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1 เริม่ตนใชงาน
คูมือผูใชฉบบันี้จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีใชเครือ่งพิมพและการแกไข
ปญหาตางๆ

• การเขาใชงาน
• Eco
• รูจักกับสวนประกอบตางๆ ของเครื่องพิมพ
• การใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
• HP Digital Solutions (โซลูชันดิจิตอลของ HP)
• เลือกวัสดุพิมพ
• การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
• วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
• การใสวัสดุพิมพ
• ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
• การอัพเดตเครื่องพิมพ
• ปดเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ หากคุณกําลังใชงานเคร่ืองพิมพรวมกับคอมพิวเตอรที่ใชระบบ
ปฏบิติัการ Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter
Edition หรือ Windows 7 Starter Edition อาจไมมคุีณสมบัติบาง
ประการ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดของระบบ

การเขาใชงาน
เคร่ืองพิมพจะมคุีณสมบัติตางๆ เพ่ือใหผูใชงานที่พิการสามารถใชงานได

การมองเห็น

ผูใชท่ีมีความพิการทางสายตาหรือมคีวามสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใช
ซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพได โดยใชตัวเลือกและคุณสมบติั
การเขาใชงานตางๆ ของระบบปฏิบติัการ นอกจากน้ี ซอฟตแวรยังสนับสนุน
เทคโนโลยีเพ่ือใหความชวยเหลือสวนใหญ เชน โปรแกรมอานหนาจอ
โปรแกรมอานอักษรเบรลล และโปรแกรมแปลงเสียงเปนขอความ สําหรับผูใชที่
ตาบอดสี ปุมและแท็บสีที่ใชในซอฟตแวรของ HP และบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพจะมขีอความสั้นๆ หรือช่ือไอคอนที่สื่อถึงการทํางานท่ีเกี่ยวของกํากับ
อยู

การเคลือ่นไหว
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ผูใชที่มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหวสามารถใชฟงกชันตางๆ ของ
ซอฟตแวรของ HP ไดโดยใชคําสั่งจากแปนพิมพ นอกจากน้ี ซอฟตแวรของ
HP ยงัสนับสนุนตัวเลือกการเขาใชงานของ Windows เชน StickyKeys,
ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ดวย ผูใชที่มีขอจํากัดดาน
ความแข็งแรงและระยะเขาถึงสามารถใชฝาครอบเครื่องพิมพ ปุมตางๆ ถาด
กระดาษ และตัวปรับแนวกระดาษได

การใหบรกิารชวยเหลอื

หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขาใชงานเคร่ืองพิมพนี้ และความ
รับผิดชอบของ HP ที่มีตอการเขาใชงานผลิตภณัฑ โปรดดูขอมลูในเว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/accessibility
หากตองการขอมูลเก่ียวกับการเขาใชงานของ Mac OS X โปรดดูขอมลูใน
เว็บไซตของ Apple ที่ www.apple.com/accessibility

Eco
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มคุีณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่ง
แวดลอม มกีารออกแบบเพ่ือการรีไซเคิลกับผลิตภณัฑน้ี สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม

HP มุงมัน่ชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิง่
แวดลอม HP จัดทําคุณสมบัตินี้เพ่ือชวยใหคุณสามารถมุงเนนวิธีการประเมนิ
และวิธีการลดผลกระทบที่เกิดจากวิธีการพิมพที่คุณเลือก

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความคิดริเริ่มทางสิ่งแวดลอมของ HP โปรด
ไปท่ี www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

การจดัการการใชพลังงาน
เพ่ือประหยัดไฟฟา เครื่องพิมพประกอบดวยคุณลักษณะตอไปนี้

โหมดสลปี

การใชพลังงานจะลดลงเมือ่เคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป หลังจากต้ังคา
เคร่ืองพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมีการทํางานเปน
เวลา 5 นาที

การเปลี่ยนเวลาเขาสูโหมดสลีป

1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Preferences (ลักษณะที่

ตองการ) แลวเลือก Sleep (สลีป) จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ตองการ

