รับการติดตั้งอยางถูกตองสําหรับโทรสาร ทําการทดสอบนี้หลังจากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ
สําหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว การทดสอบมีดังนี้:
•
ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร
•
ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับเครื่องพิมพ
•
ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตที่ถูกตองหรือไม
•
ตรวจสอบสัญญาณการโทร
•
ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได
•
ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท
เครื่องพิมพจะพิมพรายงานที่มีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ให
ตรวจสอบรายงานเพื่อดูขอมูลเกีย่ วกับวิธีการแกไขปญหาที่พบ และทําการทดสอบอีก
ครั้ง
การทดสอบการตัง้ คาโทรสารผานแผงควบคุมของเครือ
่ งพิมพ
1. การติดตั้งเครื่องพิมพสําหรับการรับและสงโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายใน
บานหรือสํานักงาน
2. ตรวจสอบใหแนใจวาตลับบรรจุหมึกไดรับการติดตั้งแลว และปอนกระดาษขนาด
เต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษเขากอนทําการทดสอบ
3. จากหนาจอหลัก กดปุม
(การตั้งคา)
4. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Run
Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)
เครื่องพิมพจะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพรายงาน
5. ทบทวนรายงาน
•
หากผลการทดสอบผาน และคุณยังพบปญหาเกี่ยวกับโทรสาร ใหตรวจสอบ
รายการการตั้งคาโทรสารในรายงานเพื่อตรวจสอบวาการตั้งคานั้นถูกตอง การ
ตัง้ คาโทรสารเปนคาวางหรือไมถูกตองจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาเกี่ยวกับ
โทรสาร
•
หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแกปญหาที่
เกิดขึ้น
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การตัง้ คาเครือขาย (HP Deskjet
Ink Advantage 4625 e-All-inOne series)
คุณสามารถจัดการการตั้งคาเครือขายสําหรับเครื่องพิมพผานทางแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอถัดไป การตั้งคาขั้นสูงเพิ่มเติมมีอยูในเว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝง ซึ่งเปนเครื่องมือการกําหนดคาและสถานะซึ่งคุณสามารถเขาถึงได
จากเว็บเบราวเซอร โดยใชการเชื่อมตอเครือขายที่มีอยูกับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-inOne series)
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
การตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการสื่อสารไรสาย
•
เปลี่ยนการตั้งคาเครือขายพื้นฐาน
•
การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายขั้นสูง

การตัง้ คาเครือ
่ งพิมพสาํ หรับการสื่อสารไรสาย
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับการสื่อสารไรสาย
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
กอนเริ่มใชงาน
•
การติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขายไรสายของคุณ
•
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP (แนะนํา)
•
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
•
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
•
การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอ
•
การทดสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย
•
แนวทางการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครือขายไรสาย
•
คําแนะนําในการลดสัญญาณรบกวนบนเครือขายไรสาย
หมายเหตุ หากคุณพบปญหาในการเชื่อมตอเครื่องพิมพ โปรดดูที่ การแกไขปญหา
การใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)
เคล็ดลับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการใชงานเครือ
่ งพิมพแบบไร
สาย โปรดไปที่ HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/
wirelessprinting)

การตั้งคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
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กอนเริม
่ ใชงาน
กอนที่จะเริ่มติดตั้งการเชื่อมตอแบบไรสาย โปรดตรวจสอบสิ่งตอไปนี้
•
เครือขายไรสายมีการตั้งคาและทํางานอยางถูกตอง
•
เครื่องพิมพและคอมพิวเตอรที่ใชเครื่องพิมพอยูในเครือขายเดียวกัน (ซับเน็ต)
ในขณะที่เชื่อมตอเครื่องพิมพ อาจมีขอความแจงใหคุณปอนชื่อเครือขายไรสาย
(SSID) รหัสผานเครือขายไรสาย:
•
ชื่อเครือขายไรสายคือชื่อของเครือขายไรสายของคุณ
•
รหัสผานเครือขายไรสายจะปองกันไมใหบุคคลอื่นเชื่อมตอกับเครือขายไรสายของ
คุณโดยไมไดรับอนุญาตจากคุณ เครือขายไรสายของคุณอาจใชคีย WEP หรือวลี
ผาน WEP อยางใดอยางหนึ่ง ขึน
้ อยูกับระดับการรักษาความปลอดภัยที่ตองการ
หากคุณยังไมไดเปลี่ยนชื่อเครือขายหรือรหัสผานความปลอดภัยตั้งแตติดตั้งเครือขายไร
สายของคุณคุณอาจคนหาขอมูลนี้ไดที่ดานหลังหรือดานขางของเราเตอรไรสาย
หากคุณไมพบชื่อเครือขายหรือรหัสผานความปลอดภัยหรือไมสามารถจําขอมูลนี้ได
โปรดดูเอกสารคูมือที่ใหมากับคอมพิวเตอรหรือเราเตอรไรสายของคุณ หากคุณยัง
คนหาขอมูลนี้ไมพบ ใหติดตอผูดูแลเครือขายหรือผูที่ตั้งคาเครือขายไรสายของคุณ
เคล็ดลับ หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows HP มีเครื่องมือ
ที่เรียกวา HP Home Network Diagnostic Utility (ยูทิลิตี้การวินิจฉัยเครือขาย
โฮมของ HP) ที่สามารถชวยเรียกดูขอมูลนี้ไดจากระบบปฏิบัติการบางระบบ หาก
ตองการใชเครื่องมือนี้ โปรดไปที่ HP Wireless Printing Center
(www.hp.com/go/wirelessprinting) จากนั้นคลิก Network Diagnostic
Utility (ยูทิลิตี้การวิเคราะหเครือขาย) ในสวน Quick Links (การเชื่อมโยงดวน)
(ในขณะนี้ เครื่องมือนี้อาจใชไมไดกับทุกภาษา)

การติดตั้งเครือ
่ งพิมพในเครือขายไรสายของคุณ
หากตองการติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขายไรสายของคุณ ใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
•
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP (แนะนํา)
•
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
•
การติดตั้งเครื่องพิมพโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
หมายเหตุ หากคุณใชเครื่องพิมพกับการเชื่อมตอประเภทอื่นมากอน เชน การเชื่อม
ตอ USB ใหปฏิบัติตามคําแนะนําใน การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอ เพื่อติดตั้ง
เครื่องพิมพในเครือขายไรสาย

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพโดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP (แนะนํา)
นอกเหนือจากเปดใชงานคุณสมบัติหลักของเครื่องพิมพแลว คุณสามารถใชซอฟตแวร
เครื่องพิมพ HP ที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพของคุณในการตั้งคาการสื่อสารแบบไร
สาย
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หากคุณใชเครือ
่ งพิมพกับการเชื่อมตอประเภทอื่นมากอน เชน การเชื่อมตอ USB ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอ เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพในเครือ
ขายไรสาย

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) ชวยใหคุณสามารถติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขาย
ไรสายของคุณไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองปอนชื่อเครือขายไรสาย (SSID), รหัสผาน
เครือขายไรสาย (วลีรหัสผาน WPA, คีย WEP) หรือการตั้งคาระบบไรสายอื่นๆ
หมายเหตุ ใหติดตั้งระบบไรสายโดยใช WPS เทานั้น หากเครือขายไรสายของคุณ
ใชการเขารหัสขอมูล WPA หากเครือขายไรสายของคุณใช WEP หรือไมไดใช
การเขารหัสแตอยางใด ใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งที่ใหไวในสวนนี้เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพใน
เครือขายไรสายของคุณ
หมายเหตุ WPS 2.0 ไมสนับสนุนโปรโตคอล WEP, WPA และ TKIP
หมายเหตุ หากตองการใช WPS ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายหรือจุด
เขาใชงานระบบไรสายของคุณสนับสนุน WPS เราเตอรที่สนับสนุน WPS มักจะมี
ปุม

(WPS) หรือปุมที่ชื่อ “WPS”

คุณสามารถใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพโดยใช WPS:
•
•

วิธีการกดปุม ใช
(WPS) หรือปุม WPS หากมีบนเราเตอรของคุณ
วิธีการรหัส PIN: ปอนรหัส PIN ที่เครื่องพิมพสรางขึ้นเขาไปในซอฟตแวรการ
กําหนดคาของเราเตอร

การเชื่อมตอเครือ
่ งพิมพโดยใชวธิ ก
ี ารกดปุม
1.
2.
3.
4.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพื่อ
เลื่อนไปยังและเลือก Wireless Settings (การตั้งคาระบบไรสาย)
เลือก Wi-Fi Protected Setup และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
เมื่อมีขอความปรากฏขึ้น ใหเลือก Push Button (ปุมกด)
ที่เราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย ใหกดปุม WPS คางไว 3 วินาที
รอประมาณ 2 นาที หากเครื่องพิมพเชื่อมตอสําเร็จ ไฟสถานะไรสายจะหยุด
กะพริบแตยงั ติดสวาง

การเชื่อมตอเครือ
่ งพิมพโดยใชวธิ ก
ี ารรหัส PIN
1.
2.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพื่อ
เลื่อนไปยังและเลือก Wireless Settings (การตั้งคาระบบไรสาย)
เลือก Wi-Fi Protected Setup และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การตัง้ คาเครื่องพิมพสําหรับการสือ
่ สารไรสาย
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3.
4.

เมื่อมีขอความปรากฏขึ้น ใหเลือก PIN (รหัส PIN) WPS PIN จะปรากฏบน
จอแสดงผล
เปดยูทิลิตี้การกําหนดคาหรือซอฟตแวรของเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบ
ไรสาย แลวปอน WPS PIN
หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับการใชยูทิลิตี้การกําหนดคา โปรดดู
เอกสารที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย
รอประมาณ 2 นาที หากเครื่องพิมพเชื่อมตอสําเร็จ ไฟสถานะไรสายจะหยุด
กะพริบแตยงั ติดสวาง

การติดตัง้ เครือ
่ งพิมพโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
ของเครื่องพิมพเพื่อติดตั้งการสื่อสารแบบไรสาย
1. เปด EWS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
2. บนแท็บ Home (หนาหลัก) ใหคลิก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติด
ตั้งแบบไรสาย) ในกลอง Setup (การตั้งคา)
3. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
เคล็ดลับ คุณยังสามารถติดตั้งการสื่อสารไรสายไดโดยปอนหรือเปลี่ยนการตั้งคา
ระบบไรสายแตละการตั้งคา หากตองการเปลี่ยนการตั้งคานี้ บนแท็บ Network
(เครือขาย) ใหคลิก Advanced (ขั้นสูง) ในสวน Wireless (802.11) (ไรสาย) ที่
ดานซาย เปลี่ยนการตั้งคาระบบไรสาย จากนั้นคลิก Apply (นําไปใช)

การเปลีย่ นประเภทการเชือ
่ มตอ
หลังจากคุณติดตั้งซอฟตแวรของ HP และเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหรือ
เครือขายของคุณแลว คุณสามารถใชซอฟตแวร HP เพื่อเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอได
(ตัวอยางเชน จากการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบไรสาย)
หมายเหตุ อาจมีขอความแจงใหคุณเชื่อมตอสาย USB ชั่วคราวในระหวาง
กระบวนการตั้งคา
การเปลีย่ นจากการเชือ
่ มตอแบบ USB เปนการเชือ
่ มตอแบบไรสาย
ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
Windows
1. บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่ม) เลือก Programs (โปรแกรม)
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกชื่อเครื่องพิมพของคุณ
แลวคลิก Printer Setup & Software (การติดตั้งเครื่องพิมพและซอฟตแวร)
2. คลิก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเชื่อม
ตอเครื่องพิมพจาก USB เปนแบบไรสาย)
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนินการตั้งคาใหเสร็จสิ้น
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Mac OS X
1. เปด HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปด HP
Utility (ยูทิลิตี้ของ HP)
2. คลิกที่ไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเครื่องมือ HP Utility
(ยูทิลิตี้ของ HP)
3. ดับเบิลคลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดตั้งของ HP) และปฏิบัติตามคํา
แนะนําบนหนาจอ
การเปลีย่ นจากการเชือ
่ มตอแบบไรสายเปนการเชือ
่ มตอแบบ USB
หากตองการเปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบไรสายเปนการเชื่อมตอแบบ USB ใหเชื่อมตอ
สาย USB กับเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac OS X ใหเพิ่ม
เครื่องพิมพในคิวการพิมพ คลิก System Preferences (ลักษณะที่ตองการของ
ระบบ) ใน Dock คลิก Print & Fax (พิมพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan
ในสวน Hardware (ฮารดแวร) คลิก + จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ

การทดสอบการเชือ
่ มตอแบบไรสาย
พิมพหนาการทดสอบระบบไรสายเพื่อดูขอ
 มูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอแบบไรสายของ
เครื่องพิมพ หนาการทดสอบระบบไรสายจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ
ฮารดแวรแอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย
แลว หนาการทดสอบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคาเครือขายนั้น
การพิมพหนาทดสอบระบบไรสาย
1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม
(ไรสาย)
2. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Print Reports (พิมพรายงาน) แลว
เลือก Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบไรสาย)

แนวทางการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครือขายไรสาย
ขอมูลตอไปนี้สามารถชวยใหคุณปองกันเครือขายไรสายและเครื่องพิมพไรสายของคุณ
ใหปลอดภัยจากการใชโดยไมไดรับอนุญาต
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/wirelessprinting
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
ภาพรวมของการตั้งคาความปลอดภัย
•
เพิ่มฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสาย (การกรอง MAC)
•
แนวทางการรักษาความปลอดภัยระบบไรสายอื่นๆ

การตัง้ คาเครื่องพิมพสําหรับการสือ
่ สารไรสาย
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ภาพรวมของการตั้งคาความปลอดภัย
เพื่อชวยปรับปรุงความปลอดภัยของเครือขายไรสายและปองกันการเขาถึงโดยไมไดรบ
ั
อนุญาต เครื่องพิมพจะสนับสนุนการพิสูจนตัวตนสําหรับเครือขายชนิดทั่วไปหลายชนิด
เชน WEP, WPA, และ WPA2
•
WEP: จะชวยรักษาความปลอดภัยโดยการเขารหัสขอมูลที่สงผานคลื่นวิทยุจาก
อุปกรณไรสายหนึ่งไปยังอุปกรณไรสายอีกอุปกรณหนึ่ง อุปกรณบนเครือขายที่เปด
ใชงาน WEP จะใชรหัสคีย WEP เพื่อเขารหัสขอมูล หากเครือขายของคุณใช
WEP คุณจะตองทราบคีย WEP ที่ WEP ใชงาน
•
WPA: เพิ่มระดับการปกปองขอมูลที่แพรออกอากาศและการควบคุมการเขาใช
งานสําหรับเครือขายไรสายที่มีอยูและที่จะมีในอนาคต ซึ่งวิธีนี้จะชวยแกไขจุดออน
ที่รูจักกันของ WEP ซึ่งเปนกลไกรักษาความปลอดภัยดั้งเดิมในมาตรฐาน 802.11
ไดทั้งหมด WPA ใช Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) เพื่อการเขา
รหัสและยังใชงานระบบการพิสูจนตัวตนของ 802.1X กับหนึ่งในประเภท
มาตรฐานของ Extensible Authentication Protocol (EAP) ที่มีใหใชใน
ปจจุบัน
•
WPA2: ใหการรับประกันในระดับสูงตอผูใชระบบไรสายระดับองคกรธุรกิจและ
ระดับผูบริโภควาเฉพาะผูใชที่ไดรับอนุญาตเทานั้นที่จะเขาใชงานเครือขายไรสาย
ของพวกเขาได WPA2 มี Advanced Encryption Standard (AES) AES
ถูกกําหนดไวในโหมด Counter Cipher-block Chaining (CCM) และรองรับ
Independent Basic Service Set (IBSS) เพื่อเปดใชงานความปลอดภัย
ระหวางไคลเอ็นตเวิรกสเตชันที่ทํางานแบบเชื่อมตอไรสายโดยปราศจากเราเตอร
ไรสาย (เชน เราเตอรไรสาย Linksys หรือ Apple Base Station)

เพิม
่ ฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสาย (การกรอง MAC)
การกรอง MAC เปนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ซึ่งมีการกําหนดคาเราเตอรไร
สายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสายดวยรายการฮารดแวรแอดเดรส (เรียกอีกอยางวา
"MAC แอดเดรส") ของอุปกรณที่ไดรับอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายผานเราเตอร
นั้นๆ ได
หากเราเตอรกรองฮารดแวรแอดเดรส คุณจะตองเพิ่มฮารดแวรแอดเดรสของ
เครื่องพิมพเขาไปในรายการฮารดแวรแอดเดรสที่ยอมรับไดของเราเตอร หากเราเตอร
ไมมีฮารดแวรแอดเดรสของเครื่องพิมพที่พยายามจะเขาใชงานเครือขาย เราเตอร จะ
ปฏิเสธไมใหเครื่องพิมพนั้นเขาใชงานเครือขาย
ขอควรระวัง อยางไรก็ตาม เราไมขอแนะนําวิธีนี้ เพราะวา MAC แอดเดรสของ
คุณสามารถถูกอานและปลอมแปลงไดอยางงายดายโดยผูใชที่ไมพึงประสงค
ภายนอกเครือขายของคุณ
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การเพิ่มฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย จากนั้นคนหาฮารดแวรแอดเดรสของ
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมูลในหนาการ
กําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)
หมายเหตุ เครื่องพิมพจะเก็บฮารดแวรแอดเดรสของการเชื่อมตอแบบไรสาย
ไวแยกตางหาก ฮารดแวรแอดเดรสจะแสดงรายการอยูในหนาการกําหนดคา
เครือขายของเครื่องพิมพ
2.

เปดยูทิลิตี้การกําหนดคาของเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย แลว
เพิ่มฮารดแวรแอดเดรสของเครื่องพิมพในรายการฮารดแวรแอดเดรสที่ยอมรับได
หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชยท
ู ิลิตก
ี้ ารกําหนดคา โปรดดู
เอกสารที่มาพรอมกับเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย

แนวทางการรักษาความปลอดภัยระบบไรสายอืน
่ ๆ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย โปรดปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้:
•
ใชรหัสผานเครือขายไรสายที่มีอักขระแบบสุมอยางนอย 20 ตัว คุณสามารถใช
อักขระไดถึง 64 ตัวในรหัสผานเครือขายไรสาย WPA
•
หลีกเลี่ยงการใชคําหรือขอความสามัญ ลําดับตัวอักษรที่เดาไดงาย (เชนเลข 1
ทั้งหมด) และขอมูลสวนบุคคลตางๆ เปนรหัสผานเครือขายไรสาย ควรใชขอความ
สุมที่ประกอบดวยตัวอักษรพิมพใหญ พิมพเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ เชน
เครื่องหมายวรรคตอน (หากใชได) เสมอ
•
เปลี่ยนรหัสผานเครือขายไรสายที่กําหนดเปนคาเริ่มตนจากผูผลิตสําหรับการเขาใช
งานของผูดูแลระบบไปยังจุดเขาใชงานหรือเราเตอรไรสาย เราเตอรบางตัวจะให
คุณเปลี่ยนชื่อผูดูแลระบบดวย
•
ปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบบนระบบไรสายหากทําได หากทําเชนนี้ เมื่อคุณ
ตองการเปลี่ยนการกําหนดคา คุณจะตองเชื่อมตอไปยังเราเตอรโดยใชการเชื่อมตอ
แบบใชสาย
•
ปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบบนอินเทอรเน็ตหรือเราเตอรหากทําได คุณ
สามารถใช Remote Desktop (เดสกท็อประยะไกล) เพื่อเขารหัสการเชื่อมตอไป
ยังคอมพิวเตอรที่ใชงานเราเตอรของคุณ และเปลี่ยนแปลงการกําหนดคาจาก
คอมพิวเตอรในพื้นที่เดียวกันที่คุณกําลังเขาถึงผานอินเทอรเน็ต
•
เพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมตอไปยังเครือขายแบบไรสายของผูอื่นโดยบังเอิญ ใหปดการ
ตั้งคาการเชื่อมตออัตโนมัติไปยังเครือขายที่ไมตองการ โดยปกติ คานี้ถูกปดใน
Windows XP