การตั้งเวลาเปดและปด

บท 1
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ใชคุณสมบติัเปดและปดตามกําหนดเวลาของเคร่ืองพิมพ จากนั้นเลือกวันและ
เวลาที่คุณตองการเปดและปดเคร่ืองพิมพโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน คุณสามารถ
ต้ังเวลาเคร่ืองพิมพใหเปดเวลา 8.00 น. และปดเวลา 20.00 น. ต้ังแตวันจันทร
ถึงวันศุกร ดวยวิธีน้ี คุณจะประหยัดพลงังานในชวงกลางคืนและสุดสัปดาห

การกําหนดคาคุณสมบัติการต้ังเวลาเปดและปดของเคร่ืองพิมพ'

1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Schedule On/Off (ต้ังเวลา

เปด/ปด) แลวต้ังเวลาการเปดและปดเคร่ืองพิมพ

การประหยดัอปุกรณใชสิน้เปลอืงสาํหรบัการพิมพ
หากตองการประหยัดอุปกรณใชสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ เชน หมกึพิมพและ
กระดาษ ลองทําตามข้ันตอนตอไปน้ี:

• เปลี่ยนโหมดเครือ่งพิมพเปนการต้ังคาเอกสารราง การต้ังคาเอกสารรางจะ
ใชหมึกพิมพนอย

• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและ
ทําใหตลับหมกึพิมพมีอายุการใชงานสั้นลง

• ลดปริมาณการใชกระดาษโดยพิมพบนกระดาษท้ังสองดาน คุณสามารถ
พิมพแคหนาค่ีกอน พลิกหนากลับ แลวจึงพิมพหนาคู

รูจกักับสวนประกอบตางๆ ของเครือ่งพมิพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• ภาพดานหนา
• อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ
• ภาพดานหลัง

รูจักกบัสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองพิมพ 13



ภาพดานหนา

1

2

3

4 5

6
7
8

10
 9

1 ตวัปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2 กระจกสแกนเนอร

3 ถาดรับกระดาษออก

4 ทีร่องกระดาษของถาดรับกระดาษออก

5 ถาดปอนกระดาษ

6 ปุม Power (เปด/ปด)

7 หนาจอแผงควบคุม

8 แผงควบคุม

9 ถาดปอนเอกสาร

10 ตวัปรับความกวาง
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อปุกรณสิน้เปลอืงสาํหรบัการพมิพ

2

3

1

1 ฝาครอบตลับหมกึพิมพ

2 ตลับหมึกพิมพ

3 หัวพิมพ

ภาพดานหลัง

1

2

3

4

1 พอรตโทรสาร (2-EXT)

2 พอรตโทรสาร (1-LINE )

3 พอรตยนูิเวอรแซลซีเรียลบัส (USB)

4 ชองเสียบสายไฟ
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การใชแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• ภาพรวมของปุมและไฟแสดงสถานะตางๆ
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครื่องพิมพ

ภาพรวมของปุมและไฟแสดงสถานะตางๆ
แผนผังและตารางที่เก่ียวของตอไปน้ีจะแสดงขอมลูอางอิงโดยยอเก่ียวกับ
คุณสมบัติของแผงควบคุมบนเคร่ืองพิมพ

1 2 abc 3 def

4 ghi 5  jkl 6 mno

7 pqrs 8 tuv 9 wxyz

*  
@  0 # _

?

1 2 3

4567

8

9

หมายเลข ชือ่และคาํอธบิาย

1 ปุม Home (หนาหลกั): กลับไปยงัหนาจอหลักจากหนาจออื่นๆ

2 หนาจอแผงควบคมุ: แสดงตัวเลือกเมนู

3 คยีแพด: ใชคียแพดเพื่อปอนตัวเลขและตัวอักษร

4 ปุมวธิใีช: จากหนาจอหลัก การกดปุมน้ีจะเปดเมนูวิธีใช ในขณะที่ดูหนาจออื่นๆ นอกเหนือจากหนาจอหลัก การกด
ปุม Help (วิธีใช) จะแสดงวิธีใชที่สามารถใชไดกับหนาจอปจจุบัน