การตัง้ คาเครื่องพิมพสําหรับการสือ
่ สารไรสาย
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คําแนะนําในการลดสัญญาณรบกวนบนเครือขายไรสาย
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยลดโอกาสในการเกิดสัญญาณรบกวนในเครือขายแบบไรสาย:
•
จัดวางอุปกรณไรสายใหหางจากวัตถุที่เปนโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บไฟล และ
อุปกรณแมเหล็กไฟฟาอื่นๆ เชน เตาไมโครเวฟและโทรศัพทไรสาย เพราะสิ่งเหลา
นี้สามารถรบกวนสัญญาณวิทยุได
•
จัดวางอุปกรณไรสายใหหางจากโครงสรางขนาดใหญที่กอดวยอิฐ และโครงสราง
อาคารอื่นๆ เพราะสิ่งเหลานี้สามารถดูดซับคลื่นวิทยุและลดกําลังของสัญญาณลงได
•
วางตําแหนงจุดเขาใชงานระบบไรสายหรือเราเตอรไรสายไวที่ตําแหนงศูนยกลาง
ในแนวเสนตรงเดียวกันกับอุปกรณไรสายตางๆ บนเครือขาย
•
พยายามใหอุปกรณไรสายทั้งหมดอยูในระยะทําการซึ่งกันและกัน

เปลีย่ นการตัง้ คาเครือขายพืน
้ ฐาน
ตัวเลือกแผงควบคุมชวยใหคุณสามารถตั้งคาและจัดการการเชื่อมตอไรสายและดําเนิน
การงานดานการจัดการเครือขายไดมากมาย ซึ่งรวมถึงการดูการตั้งคาเครือขาย, การ
เรียกคืนคาเริ่มตนของเครือขาย, การเปดและปดวิทยุไรสาย และการเปลี่ยนการตั้งคา
เครือขาย
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
•
เปดหรือปดสัญญาณวิทยุแบบไรสาย

เรียกดูและพิมพการตั้งคาเครือขาย
คุณสามารถแสดงขอมูลโดยสรุปของการตั้งคาเครือขายบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
หรือซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณสามารถพิมพหนาการกําหนดคา
เครือขายที่แสดงการตั้งคาเครือขายที่สําคัญทั้งหมด เชน IP แอดเดรส ความเร็วในการ
เชื่อมตอ, DNS และ mDNS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมูล
ในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-inOne series)

เปดหรือปดสัญญาณวิทยุแบบไรสาย
ตามคาเริ่มตน วิทยุแบบไรสายจะเปดทํางานโดยแสดงสถานะการทํางานจากไฟสีน้ําเงิน
ที่ดานหนาเครื่องพิมพ หากตองการคงการเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสายไว วิทยุตอง
เปดอยู อยางไรก็ตาม หากคุณใชการเชื่อมตอ USB วิทยุจะไมทํางาน ในกรณีนี้ คุณ
อาจตองปดวิทยุ
1. กดปุม
(ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Wireless
Settings (การตั้งคาระบบไรสาย)
2. เลือก Wireless: On/Off (ระบบไรสาย: เปด/ปด) แลวเลือก On (เปด) เพื่อเปด
วิทยุ หรือ Off (ปด) เพือ
่ ปดวิทยุ
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การเปลีย่ นการตัง้ คาเครือขายขัน
้ สูง
ขอควรระวัง การตั้งคาเครือขายมีไวเพื่อความสะดวกสบายของคุณ อยางไรก็ตาม
คุณไมควรแกไขการตั้งคาบางอยาง (เชน ความเร็วในการเชื่อมตอ การตั้งคา IP
เกตเวยเริ่มตน และการตั้งคาไฟรวอลล) นอกเสียจากวาคุณเปนผูใชขั้นสูง
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
การดูการตั้งคา IP
•
การเปลี่ยนการตั้งคา IP
•
การรีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย

การดูการตัง้ คา IP
การดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ:
•
พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความ
เขาใจขอมูลในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage
4625 e-All-in-One series)
•
เปดซอฟตแวร HP (Windows) ดับเบิลคลิกที่ Estimated Ink Level (ระดับ
หมึกพิมพโดยประมาณ) คลิกที่แท็บ Device Information (ขอมูลอุปกรณ) IP
แอดเดรสจะแสดงอยูในสวน Network Information (ขอมูลเครือขาย)

การเปลีย่ นการตั้งคา IP
การตั้งคา IP เริ่มตนสําหรับการตั้งคา IP คือ Automatic (อัตโนมัติ) ซึ่งจะเปนตัว
กําหนดการตั้งคา IP โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากคุณเปนผูใชขั้นสูง คุณอาจ
ตองการเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง ตัวอยางเชน IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก หรือ
เกตเวยเริ่มตน
ขอควรระวัง โปรดกําหนด IP แอดเดรสดวยความรอบคอบ หากคุณปอน IP
แอดเดรสไมถูกตองขณะติดตั้ง องคประกอบเครือขายของคุณจะไมสามารถเชื่อมตอ
กับเครื่องพิมพ
1.
2.
3.
4.

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม (ไรสาย)
ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก Advanced Setup (การตั้งคาขั้น
สูง) แลวเลือก IP Settings (การตั้งคา IP)
จะปรากฏขอความเตือนวาการเปลี่ยน IP แอดเดรสจะลบเครื่องพิมพออกจากเครือ
ขาย กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการตอ
ตามคาเริ่มตน มีการกําหนดเปน Automatic (อัตโนมัติ) หากคุณตองการเปลี่ยน
การตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก Manual (ดวยตนเอง) แลวปอนขอมูลที่เหมาะสม
สําหรับการตั้งคาตอไปนี้:
•
IP Address (DNS แอดเดรส)
•
Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก)

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายขัน
้ สูง
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Default Gateway (เกตเวยเริม
่ ตน)
•
DNS Address (DNS แอดเดรส)
ปอนการเปลี่ยนแปลงของคุณ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
•

5.

การรีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
หากตองการรีเซ็ตรหัสผานของผูดูแลระบบและการตั้งคาเครือขาย ใหกดปุม (ไร
สาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพื่อเลือ
่ นไปยังและเลือก Wireless Settings (การตั้งคา
ระบบไรสาย) เลือก Restore Defaults (เรียกคืนคาเริ่มตน) แลวเลือก Yes (ใช)
ขอความที่ปรากฏจะระบุวาไดคืนคาเริ่มตนเครือขายแลว
หมายเหตุ พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายและตรวจสอบวาการตัง้ คาเครือขายได
ถูกรีเซ็ตแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมูลในหนาการ
กําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)
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E

เครือ
่ งมือการจัดการเครือ
่ งพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
กลองเครื่องมือ (Windows)
•
HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) (Mac OS X)
•
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)

กลองเครือ
่ งมือ (Windows)
กลองเครื่องมือจะใหขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ
หมายเหตุ กลองเครื่องมือสามารถติดตั้งจากซีดีซอฟตแวรของ HP ไดหาก
คอมพิวเตอรของคุณมีคุณสมบัติตรงกับขอกําหนดของระบบ

เปด Toolbox (กลองเครือ
่ งมือ)
1.

2.

บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs
(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร
สําหรับเครื่องพิมพของคุณ จากนั้นเลือกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพของคุณ
ในหนาตางที่ปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และโทรสาร)
จากนั้นเลือก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) ภายใต
Print (พิมพ)

HP Utility (ยูทลิ ิตข
ี้ อง HP) (Mac OS X)
HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) ประกอบดวยเครื่องมือในการกําหนดการตั้งคาการพิมพ
ปรับตั้งเครื่องพิมพ สั่งซื้ออุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน และคนหาขอมูลสนับสนุน
จากเว็บไซต
หมายเหตุ คุณสมบัติตางๆ ที่มีในยูทิลิตี้ของ HP จะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ
คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรียมการ
เทานั้น เมื่อคุณไดรบ
ั ขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเต
รียมตลับหมึกสํารองใหพรอมเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได

การเปด HP Utility (ยูทลิ ิตี้ของ HP)
ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) ไอคอนนี้อยูในโฟลเดอร HewlettPackard ในโฟลเดอร Applications (แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของฮารดดิสก

เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ
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เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 eAll-in-One series)
เมื่อเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถใชหนาแรกของเครื่องพิมพ
(Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง) หรือ EWS) ดูขอมูลสถานะ
เปลี่ยนการตั้งคา และจัดการกับเครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณได
หมายเหตุ หากตองการดูรายการขอกําหนดของระบบสําหรับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาบางอยาง คุณอาจจําเปนตองใชรหัสผาน
คุณสามารถเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงไดโดยไมตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางอาจใชไมได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
•
เกี่ยวกับคุกกี้
•
วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง

เกีย่ วกับคุกกี้
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ (คุกกี้) ไวในฮารด
ไดรฟของคุณในขณะที่คุณเรียกดูหนาเว็บ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS จดจําคอมพิวเตอร
ของคุณในครั้งตอไปที่คุณเขาเยีย่ มชมได เชน หากคุณกําหนดคาภาษาของ EWS คุกกี้
จะชวยใหคุณจดจําวาคุณไดเลือกภาษาใดไว ดังนั้น ในครั้งตอไปที่คุณเขาถึง EWS
หนาเว็บเหลานั้นก็จะแสดงผลในภาษานั้น ถึงแมวาคุกกี้บางตัวจะถูกลบเมื่อสิ้นสุดการใช
งานแตละครั้ง (เชน คุกกี้ที่จัดเก็บภาษาที่เลือก) แตคุกกี้อื่นๆ (เชน คุกกี้ที่จัดเก็บลักษณะ
ที่ตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกกี้เหลา
นั้นออกดวยตนเอง
คุณสามารถกําหนดคาเบราวเซอรใหยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือกําหนดคาใหแจงเตือนทุก
ครั้งเมื่อมีการเสนอใชงานคุกกี้ ซึ่งชวยใหคุณตัดสินใจไดวาจะตอบรับหรือปฏิเสธคุกกี้
ใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเบราวเซอรเพื่อลบคุกกี้ที่ไมตองการออกได
หมายเหตุ หากคุณเลือกปดใชงานคุกกี้ แสดงวาคุณไดปดใชงานคุณสมบัติใด
คุณสมบัติหนึ่งหรือหลายๆ คุณสมบัติตอไปนี้ดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพของคุณ:
การเริ่มตน ณ จุดที่คุณออกจากแอพพลิเคชัน (มีประโยชนมากเปนพิเศษเมื่อใชตัว
ชวยการติดตั้ง)
•
การจดจําการตั้งคาภาษาเบราวเซอรของ EWS
•
การปรับโฮมเพจ EWS ใหเปนแบบสวนตัว
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเปนสวนตัวหรือการตั้งคาคุกกี้ และ
วิธีดูหรือลบคุกกี้ โปรดดูเอกสารประกอบบนเว็บเบราวเซอรของคุณ
•
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วิธเี ปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
1.

2.

รับ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสตของเครื่องพิมพ
a. กดปุม
(ไรสาย) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
b. ใชปุมทางดานขวาเพื่อเลื่อนไปยังและเลือก View Wireless Summary
(ดูสรุประบบไรสาย):
ในเว็บเบราวเซอรที่รองรับบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือชื่อ
โฮสตที่กําหนดใหกับเครื่องพิมพนั้น
ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรสเปน 123.123.123.123 ใหพิมพแอดเดรสตอไป
นี้ลงไปในเว็บเบราวเซอร: http://123.123.123.123
เคล็ดลับ หลังจากเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง คุณสามารถบุกมารกเว็บนี้ไวเพื่อให
คุณสามารถกลับมาเยี่ยมชมไดอยางรวดเร็ว
เคล็ดลับ หากคุณใชเว็บเบราวเซอร Safari ใน Mac OS X คุณสามารถใช
Bonjour Bookmark เพื่อเปด EWS ไดเชนกัน โดยไมตองพิมพ IP แอดเดรส
หากตองการใช Bonjour bookmark ใหเปด Safari จากนั้น จากเมนู Safari
คลิก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) บนแท็บ Bookmarks (ที่คั่นหนา) ใน
สวนแถบ Bookmarks เลือก Include Bonjour (รวม Bonjour) จากนั้นปด
หนาตาง คลิกที่คั่นหนา Bonjour จากนั้นเลือกเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับเครือขาย
ของคุณเพื่อเปด EWS

เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)
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เริ่มตนใชงาน
การพิมพ
Scan (การสแกน)
Copy (การทําสําเนา)
Fax (โทรสาร)
การดูแลตลับหมึกพิมพ
การแกไขปญหา

ใชงานอยางไร

G ขอผิดพลาด (Windows)
หนวยความจําของโทรสารเต็ม
หากมีการเปดใชงาน Backup Fax Reception (การสํารองขอมูลการรับโทรสาร)
หรือ HP Digital Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP) (Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี)
หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)) และเกิดปญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ (เชน
กระดาษติด) เครื่องพิมพจะบันทึกโทรสารที่สงเขามาไวในหนวยความจําจนกระทั่ง
ปญหาไดรับการแกไข อยางไรก็ตาม หนวยความจําของเครื่องพิมพอาจเต็มไปดวย
โทรสารที่ยังไมไดพิมพหรือโอนตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
วิธีแกปญหานี้คือแกปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแกปญหาโทรสาร

ไมสามารถสือ
่ สารกับเครือ
่ งพิมพ
เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพไดเนื่องจากเกิดเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้:
•
เครื่องพิมพปดอยู
•
สายเคเบิลที่ตอกับเครื่องพิมพ เชน สาย USB หลุด
•
หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย การเชื่อมตอไรสายอาจเกิดการขัดของ
หากตองการแกปญหานี้ ใหลองวิธีการแกไขปญหาดังตอไปนี้:
•
ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเปดอยู และไฟ (Power (เปด/ปด)) สวางอยู
•
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบิลอื่นๆ กําลังทํางาน และเชื่อมตอกับ
เครื่องพิมพแนนดีแลว
•
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC) ที่ใชการ
ไดแนนสนิท

หมึกพิมพเหลือนอย
ตลับหมึกพิมพที่ระบุในขอความมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย
คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรียมการเทานั้น
เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับ
หมึกสํารองใหพรอมเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุ
หมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลีย่ นตลับหมึกพิมพ โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ โปรดดู การสั่งซื้ออุปกรณการพิมพแบบ
ออนไลน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑหมึกพิมพที่ใชแลว โปรดดู
โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet

ขอผิดพลาด (Windows)
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หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกจะใชในกระบวนการพิมพในหลายรูปแบบ รวม
ถึงในขั้นตอนการเตรียมใชงาน ซึ่งเปนการเตรียมพรอมเครือ
่ งพิมพและตลับหมึก
สําหรับการพิมพ ในการเตรียมหัวพนหมึกจะเปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและ
หมึกไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจาก
การใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage

ตลับหมึกมีปญหา
ตลับหมึกพิมพที่ระบุในขอความนั้นหายไป เกิดความเสียหาย ไมสามารถใชงานรวมกัน
ได หรือถูกติดตั้งในชองเสียบที่ไมถูกตองในเครื่องพิมพ
หมายเหตุ หากมีการระบุถึงตลับหมึกพิมพในขอความวาใชรวมกันไมได โปรดดู
ขอมูลเกี่ยวกับการขอรับตลับหมึกพิมพของเครื่องพิมพที่ การสั่งซื้ออุปกรณการพิมพ
แบบออนไลน
หากตองการแกปญหานี้ ใหลองวิธีการแกไขปญหาดังตอไปนี้ วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนที่วิธีแกไขปญหาที่ใกลเคียงที่สุดกอน หากการแกไขปญหา
ดวยวิธีแรกยังไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอื่นๆ ที่เหลืออยูจนกวาจะแกไข
ปญหาได
การแกไข 1: ปดและเปดเครือ
่ งพิมพ
ปดเครื่องพิมพและเปดอีกครั้ง
หากยังเกิดปญหาอยู ใหลองวิธีแกปญหาตอไป
การแกไข 2: ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพใหถก
ู ตอง
ตรวจสอบวาไดติดตัง้ ตลับบรรจุหมึกทุกตลับถูกตองแลว:
1. ดึงเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพออกอยางเบามือ
2. นําตลับหมึกพิมพออกมาโดยดันตลับเขาไปเพื่อปลดล็อก แลวดึงตลับออกโดยดึง
เขาหาตัวคุณ
3. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในชอง กดตลับหมึกพิมพใหแนน เพื่อใหแนใจวาอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง
4. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือ
ยัง

เปลีย่ นตลับบรรจุหมึก
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ระบุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
หมายเหตุ หากตลับหมึกของคุณยังอยูในระยะเวลารับประกัน ใหติดตอฝาย
สนับสนุนของ HP เพื่อขอรับบริการหรือเปลีย่ นตลับหมึกใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
หากยังคงมีปญหาอยูหลังจากที่เปลี่ยนตลับหมึกพิมพแลว โปรดติดตอฝายสนับสนุน
ของ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP
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มีตลับหมึกรุนเกาทีไ่ มสามารถใชงานรวมกันไดตด
ิ ตัง้ อยู
คุณจะตองใชตลับหมึกพิมพรน
ุ ใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพนี้ โดยสวนใหญคุณจะ
สามารถดูรุนของตลับหมึกไดที่ดานนอกของบรรจุภัณฑของตลับหมึก ดูวันที่สิ้นสุดการ
รับประกัน

หากมีคําวา ‘v1’ ที่ดานขวาของวันที่ แสดงวาตลับหมึกพิมพนี้เปนรุนใหม
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

กระดาษไมตรงประเภท
ขนาดหรือประเภทกระดาษที่กําหนดไวในไดรเวอรเครื่องพิมพไมตรงกับกระดาษที่ใส
ไวในเครื่องพิมพ ตรวจสอบวาใสกระดาษที่ถูกตองลงในเครื่องพิมพ และพิมพเอกสาร
อีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
หมายเหตุ หากกระดาษที่ปอนเขาไปในเครื่องพิมพมีขนาดที่ถูกตอง ใหเปลี่ยน
ขนาดกระดาษที่เลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวพิมพเอกสารอีกครั้ง

กระดาษสั้นเกินไป
เครื่องพิมพไมรองรับขนาดกระดาษ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดกระดาษที่รองรับของเครื่องพิมพ โปรดดู การ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับขนาดที่รองรับได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสวัสดุพิมพ โปรดดู การใสวัสดุพิมพ

ไมสามารถเลือ
่ นชองใสตลับหมึก
มีบางอยางกีดขวางชองใสตลับบรรจุหมึก (ชิ้นสวนของเครื่องพิมพที่รองรับตลับบรรจุ
หมึก)
ในการเอาสิ่งกีดขวางออก ใหกดปุม (เปด/ปด) (Power (เปด/ปด)) เพื่อปด
เครื่องพิมพ จากนั้นตรวจสอบสิ่งที่ติดขัดในเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ นํากระดาษที่ติดออก

ไมสามารถเลื่อนชองใสตลับหมึก
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กระดาษติด
มีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ
กอนที่จะเอากระดาษที่ติดออก ลองตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
•
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษที่ตรงตามขอกําหนดเฉพาะ ไมมีรอยยับ ถูก
พับ หรือมีความเสียหาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุ
พิมพ
•
ตรวจสอบวาไดทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
•
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษไวอยางถูกตองแลว
และไมมีวัสดุพิมพมากเกินไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
สําหรับคําแนะนําในการเอากระดาษที่ติดออก รวมทั้งขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลี่ยง
ปญหากระดาษติด โปรดดู นํากระดาษที่ติดออก

ไมมก
ี ระดาษในเครือ
่ งพิมพ
ถาดกระดาษที่เปนคาเริ่มตนวางเปลา
ใสกระดาษเพิ่ม แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ

เครือ
่ งพิมพออฟไลน
เครื่องพิมพออฟไลนอยู ขณะที่ออฟไลน จะไมสามารถใชเครื่องพิมพได
หากตองการเปลี่ยนสถานะเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากนั้น คลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
- หรือ คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบิลคลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ)
2. หากเครื่องพิมพที่อยูในรายการในกรอบโตตอบไมปรากฏในมุมมอง Details (ราย
ละเอียด) ใหคลิกเมนู View (มุมมอง) จากนั้นคลิก Details (รายละเอียด)
3. หากเครื่องพิมพอยูในสถานะ Offline (ออฟไลน) ใหคลิกขวาที่เครื่องพิมพ และ
คลิก Use Printer Online (ใชเครื่องพิมพแบบออนไลน)
4. ลองใชงานเครื่องพิมพอีกครั้ง

เครือ
่ งพิมพหยุดชัว่ คราว
เครื่องพิมพหยุดทํางานชั่วคราว ขณะที่ผลิตภัณฑหยุดทํางานชั่วครู งานใหมๆ จะถูกเพิ่ม
ไวในคิวการพิมพ และจะไมถูกพิมพ
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หากตองการเปลี่ยนสถานะเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1. คลิกที่ Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การตั้งคา) จากนั้น คลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
- หรือ คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบิลคลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ)
2. หากเครื่องพิมพที่อยูในรายการในกรอบโตตอบไมปรากฏในมุมมอง Details (ราย
ละเอียด) ใหคลิกเมนู View (มุมมอง) จากนั้นคลิก Details (รายละเอียด)
3. หากเครื่องพิมพอยูในสถานะหยุดชั่วคราว ใหคลิกขวาที่เครื่องพิมพ และคลิก
Resume Printing (เริ่มพิมพตอไป)
4. ลองใชงานเครื่องพิมพอีกครั้ง

พิมพเอกสารไมสาํ เร็จ
เครื่องพิมพไมสามารถพิมพเอกสารไดเนื่องจากเกิดปญหากับระบบการพิมพ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาการพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเครื่องพิมพ

เครือ
่ งพิมพทาํ งานลมเหลว
เครื่องพิมพมีปญหา โดยปกติแลว คุณสามารถแกไขปญหาเชนนี้ไดโดยปฏิบัติตามขั้น
ตอนตางๆ ดังตอไปนี้:
1. กดปุม
(Power (เปด/ปด)) เพื่อปดเครื่องพิมพ
2. ถอดปลั๊กไฟออก แลวเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
3. กดปุม
(Power (เปด/ปด)) เพื่อเปดเครื่องพิมพ
หากยังคงมีปญหาอยู ใหจดรหัสขอผิดพลาดที่อยูในขอความ จากนั้นใหติดตอฝาย
สนับสนุนของ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอฝายสนับสนุนของ HP
โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP

ฝาครอบหรือฝาปดเปดอยู
กอนเครื่องพิมพจะสามารถพิมพเอกสารได ตองปดฝาครอบทั้งหมด
เคล็ดลับ เมื่อปดแนนสนิทแลว ฝาครอบสวนใหญจะล็อคเขาที่
หากปญหายังคงมีอยูหลังจากที่ปดฝาครอบทั้งหมดแลว โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ
HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP

ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพทใี่ ชกอนหนานี้
มีการใชตลับหมึกพิมพที่ระบุในขอความกอนหนานี้ในเครือ
่ งพิมพอื่น
คุณสามารถใชตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพอื่นได แตหากทิ้งตลับหมึกพิมพไวภายนอก
เครื่องพิมพเปนระยะเวลานาน อาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพของเอกสารของคุณ

ติดตั้งตลับหมึกพิมพทใี่ ชกอนหนานี้
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นอกจากนี้ หากคุณใชตลับหมึกพิมพที่เคยใชงานมาแลวจากเครื่องพิมพอื่น ตัวบอก
ระดับหมึกอาจไมถก
ู ตองหรือไมปรากฏ
หากคุณภาพการพิมพไมเปนที่นาพอใจ ใหลองทําความสะอาดหัวพิมพ
หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกจะใชในกระบวนการพิมพในหลายรูปแบบ รวม
ถึงในขั้นตอนการเตรียมใชงาน ซึ่งเปนการเตรียมพรอมเครือ
่ งพิมพและตลับหมึก
สําหรับการพิมพ ในการเตรียมหัวพนหมึกจะเปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและ
หมึกไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจาก
การใชงาน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บตลับหมึกพิมพ โปรดดู อุปกรณใชสิ้นเปลือง

หมึกในตลับหมึกพิมพหมดลง
ตลับหมึกพิมพที่แสดงอยูในขอความตองไดรับการเปลี่ยนใหมจึงจะพิมพงานตอได HP
แนะนําใหคุณอยาถอดตลับบรรจุหมึกออกจนกวาจะพรอมติดตัง้ ตลับบรรจุหมึกที่จะ
เปลี่ยนแทน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพไมทาํ งาน
ตลับหมึกพิมพที่แสดงอยูในขอความไดรับความเสียหายหรือใชงานไมได
โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หัวพิมพไมทาํ งาน
หัวพิมพมีปญหา โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับบริการหรือเปลี่ยน
อุปกรณใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดดูที่
ฝายสนับสนุนของ HP

การอัพเกรดอุปกรณใชสน
ิ้ เปลืองของเครือ
่ งพิมพ
ตลับหมึกพิมพที่แสดงอยูในขอความสามารถใชเพื่ออัพเกรดเครื่องพิมพไดเพียงเครื่อง
เดียวเทานั้น คลิก OK (ตกลง) เพื่อใชกับเครื่องพิมพนี้ .หากคุณไมตองการดําเนินการ
อัพเกรดอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องพิมพนี้ ใหคลิก Cancel Print (ยกเลิกการ
พิมพ) แลวนําตลับหมึกพิมพออก

การอัพเกรดอุปกรณใชสน
ิ้ เปลืองของเครือ
่ งพิมพสาํ เร็จแลว
การอัพเกรดอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําเร็จแลว ตลับหมึกพิมพที่แสดงอยูในขอความ
สามารถใชงานในเครื่องพิมพนี้ไดแลวในขณะนี้
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เกิดปญหาในการอัพเกรดอุปกรณใชสิ้นเปลืองของเครือ
่ งพิมพ
โปรดพยายามตัง้ คาใหเครือ
่ งพิมพของคุณจดจําตลับหมึกพิมพที่เปลีย่ นใหม
1. นําตลับตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหมออก
2. ใสตลับหมึกพิมพเดิมไวในแครตลับหมึกพิมพ
3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากนั้นรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเลื่อน
4. นําตลับหมึกพิมพเดิมออก แลวใสตลับหมึกพิมพที่เปลีย
่ นใหมแทน
5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากนั้นรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเลื่อน
หากคุณไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดเกี่ยวกับการอัพเกรดตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยน
ใหม โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอฝาย
สนับสนุนของ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP

มีการติดตัง้ ตลับหมึกพิมพทไี่ มใชของ HP
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชือ
่ ถือของอุปกรณใชสิ้นเปลืองที่มิใช
ของ HP การตองเขารับบริการหรือการซอมแซมอันเปนผลจากการใชอุปกรณใชสิ้น
เปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยูภายใตการรับประกัน หากคุณเชื่อวาคุณไดซื้อตลับหมึก
HP ของแท ใหเยี่ยมชมเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/anticounterfeit เพื่อ
ดูขอมูลเพิ่มเติม หรือรายงานวาอาจมีการปลอมแปลง

การใชตลับหมึกพิมพ HP ของแทจะมอบคะแนนสะสมใหกับคุณ
HP มอบคะแนนสะสมใหกับลูกคาประจําของเราที่ใชอุปกรณใชสิ้นเปลืองของแทจาก
HP คลิกที่ปุมดานลางขอความเพื่อดู Rewards (คะแนนสะสม) ทางออนไลน คะแนน
สะสมนี้อาจมีใหเขารวมรายการไดในบางภูมิภาคเทานั้น

คําแนะนําเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพของปลอม
ตลับหมึกพิมพที่ติดตัง้ ไมใชตลับหมึกพิมพ HP ใหมที่เปนของแท โปรดติดตอรานที่คุณ
ซื้อตลับหมึกพิมพนี้ หากตองการรายงานวาอาจมีการปลอมแปลง ใหเยีย่ มชมเว็บไซต
ของ HP ที่ www.hp.com/go/anticounterfeit หากตองการใชตลับหมึกพิมพนี้ตอ
ไป ใหคลิก Continue (ดําเนินการตอ)

ตรวจพบตลับหมึกพิมพทใี่ ชงานแลว มีการเติมหมึกซ้าํ หรือมีการปลอม
แปลง
หมึกพิมพ HP ของแทที่มีอยูในตลับหมึกพิมพนั้นหมดลง วิธีแกไขปญหานี้คือการ
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึก หรือคลิก OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการตอโดยใชตลับหมึกพิมพ
เดิม หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ โปรดดู เปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ HP มอบคะแนนสะสมใหกับลูกคาประจําของเราที่ใชอุปกรณใชสิ้นเปลือง