5 ปุมการตัง้คา: จากหนาจอหลัก การกดปุมน้ีจะเปดเมนู Setup (การต้ังคา) สําหรับการสรางรายงานและการตั้งคา
การบํารุงรักษาอื่นๆ จากเมนู Copy (สําเนา), Fax (โทรสาร) หรือ Scan (สแกน) การกดปุมน้ีจะเปดการตั้งคาที่มี
อยู

6 ปุม HP ePrint: เปดเมนู HP ePrint สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที ่HP ePrint ปุมน้ีมีใหใชงานที ่HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series เทาน้ัน

7 ปุม Wireless (ไรสาย): กดปุมน้ีเพื่อดูหรือพิมพ Wireless Summary (ผลสรุปแบบไรสาย) หรือเพ่ือเขาสูตัว
เลือก Setup (การต้ังคา) และ Network Menu (เมนูเครือขาย) ปุมน้ีมีใหใชงานที ่HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series เทาน้ัน
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หมายเลข ชือ่และคาํอธบิาย

8 ปุม Cancel (ยกเลิก): หยดุการทํางาน ออกจากเมนู หรือออกจากการตัง้คา

9 ปุม Back (ยอนกลบั): กลับไปยงัเมนูกอนหนาน้ี

การเปลีย่นการตัง้คาเครือ่งพมิพ
ใชแผงควบคุมเพ่ือเปลี่ยนโหมดและการต้ังคาของเครื่องพิมพ พิมพรายงาน หรือ
ดูวิธีใชสําหรับเคร่ืองพิมพ

เคลด็ลบั หากเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร คุณยังสามารถเปลี่ยน
การต้ังคาเครื่องพิมพโดยใชเครื่องมอืในซอฟตแวรของ HP ที่มอียูใน
คอมพิวเตอรของคุณ หากตองการขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับเคร่ืองมือ โปรดดู
เคร่ืองมือการจัดการเคร่ืองพิมพ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การเลือกโหมด
• การเปลี่ยนแปลงการต้ังคาโหมด
• การเปลี่ยนการต้ังคาเครื่องพิมพ

การเลอืกโหมด

หนาจอหลักบนจอแสดงผลของแผงควบคุมจะแสดงโหมดท่ีมีอยูของเครื่องพิมพ
เชน Copy (ทําสําเนา), Fax (โทรสาร) และ Scan (สแกน)

หากตองการเลือกโหมด ใหกดปุมที่อยูติดกับโหมดที่คุณตองการใช ปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนหนาจอแผงควบคุมเพ่ือดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ หนาจอแผง
ควบคุมจะกลบัไปยังหนาจอหลักเมือ่ดําเนินการเสร็จสิ้น

ในการเปลี่ยนโหมด ใหกดปุม  (หนาหลัก) บนแผงควบคุมเครื่องพิมพเพ่ือ
กลับไปที่หนาจอหลัก จากนั้นกดปุมทางดานขวาของโหมดท่ีคุณตองการใช

การเปลีย่นแปลงการตั้งคาโหมด
1. หลังเลือกโหมดแลว ใหกดปุม  (การต้ังคา) เพ่ือเล่ือนไปยังการต้ังคาตางๆ

ที่มอียู แลวเลือกการต้ังคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง
2. ปฏิบัติตามการแจงเตือนบนจอแสดงผลเพ่ือเปลี่ยนการต้ังคา

หมายเหตุ กดปุม  (ยอนกลับ) เพ่ือกลับไปยังเมนูกอนหนา

(ทําตอ)

การใชแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ 17



การเปลีย่นการตั้งคาเครือ่งพมิพ

หากตองการเปล่ียนการต้ังคาเครื่องพิมพหรือพิมพรายงาน ใหใชตัวเลือกที่มีอยู
ในเมนู Setup (การต้ังคา):
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาของจอแสดงผล เลื่อนไปยังรายการตางๆ แลวเลือกการต้ัง