ตรวจพบตลับหมึกพิมพทใี่ ชงานแลว มีการเติมหมึกซ้ํา หรือมีการปลอมแปลง
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ของแทจาก HP คลิกที่ปุมดานลางขอความเพื่อดู Rewards (คะแนนสะสม) ทาง
ออนไลน คะแนนสะสมนี้อาจมีใหเขารวมรายการไดในบางภูมิภาคเทานั้น
คําเตือน การรับประกันตลับหมึกพิมพของ HP ไมครอบคลุมหมึกพิมพหรือตลับ
หมึกพิมพที่ไมใชของ HP การรับประกันเครื่องพิมพของ HP ไมครอบคลุมการ
ซอมหรือบริการเนื่องจากการใชหมึกพิมพหรือตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP HP
ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของหมึกที่ไมใชของ HP ขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับหมึกพิมพไมปรากฏ

ใชตลับหมึกพิมพสาํ หรับติดตัง้
ในครั้งแรกที่คุณติดตั้งเครื่องพิมพ คุณจะตองติดตั้งตลับหมึกพิมพที่ใหมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ ตลับหมึกพิมพเหลานี้มีปายกํากับวา SETUP ซึ่งจะปรับเทียบเครื่องพิมพ
ของคุณกอนที่จะเริ่มพิมพครั้งแรก หากไมสามารถติดตั้งตลับหมึกพิมพ SETUP ไดใน
ครั้งแรกที่ตั้งคาเครื่องพิมพ จะทําใหเกิดขอผิดพลาด หากคุณติดตั้งชุดตลับหมึกพิมพ
สําหรับการใชงานปกติ ใหนําออกแลวติดตั้งตลับหมึกพิมพ SETUP เพื่อใหการตั้งคา
เครื่องพิมพเสร็จสมบูรณ เมื่อตั้งคาเครื่องพิมพเรียบรอยแลว จึงสามารถใชตลับหมึก
พิมพสําหรับการใชงานปกติได
คําเตือน คุณตองปดฝาสีสมของตลับหมึกพิมพสําหรับการใชงานปกติที่คุณนําออก
จากเครื่องพิมพกลับเขาที่ ไมเชนนั้นจะหมึกพิมพจะแหงอยางรวดเร็ว อยาเปดหรือ
เปดฝาตลับหมึกจนกวาคุณจะพรอมสําหรับการติดตั้ง การปดฝาตลับหมึกไวจะลด
การระเหยของหมึกพิมพได หากจําเปน คุณสามารถใชฝาสีสมของตลับหมึกพิมพ
สําหรับการตั้งคาได

คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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อยาใชตลับหมึกพิมพสาํ หรับติดตัง้
ตลับหมึกพิมพสําหรับติดตั้งจะไมสามารถใชงานไดหลังจากมีการเริ่มใชงานเครื่องพิมพ
แลว ใหถอดออกและติดตั้งตลับหมึกที่ไมใชตลับหมึกสําหรับติดตัง้ สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

มีปริมาณหมึกไมเพียงพอขณะเริม
่ ตนใชงาน
ตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยูและแสดงอยูในขอความอาจมีปริมาณหมึกไมเพียงพอที่จะ
ทําใหกระบวนการเริ่มตนใชงานแบบครั้งเดียวเสร็จสมบูรณ
วิธีแกไข: ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหมหรือคลิก OK (ตกลง) เพื่อใชตลับหมึกพิมพที่ติดตั้ง
อยูตอไป
หากเครื่องไมสามารถเริ่มทํางานไดดวยตลับหมึกพิมพที่ติดตั้งอยู คุณจําเปนตองใชตลับ
หมึกใหม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้งตลับหมึกใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ใชหมึกดําเทานั้นหรือไม
ตลับหมึกพิมพที่แสดงอยูในขอความไมมีหมึกพิมพ
วิธีแกปญหา: หากตองการพิมพสี ใหเปลีย่ นตลับหมึกพิมพที่หมด สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
หากตองการพิมพชั่วคราวโดยใชเฉพาะสีดําเทานั้น ใหคลิก Use Black Only (ใชสี
ดําเทานั้น) เครื่องพิมพจะใชโทนสีเทาแทนสีอื่นๆ และคุณตองเปลี่ยนตลับหมึกที่หมดอยู
โดยเร็ว
ขอควรระวัง หามนําตลับหมึกพิมพสีที่หมดแลวออกเพื่อพิมพในโหมด Use
Black Only (ใชสีดําเทานั้น)

ใชหมึกสีเทานัน
้ หรือไม
ตลับหมึกพิมพสด
ี ําไมมีหมึกพิมพ
วิธีแกปญหา: หากตองการใชหมึกสีแทนหมึกดําเปนการชั่วคราว ใหคลิก Use Color
Only (ใชหมึกสีเทานั้น) สีดําจะถูกผสมขึ้นจากหมึกสี คุณภาพของขอความและ
ภาพถายจะแตกตางจากงานที่พิมพขน
ึ้ เมื่อใชตลับหมึกพิมพทุกตลับ คุณตองเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพสีดําโดยเร็ว
หากตองการพิมพดว ยสีดํา ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง
ตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ขอควรระวัง หามนําตลับหมึกพิมพสีดําที่หมดแลวออกเพื่อพิมพในโหมด Use
Color Only (ใชสีเทานั้น)

ตลับบรรจุหมึกไมเขากัน
ตลับหมึกพิมพไมสามารถใชงานรวมกับเครื่องพิมพของคุณได
ตลับบรรจุหมึกไมเขากัน
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ภาคผนวก G

วิธีแกไข: ถอดตลับหมึกพิมพนี้ออกทันที และแทนที่ดวยตลับหมึกพิมพที่สามารถใชงาน
รวมกันได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปลีย่ นตลับหมึก
พิมพ

คําเตือนเกี่ยวกับเซ็นเซอรหมึกพิมพ
เซ็นเซอรหมึกพิมพกําลังรายงานถึงสภาวะที่ไมเปนไปตามคาด โดยมีสาเหตุมาจากตลับ
หมึกพิมพ หรือเซ็นเซอรไมทํางาน หากเซ็นเซอรไมทํางาน จะไมสามารถตรวจพบไดวา
ตลับหมึกพิมพของคุณไมมีหมึกพิมพเหลืออยู การพิมพดวยตลับหมึกพิมพที่ไมมีหมึก
จะทําใหอากาศเขาไปสูระบบหมึกพิมพ และสงผลใหงานพิมพมีคุณภาพต่ํา เครื่องพิมพ
จะใชหมึกพิมพจํานวนหนึ่งเพื่อแกไขใหเครื่องกลับสูสภาวะปกติ ซึ่งอาจทําใหหมึกพิมพ
ในทุกตลับหมึกพรองลงเปนปริมาณมาก
วิธีแกไข: คลิก OK (ตกลง) เพื่อดําเนินการพิมพตอไป หรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ปญหาเกีย่ วกับการเตรียมเครือ
่ งพิมพ
นาฬิกาในเครื่องพิมพไมทํางาน และไมสามารถทําการเตรียมหมึกพิมพใหเสร็จสมบูรณ
ได มาตรวัดระดับหมึกพิมพโดยประมาณอาจไมถูกตอง
วิธีแกไข: ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพในงานพิมพของคุณ หากคุณภาพงานพิมพไม
เปนที่นาพอใจ การเรียกใชขน
ั้ ตอนการทําความสะอาดหัวพิมพอาจชวยปรับปรุง
คุณภาพใหดีขึ้นได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดหัวพิมพ

ตลับหมึกพิมพสไี มมห
ี มึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพที่แสดงอยูในขอความไมมีหมึกพิมพ
วิธีแกปญหา: หากตองการพิมพสี ใหเปลีย่ นตลับหมึกพิมพที่หมด สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
หากตองการพิมพชั่วคราวโดยใชเฉพาะสีดําเทานั้น ใหคลิก Cancel Print (ยกเลิกการ
พิมพ) แลวสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพอีกครั้ง ขอความ Use black ink only?
(ใชหมึกดําเทานั้นหรือไม) จะปรากฏขึน
้ กอนการพิมพงาน และคุณตองเปลี่ยนตลับหมึก
ที่หมดอยูโดยเร็ว
ขอควรระวัง หามนําตลับหมึกพิมพสีที่หมดแลวออกเพื่อพิมพในโหมด Use
Black Only (ใชสีดําเทานั้น)

ตลับหมึกพิมพสด
ี าํ ไมมห
ี มึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพสีดําไมมีหมึกพิมพ
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ขอผิดพลาด (Windows)

วิธีแกปญหา: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้งตลับหมึกพิมพ
ใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ขอควรระวัง หามนําตลับหมึกพิมพสีดําที่หมดแลวออกเพื่อพิมพในโหมด Use
Color Only (ใชสีเทานั้น)
หากตองการใชหมึกสีแทนหมึกดําเปนการชั่วคราว ใหคลิก Cancel Print (ยกเลิกการ
พิมพ) และสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพอีกครั้ง ขอความ Use color ink only? (ใช
หมึกสีเทานั้นหรือไม) จะปรากฏขึน
้ กอนการพิมพงาน คุณตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสี
ดําโดยเร็ว

ฝาครอบ ADF (ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ) เปดอยู
ปดฝาครอบ ADF (ตัวปอนกระดาษอัตโนมัต)ิ เพื่อดําเนินการตอ

ปญหาเกีย่ วกับระบบหมึกพิมพ
โปรดนําตลับหมึกพิมพออกแลวตรวจสอบหารอยรั่ว หากตลับหมึกพิมพมีรอยรั่ว โปรด
ติดตอ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ
HP หามใชตลับหมึกพิมพที่รั่ว
หากไมมีรอยรั่ว ใหติดตั้งตลับหมึกลงไปใหมแลวปดฝาครอบเครื่องพิมพ ปด
เครื่องพิมพและเปดใหมอีกครั้ง หากคุณยังไดรับขอความนี้อีกเปนครั้งที่สอง โปรด
ติดตอ HP สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ
HP

ปญหาเกีย่ วกับระบบหมึกพิมพ
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190
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HP 163
ขอแนะนําสําหรับการติด
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การตัง้ คาเพื่อใชรวมกับ
โทรสารและโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
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ขอความแสดงขอผิดพลาด
ไมสามารถเปดใชงาน
แหลงภาพของ
TWAIN ได 126
ขอมูลจําเพาะ
ขอกําหนดของระบบ
190
ทางกายภาพ 189
พลังงานเสียงที่ถูกปลด
ปลอย 198
วัสดุพม
ิ พ 192
สภาพแวดลอมการเก็บ
รักษา 197
สภาพแวดลอมขณะใช
งาน 197
หนวยประมวลผลและ
หนวยความจํา 190
โปรโตคอลเครือขาย
191
ไฟฟา 197
ขอมูลจําเพาะดานสภาพ
แวดลอม 197
ขอมูลจําเพาะทางไฟฟา
197
ขอมูลจําเพาะสภาพแวดลอม
การเก็บรักษา 197
ขอมูลจําเพาะสภาพแวดลอม
ขณะใชงาน 197
ขอมูลจําเพาะเกีย่ วกับหนวย
ประมวลผล 190
ขอมูลจําเพาะแรงดัน
ไฟฟา 197
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะของ
โทรสาร 195
ลักษณะเฉพาะของการ
สแกน 196
ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 195

ขอมูลหายหรือไมถก
ู ตอง,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 111
ขอมูลเกีย่ วกับกฎขอบังคับ
199, 206
ขอมูลเสียงรบกวน 198
ค

ความจุ
ถาด 193
ความดันเสียง 198
ความเร็ว
แกไขปญหาสแกนเนอ
ร 123
คุณภาพ, การแกไขปญหา
เบื้องตน
สําเนา 120
สแกน 126
เครือ
่ งตอบรับ
การตัง้ คาเพื่อใชรวมกับ
โทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 250
ติดตั้งเพือ
่ ใชรวมกับ
โทรสารและโมเด็ม
251
สัญญาณโทรสารถูก
บันทึก 147
โครงการอนุรักษสิ่ง
แวดลอม 208
จ

จุด, การแกไขปญหาเบื้อง
ตน
สแกน 128
จุดดําหรือเสนริว้
สําเนา 121
สแกน 128

จุดหรือเสนริว้ , การแกไข
ปญหาเบื้องตน
สําเนา 121
ช

ชนิดการโทร, การตั้งคา
81
ชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง, โทรสาร 131
ชองเสียบสายไฟ,
ตําแหนง 15
ซ

ซองจดหมาย
การรองรับของถาด
193
ขนาดที่รองรับได 192
ซอฟตแวร
OCR 49
Webscan (เว็บ
สแกน) 49
การรับประกัน 187
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
(Windows)
การเปด 271
เกี่ยวกับ 271
ด

ดึงกระดาษหลายแผน, การ
แกไขปญหาเบื้องตน
118
ดู
การตัง้ คาเครือขาย
268
ดูแลรักษา
หัวพิมพ 170
ไดรเวอร
การรับประกัน 187
ไดรเวอรเครื่องพิมพ
การรับประกัน 187
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ต

ตลับหมึก. ดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ
part numbers 167,
228
การรับประกัน 187
การสัง่ ซื้อแบบ
ออนไลน 227
คําแนะนํา 95
จํานวนการพิมพ 190
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 96
ตําแหนง 15
ที่สนับสนุน 189
วันหมดอายุการรับ
ประกัน 167
สถานะ 167
เปลี่ยน 97
ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)
การวางตนฉบับ 23
ขนาดวัสดุพิมพที่
สนับสนุน 192
ทําความสะอาด 32
ปญหาการปอนเอกสาร,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 32
ตัวเชื่อมตอ, ตําแหนง 15
ตัวเลือกการโทรซ้ํา, การตั้ง
คา 81
ตั้งคา
DSL (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 235
การทดสอบโทรสาร
260
ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 240
ขอความเสียงและโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ระบบ
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โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
ระบบ PBX (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 236
สถานการณจาํ ลองการใช
โทรสาร 231
สาย ISDN (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 236
สายโทรศัพทที่ใชรวมกัน
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 239
สายโทรสารแยก (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 234
เครื่องตอบรับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 250
เครื่องตอบรับและโมเด็ม
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 251
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
80
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 237
โทรสาร, ที่ใชระบบ
โทรศัพทแบบขนาน
230
โมเด็มคอมพิวเตอร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242
โมเด็มคอมพิวเตอรและ
ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
โมเด็มคอมพิวเตอรและ
สายสนทนา (ระบบ

โทรศัพทแบบ
ขนาน) 245
โมเด็มคอมพิวเตอรและ
เครือ
่ งตอบรับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251
ติด
กระดาษ 182, 184
ลาง 181
วัสดุพิมพที่ควรหลีก
เลี่ยง 22
ตนฉบับ
สแกน 47
ถ

ถาด
ขนาดวัสดุพิมพที่
สนับสนุน 192
ตําแหนง 14
นํากระดาษที่ตด
ิ ออก
181
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดุพิมพที่รองรับ
ได 193
ปริมาณ 193
ภาพประกอบของตัวปรับ
แนวกระดาษ 14
แกไขปญหาการปอน
กระดาษ 117
ใสวัสดุพิมพ 25
ถาด 2
ขนาดวัสดุพิมพที่
สนับสนุน 192
ความจุ 193
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดุพิมพที่รองรับ
ได 193
ถาดปอนกระดาษ
ขนาดวัสดุพิมพที่
สนับสนุน 192
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ความจุ 193
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดุพิมพที่รองรับ
ได 193
ถาดรับกระดาษออก
ตําแหนง 14
วัสดุพม
ิ พที่สนับสนุน
194
แถบขาวหรือเสนแถบ, การ
แกไขปญหาเบื้องตน
สําเนา 121, 122
สแกน 127
ท

ทดสอบพอรตที่ถูกตอง,
โทรสาร 132
ทําความสะอาด
กระจกสแกนเนอร 30
ตัวปอนกระดาษ
อัตโนมัติ 32
ตัวเครื่องภายนอก 31
หัวพิมพ 170
โทรศัพท, สงโทรสารจาก
รับ 64
สง 63
สง, 63
โทรสาร
DSL, การติดตัง้ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 235
Internet Protocol
(อินเทอรเน็ต
โปรโตคอล), ผาน
84
การกําหนดเวลา 59
การตัง้ คา, เปลี่ยน 78
การตัง้ คาสายโทรศัพทที่
ใชรวมกัน (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 239

การตัง้ คาเสียงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 237
การติดตั้งสายแยก
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 234
การทดสอบการตอสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
132
การทดสอบชองเสียบสาย
ที่ผนัง, ลมเหลว 131
การทดสอบประเภทสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
133
การทดสอบลมเหลว
129
การทดสอบสภาพสาย,
ลมเหลว 136
การทดสอบสัญญาณ
โทรศัพทระบบกดปุม,
ลมเหลว 135
การบล็อคหมายเลข 69
การยอขนาด 69
การรับดวยตนเอง 64
การสงตอ 67
การแกไขปญหาเครื่อง
ตอบรับอัตโนมัติ
147
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 128
ขนาดกระดาษ 68
ขอรับโทรสาร 67
ขอความเสียง, การตั้งคา
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 240
ขอมูลจําเพาะ 195
ความเร็ว 82
ชนิดการโทร, การตัง้
คา 81

ตอบรับอัตโนมัติ 79
ตัวเลือกการโทรซ้ํา 81
ทดสอบการตัง้ คา 260
บันทึก, การพิมพ 88
บันทึก, ลาง 85
ประเภทการตัง้ คา 231
พิมพซ้ํา 66
พิมพรายละเอียดเกี่ยวกับ
โทรสารที่สงไปครั้ง
ลาสุด 89
ระดับเสียง 83
ระบบ PBX, การติดตัง้
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 236
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 230
รับ 63
รับ, การแกไขปญหา
เบื้องตน 138, 143
รายงาน 86
รายงานขอผิดพลาด
88
รายงานยืนยัน 87
สาย ISDN, การติดตัง้
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 236
สายโทรศัพทสั้นเกิน
ไป 147
สง 56
สง, การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 138, 141, 146
หนาจอการโทร 58,
61
หัวกระดาษ 78
เครื่องตอบรับ, การตัง้ คา
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 250
เครื่องตอบรับและโมเด็ม,
ใชรวมกับ (ระบบ
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โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251
เสียงเรียกเขา 79
เสียงเรียกเขาเฉพาะ,
เปลี่ยนรูปแบบ 80
โทรสารสํารอง 65
โมเด็ม, การใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242
โมเด็มและขอความเสียง,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
โมเด็มและสายสนทนา,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 245
โมเด็มและเครือ
่ งตอบรับ,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251
โหมดตอบรับ 79
โหมดแกไขขอผิด
พลาด 83
โทรสารสํารอง 65
บ

บริการสนับสนุนทาง
โทรศัพท 103
บัตร
การรองรับของถาด
193
ขนาดที่รองรับได 192
บันทึก
โทรสารในหนวยความ
จํา 65
บันทึก, โทรสาร
การพิมพ 88
แบบอักษรที่สนับสนุน
190
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ป

ฟ

ประกาศจากบริษัท
Hewlett-Packard 3
ปรับตําแหนงหัวพิมพ
172
ปญหาการปอนกระดาษ,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 117
ปุม, แผงควบคุม 16
ปุมCancel (ยกเลิก) 17