คาหรือตัวเลือก ที่ตองการ

หมายเหตุ กดปุม  (ยอนกลับ) เพ่ือกลับไปยังเมนูกอนหนา

HP Digital Solutions (โซลชูนัดจิติอลของ HP)
เครื่องพิมพนี้มีคอลเลกชันโซลูชันดิจิตอลท่ีสามารถชวยคุณทํางานไดงายข้ึน
อยางมปีระสิทธิภาพ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

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

HP (โทรสารไปยังพีซีและโทรสารไปยัง Mac)

Scan to Computer (สแกนไปยงัคอมพวิเตอร)
คุณสามารถไปท่ีเครื่องพิมพ กดปุมบนแผงควบคุม แลวสแกนเอกสารไปท่ี
คอมพิวเตอรไดโดยตรง จากนั้น คุณสามารถแนบเอกสารท่ีสแกนไปกับอีเมล
ของคุณและใชงานรวมกับพันธมติรทางธุรกิจของคุณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ Scan (การสแกน)

HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (โทรสารดจิติอลของ HP
(โทรสารไปยงัพซีแีละโทรสารไปยงั Mac)

โทรสารสําคัญไมอยูผิดท่ีในกองกระดาษอีกตอไป

ใช Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)
เพ่ือรับโทรสารโดยอัตโนมัติและบันทึกโทรสารไปไวที่คอมพิวเตอรของคุณ
โดยตรง ดวย Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) และ Fax to Mac (โทรสารไป
ยัง Mac) คุณจะสามารถจดัเก็บสําเนาดิจิตอลของโทรสารไดอยางงายดายและยัง
ขจัดความยุงยากในการจัดการกับไฟลเอกสารขนาดใหญที่พิมพไดหลายหนา
นอกจากน้ี คุณยังสามารถปดการพิมพโทรสารทั้งหมดได เพ่ือประหยัดคา
กระดาษและหมกึพิมพ และชวยลดการใชกระดาษและขยะ
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การรับโทรสารไปไวท่ีคอมพิวเตอรของคุณโดย
ใช HP Digital Fax (Fax to PC and Fax to Mac) (โทรสารดิจิตอลของ
HP (โทรสารไปยังพีซแีละโทรสารไปยัง Mac)

เลอืกวสัดพุิมพ
เคร่ืองพิมพนี้ไดรับการออกแบบมาใหทํางานไดดีกับวัสดุพิมพในสํานักงานแทบ
ทุกประเภท ควรทดสอบวัสดุพิมพประเภทตางๆ กอนจะตัดสินใจซือ้ในปริมาณ
มาก แนะนําใหใชวัสดุพิมพ HP เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีท่ีสุด เขาไปที่
เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัสดุพิมพ
HP

HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาทีม่ีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทัง้หมดทีม่ีโลโก ColorLok ผานการทดสอบ
วามีคุณสมบัตติรงตามมาตรฐานข้ันสงูดานความนาเชื่อถอืและคุณภาพงาน
พิมพ และจะทาํใหไดเอกสารทีม่ีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดําทีเ่ขมมากขึ้น
และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาท่ัวไป เลือกซื้อกระดาษทีม่ีโลโก ColorLok ที่
มทีั้งขนาดและนํ้าหนักที่หลากหลายไดจากผูผลิตกระดาษช้ันนํา

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• กระดาษที่แนะนําใหใชสําหรับพิมพและทําสําเนา
• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพภาพถาย
• คําแนะนําการเลือกและการใชวสัดุพิมพ

กระดาษทีแ่นะนาํใหใชสาํหรบัพมิพและทาํสาํเนา
หากคุณตองการคุณภาพงานพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่
ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภทของงานที่คุณกําลังพิมพ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค
ของคุณ

กระดาษโบรชวัรของ HP
กระดาษสําหรับงานแบบมือ
อาชีพของ HP

กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทัง้สองดานสําหรับการใชงาน
สองดาน เหมาะอยางยิง่สําหรับการพมิพเอกสารดานการตลาดแบบมืออาชีพ เชน โบร
ชัวร ไปรษณียภัณฑ รวมทั้งภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกจิและปฏิทนิ

HP Premium
Presentation Paper
กระดาษสําหรับงานแบบมือ
อาชีพของ HP

กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษที่ไมเคลือบมนัทั้งสองดานและมีนํ้าหนักมาก จึงเหมาะ
สําหรับงานนําเสนอ เอกสารยื่นขอเสนอ รายงาน และจดหมายขาวตางๆ เปนกระดาษ
ทีส่ามารถสรางภาพลักษณและความรูสึกทีน่าประทบัใจไดมากที่สุด

HP Bright White Inkjet
Paper

กระดาษอิงคเจ็ตขาวสวางของ HP ใหสีและขอความทีม่ีความคมชัดสูง มีความทบึ
เพียงพอสําหรับการพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับใชพิมพ
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จดหมายขาว รายงาน และใบปลิว นําเสนอ ColorLok Technology ทีช่วยใหหมึก
เปรอะเปอนนอยลง สีดําชัดเจนขึ้น และสีสันสมจริง

กระดาษสําหรับการพิมพ
ของ

กระดาษสําหรับการพิมพของ HP เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึง่จะสรางเอกสารที่มี
ความคมชดัมากกวาเอกสารทีพ่ิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนา
ใดๆ นําเสนอ ColorLok Technology ที่ชวยใหหมึกเปรอะเปอนนอยลง สีดําชัดเจน
ขึ้น และสีสันสมจริง

กระดาษสําหรับสํานักงาน
ของ HP

กระดาษสําหรับสํานักงานของ HP เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะกบัการทําสําเนา
เอกสารฉบับราง บันทกึชวยจําและเอกสารประจําวันอื่นๆ นําเสนอ ColorLok
Technology ทีช่วยใหหมึกเปรอะเปอนนอยลง สีดําชัดเจนขึ้น และสีสันสมจริง

กระดาษรีไซเคิลสําหรับ
สํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสําหรับสํานักงานของ HP เปนกระดาษคณุภาพสูง ทําจากเสนใยซึ่ง
ผานกระบวนการรีไซเคิล 30% กระดาษน้ีมาพรอมกับเทคโนโลย ีColorLok ทีท่ําให
มีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากขึ้น และใหสีสันสดใส

กระดาษภาพถายพรีเมียม
พลัสของ HP

กระดาษภาพถายทีด่ีที่สุดของ HP มีนํ้าหนักมาก เหมาะสําหรับการพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงระดับมอือาชีพ มคีุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิง้รอย
เปอนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกนันํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได
กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (4 x 6
น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ซึง่มีลักษณะผิวสองแบบน่ันคอืแบบผิวมันหรือผิวมัน
เล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทัง้นี้เพือ่ใหได
เอกสารทีค่งทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายขั้นสูงของ
HP

กระดาษภาพถายแบบหนานี้มีคุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิง้
รอยเปอนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และ
ความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทยีบไดกับภาพถายที่อดั
จากราน กระดาษชนิดนี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15
ซม. (4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบน่ันคือแบบผิว
มันหรือผิวมันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้
เพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายทัว่ไปของ
HP

ใหคุณไดพมิพสแน็ปชอ็ตประจําวันสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชกระดาษที่ออกแบบมา
สําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายที่มีราคาประหยดัน้ีแหงเร็ว
สะดวกตอการหยบิจับ คณุจะไดภาพคมชดัเมื่อคุณใชกระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพ
อิงคเจ็ต กระดาษชนิดน้ีมีลักษณะผิวแบบกึง่มัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 8.5
x 11 น้ิว, A4, 4 x 6 น้ิว และ 10 x 15 ซม. และเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้
เพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

วัสดุพิมพสําหรับผนึกดวย
เตารีดของ HP

วัสดุพิมพสําหรับผนึกดวยเตารีดของ HP (สําหรับผาสีหรือสําหรับผาสีออนหรือสี
ขาว) เปนวิธีการแกปญหาทีเ่หมาะสําหรับการสรางเสื้อยืดทีอ่อกแบบเองจากภาพถาย
ดิจิตอล