ไฟรวอลล
กําหนดคา 159
ไฟรวอลล, การแกไขปญหา
เบื้องตน 109
ไฟแสดงสถานะ, แผง
ควบคุม 16

ผ

แผงควบคุม
ปุม 16
ไฟแสดงสถานะ 16
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ
การตัง้ คาเครือขาย
268
ตําแหนง 14
สแกนจาก 47
สงโทรสาร 57
ฝ

ฝาครอบตลับหมึกพิมพ,
ตําแหนง 15
ฝายสนับสนุนลูกคา
อิเล็กทรอนิกส 102
พ

พลังงานเสียงที่ถก
ู ปลด
ปลอย 198
พอรต, ขอมูลจําเพาะ 189
พิมพซ้ํา
โทรสารจากหนวยความ
จํา 66
พิมพภาพถาย
Mac OS 43
Windows 42

ภ

ภาพ
การพิมพไมสมบูรณบน
สําเนา 121
ดูแตกตางจากภาพสแกน
ตนฉบับ 127
ภาษา, เครื่องพิมพ 190
ม

เม็ดสีหรือแถบขาวบนสําเนา,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 122
โมเด็ม
การใชรวมกับโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242
ใชรวมกับสายสนทนา
และสายโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 245
ใชรวมกับโทรสารและ
ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
ใชรวมกับโทรสารและ
เครือ
่ งตอบรับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251
โมเด็ม dial-up
การใชรวมกับโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242
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ใชรวมกับสายสนทนา
และสายโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 245
ใชรวมกับโทรสารและ
ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
ใชรวมกับโทรสารและ
เครือ
่ งตอบรับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251
โมเด็มคอมพิวเตอร
การใชรวมกับโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242
ใชรวมกับสายสนทนา
และสายโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 245
ใชรวมกับโทรสารและ
ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
ใชรวมกับโทรสารและ
เครือ
่ งตอบรับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251
ย

ยกเลิก
โทรสารที่กําหนดเวลา
สง 60
ร

รหัสประจําตัวผูใช 78
รอบการทํางาน 190
ระดับหมึกพิมพ, การตรวจ
สอบ 96

ระดับเสียง
เสียงโทรสาร 83
ระบบ PBX, การติดตั้งกับ
โทรสาร
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 236
ระบบปฏิบัติการที่
สนับสนุน 190
ระบบเครือขาย
การตัง้ คา IP 269
การตัง้ คา, เปลี่ยน 268
การตัง้ คาการสือ
่ สารแบบ
ไรสาย 261
การตัง้ คาขัน
้ สูง 269
การตัง้ คาระบบไรสาย
167
การแกไขปญหา 164
ขอกําหนดของระบบ
191
ดูและพิมพการตัง้ คา
268
ภาพประกอบตัวเชือ
่ ม
ตอ 15
โปรโตคอลที่สนับสนุน
191
ไฟรวอลล, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 109
ระบบโทรศัพทแบบขนาน
การตัง้ คา DSL 235
การตัง้ คา ISDN 236
การตัง้ คา PBX 236
การตัง้ คาสายที่ใชรวม
กัน 239
การตัง้ คาเครื่องตอบ
รับ 250
การตัง้ คาเสียงเรียกเขา
เฉพาะ 237
การตัง้ คาโมเด็ม 242
การตัง้ คาโมเด็มที่ใชรวม
กับสายสนทนา 245

การตัง้ คาโมเด็มและ
ขอความเสียง 257
การติดตั้งสายแยก
234
การติดตั้งโมเด็มและ
เครือ
่ งตอบรับ 251
ประเทศ/พืน
้ ที่ที่ใช
230
ประเภทการตัง้ คา 231
ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
ประเทศ/พืน
้ ที่ที่ใช
230
ประเภทการตัง้ คา 231
ระบบโทรแบบกดปุม 81
ระบบโทรแบบหมุน 81
ระยะเวลาของการใหบริการ
ทางโทรศัพท
ระยะเวลาของการให
บริการ 104
รายงาน
การทดสอบโทรสารลม
เหลว 129
การยืนยัน, โทรสาร 87
การวินิจฉัย 116, 173
ขอผิดพลาด, โทรสาร
88
คุณภาพงานพิมพ
116, 173
หัวพิมพ 170
รายงานขอผิดพลาด,
โทรสาร 88
รายงานคุณภาพงานพิมพ
116, 173
รายงานยืนยัน, โทรสาร
87
รายงานสถานะเครือ
่ งพิมพ
การพิมพ 167
ขอมูลเกี่ยวกับ 166
รายละเอียดเกีย่ วกับ
ความชืน
้
197
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รายละเอียดเกีย่ วกับ
อุณหภูมิ 197
รูปภาพจาง, การแกไข
ปญหาเบื้องตน
สําเนา 121
สแกน 128
รูปภาพเขม, การแกไข
ปญหาเบื้องตน
สําเนา 121
สแกน 128
รูปแบบเสียงเรียกเขา
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 237
เปลี่ยน 80
ล

ลาง
บันทึกการรับสง
โทรสาร 85
ว

วัสดุพิมพ
HP, สั่งซื้อ 228
การเลือก 21
ขนาดที่รองรับได 192
ขอมูลจําเพาะ 192
ถาดปอนกระดาษ 25
นํากระดาษที่ตด
ิ ออก
181
ประเภทและน้ําหนักที่
รองรับได 193
หนากระดาษบิดเบี้ยว
118
แกไขปญหาการปอน
กระดาษ 117
วัสดุพิมพภาพถาย
ขนาดที่รองรับได 193
วิทยุ, การปด 268
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เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
Webscan (เว็บ
สแกน) 49
การเปด 273
การแกไขปญหาเบื้องตน,
เปดไมได 161
ขอกําหนดของระบบ
191
เกี่ยวกับ 272
เว็บไซต
ขอมูลการเขาใชงาน 3,
12
ฝายสนับสนุนลูกคา
102
สัง่ ซื้ออุปกรณสน
ิ้ เปลือง
และอุปกรณเสริม
227
แผนขอมูลปริมาณการ
จายหมึก 190
โครงการดานสิ่ง
แวดลอม 208
ส

สถานะ
รายงานสถานะ
เครือ
่ งพิมพ 167
หนาการตัง้ คาเครือ
ขาย 167
สาย ISDN, การติดตั้งกับ
โทรสาร
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 236
สายสนทนา, รูปแบบเสียง
เรียกเขา 80
สายโทรศัพท
การทดสอบการตอสาย
เขากับพอรตอยางถูก
ตองลมเหลว 132

การทดสอบประเภทสายที่
ถูกตองลมเหลว 133
เพิ่มความยาว 147
สําเนา
การตัง้ คา 54
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 119
ขอมูลจําเพาะ 195
คุณภาพ 120
สําเนาสี 53
สแกน
OCR 49
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 122
ขอความแสดงขอผิด
พลาด 126
คุณภาพ 126
จาก Webscan (เว็บ
สแกน) 49
จากแผงควบคุมของ
เครือ
่ งพิมพ 47
ชา 123
ลักษณะเฉพาะของการ
สแกน 196
สงการสแกน
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 122
สําหรับ OCR 49
สงโทรสาร
การกําหนดเวลา 59
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 138, 141, 146
การใชแผงควบคุม 57
ดวยตนเอง 63
หนวยความจํา, จาก
58
หนาจอการโทร 58,
61
โทรสารพื้นฐาน 57
เสียงเรียกเขา 79

ดัชนี
เสียงเรียกเขาเฉพาะ
ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน 237
เปลี่ยน 80
เสน
สําเนา, การแกไขปญหา
เบื้องตน 121
สแกน, การแกไขปญหา
เบื้องตน 127, 128
เสนริว้ , การแกไขปญหา
เบื้องตน
สําเนา 121
สแกน 128
เสนแถบจางๆ, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 121
เสนแถบบนภาพสแกน, การ
แกไขปญหาเบื้องตน
127
เสนแถบแนวตั้งบนสําเนา,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 121
ใส
ถาด 25, 27
ภาพถาย 28
ใสการด 28
ใสซองจดหมาย 27
ใสวัสดุพิมพ 25
ห

หนวยความจํา
ขอมูลจําเพาะ 190
บันทึกโทรสาร 65
พิมพโทรสารซ้ํา 66
หนากระดาษถูกตัดออก,
การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 112
หนาการวินิจฉัย 116,
173
หนาจอการโทร 58, 61

หนาตอเดือน (รอบการ
ทํางาน) 190
หนาวาง, การแกไขปญหา
เบื้องตน
การพิมพ 111
สําเนา 119
สแกน 128
หมายเลขผลิตภัณฑ 167
หมายเลขรุน 167
หมายเลขรุนตามขอ
บังคับ: 199
หมายเลขโทรดวน
สงโทรสาร 57
หมายเลขโทรสารที่บล็อคไว
ตัง้ คา 69
หลังจากสิน
้ สุดระยะเวลาการ
ใหบริการ 106
หัว 170
หัวกระดาษ, โทรสาร 78
หัวพิมพ
การสัง่ ซื้อแบบ
ออนไลน 227
ทําความสะอาด 170
หัวพิมพ, ปรับตําแหนง
172
โหมดแกไขขอผิดพลาด
83
โหมดโทรสารที่ไม
ตองการ 69

จํานวนการพิมพ 190
รายงานสถานะ
เครือ
่ งพิมพ 167
เอกสารขาวดํา
สําเนา 53
โทรสาร 56
เอียง, การแกไขปญหาเบื้อง
ตน
การพิมพ 118
สําเนา 121
สแกน 127
ฮ

ฮารดแวร, การทดสอบการ
ตัง้ คาโทรสาร 130

อ

อัตราความเร็วบอด 82
อุปกรณเสริม
การรับประกัน 187
รายงานสถานะ
เครือ
่ งพิมพ 167
อุปกรณใชสน
ิ้ เปลือง
การสัง่ ซื้อแบบ
ออนไลน 227
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