หากตองการสั่งซื้อกระดาษและอุปกรณใชสิ้นเปลืองอื่นๆ ของ HP โปรดไปยัง
www.hp.com ไปที่ Shop for Products & Services (ซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ) แลวเลือก Ink, toner & paper (หมกึ โทนเนอร และกระดาษ)

หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

กระดาษทีแ่นะนาํสาํหรบัการพมิพภาพถาย
เพ่ือคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมา
เฉพาะสําหรับประเภทของงานท่ีคุณกําลังพิมพ
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กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวีางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาค
ของคุณ

กระดาษภาพถายพรีเมียม
พลัสของ HP

กระดาษภาพถายที่ดีทีสุ่ดของ HP มีนํ้าหนักมาก เหมาะสําหรับการพิมพภาพถาย
คุณภาพสูงระดับมอือาชีพ มคีุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิง้รอย
เปอนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกนันํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได
กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (4 x 6
น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) ซึง่มีลักษณะผิวสองแบบน่ันคอืแบบผิวมันหรือผิวมัน
เล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทัง้นี้เพือ่ใหได
เอกสารทีค่งทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายขั้นสูงของ
HP

กระดาษภาพถายแบบหนานี้มีคุณสมบัติเคลือบผิวแหงเร็ว งายตอการใชโดยไมทิ้ง
รอยเปอนไวบนแผน กระดาษชนิดน้ีสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และ
ความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทยีบไดกับภาพถายที่อดั
จากราน กระดาษชนิดนี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15
ซม. (4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบน่ันคือแบบผิว
มันหรือผิวมันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้
เพื่อใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวาเดิม

กระดาษภาพถายทัว่ไปของ
HP

ใหคุณไดพมิพสแน็ปชอ็ตประจําวันสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชกระดาษที่ออกแบบมา
สําหรับการพิมพภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายทีม่ีราคาประหยัดน้ีแหงเร็ว
สะดวกตอการหยบิจับ คณุจะไดภาพคมชดัเมื่อคุณใชกระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพ
อิงคเจ็ต กระดาษชนิดน้ีมีลักษณะผิวแบบกึง่มัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด 8.5
x 11 น้ิว, A4, 4 x 6 น้ิว และ 10 x 15 ซม. และเปนกระดาษทีป่ราศจากกรดทัง้น้ี
เพื่อใหไดเอกสารทีค่งทนนานกวาเดิม

ชดุผลิตภัณฑสําหรับ
ภาพถายของ HP

ชุดผลิตภัณฑสําหรับภาพถายของ HP ประกอบดวยตลับบรรจุหมกึของแทของ HP
และกระดาษภาพถายขั้นสูงของ HP ทีร่วมอยูในชดุบรรจุภัณฑแสนสะดวก ซึ่งชวย
คุณประหยัดเวลา และทําใหคุณไมตองคาดเดาถงึคุณภาพของการพิมพภาพถายทีม่ี
คุณภาพเทยีบเทามืออาชีพ ในราคาประหยดัดวยเคร่ืองพิมพ HP ของคุณ หมึกของ
แทของ HP และกระดาษภาพถายขั้นสงูของ HP ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวม
กนัเพื่อใหภาพถายของคุณคงทนและมสีีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักกีค่ร้ัง เหมาะ
สําหรับการพิมพภาพถายสุดประทบัใจในวันพักผอนหรือการพมิพจํานวนมากเพื่อ
แบงปน

หากตองการสั่งซื้อกระดาษและอุปกรณใชส้ินเปลืองอื่นๆ ของ HP โปรดไปยัง
www.hp.com ไปที่ Shop for Products & Services (ซื้อผลิตภัณฑและ
บริการ) แลวเลือก Ink, toner & paper (หมกึ โทนเนอร และกระดาษ)

หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

คาํแนะนาํการเลอืกและการใชวสัดพุมิพ
เพ่ือผลลัพธที่ดีที่สุด ใหปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปนี้

• ใชวัสดุพิมพที่สอดคลองกับขอกําหนดของเคร่ืองพิมพท่ีระบไุว สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ

• ใสวัสดุพิมพเขาในถาดหรือตัวปอนกระดาษอัตโนมติั (ADF) ครั้งละชนิด
เดียวเทาน้ัน
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• เมื่อใสวัสดุพิมพลงในถาดและ ADF ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวัสดุพิมพ
อยางถูกตองแลว หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ และ
วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

• อยาใสวัสดุพิมพลงในถาดหรือ ADF มากเกินไป หากตองการขอมลูเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี การใสวัสดุพิมพ และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอน
เอกสารอัตโนมติั (ADF)

• หากไมตองการประสบปญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพไมดี และปญหา
การพิมพอื่นๆ ควรหลีกเลีย่งการใสวัสดุพิมพตอไปน้ีในถาดกระดาษหรือตัว
ปอนกระดาษอัตโนมัติ
◦ กระดาษแบบฟอรมที่มีหลายสวน
◦ วัสดุพิมพท่ีเสียหาย โคงงอ หรือยับยน
◦ วัสดุพิมพท่ีมีรอยตัดหรือรอยปรุ
◦ วัสดุพิมพท่ีมีพ้ืนผิวขรุขระ, มีรอยนูน หรือไมดูดซับหมึก
◦ วสัดุพิมพทีน่้ําหนักเบาเกินไปหรือยืดงาย
◦ วัสดุพิมพท่ีมีลวดเย็บกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

หมายเหตุ หากตองการสแกน ทําสําเนา หรือสงโทรสารเอกสารท่ี
ประกอบดวยหนาเอกสารท่ีไมเปนไปตามแนวทางเหลานั้น ใหใชกระจก
สแกนเนอร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบน
กระจกสแกนเนอร

การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงโทรสารตนฉบับไดโดยการวางตนฉบับไว
บนกระจกสแกนเนอร

หมายเหตุ คุณสมบัติพิเศษตางๆ จะทํางานไมถูกตอง หากกระจกและแผน
รองฝาปดไมสะอาด สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ

หมายเหตุ นําตนฉบับทั้งหมดออกจากถาดปอนตนฉบับกอนที่จะเปดฝา
ครอบบนเครื่องพิมพ

การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร

วางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอรตามข้ันตอนตอไปน้ี

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง

เคลด็ลบั สําหรับคําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางตนฉบบั โปรดดูคํา
แนะนําซึง่ปรากฏอยูบนขอบกระจก
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3. ปดฝา

วางตนฉบับของคณุไวบนตวัปอนเอกสารอัตโนมตัิ (ADF)
คุณสามารถทําสําเนา สแกน หรือสงเอกสารทางโทรสารไดโดยการวางตน
เอกสารลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมติั (ADF)

ขอควรระวงั อยาใสภาพถายลงใน ADF เพราะอาจทําใหภาพถายของคุณ
เสียหายได ใชวัสดุพิมพที่เครื่องพิมพสนับสนุนเทานั้น สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี คําแนะนําการเลือกและการใชวสัดุพิมพ

หมายเหตุ เฉพาะเอกสารดานเดียวเทานั้นที่คุณสามารถสแกน ทําสําเนาหรือ
สงโทรสารเอกสารโดยใช ADF เน่ืองจาก ADF ไมสนับสนุนการใชงาน
เอกสารสองดาน

หมายเหตุ คุณสมบัติบางประการ เชน คุณสมบัติการทําสําเนาแบบ Fit to
Page (พอดีกับหนา) จะไมทํางานเมือ่คุณวางตนฉบับลงใน ADF คุณตอง
วางตนฉบับของคุณไวบนกระจก
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วธิใีสตนฉบบัลงใน ADF
ใสเอกสารลงใน ADF ตามข้ันตอนตอไปนี้
1. วางตนฉบับของคุณลงใน ADF โดยหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน

a. หากคุณโหลดตนฉบบัในแนวต้ัง ใหวางหนากระดาษโดยใหขอบดาน
บนเขาสูเครื่องกอน หากคุณโหลดตนฉบบัในแนวนอน ใหวางหนา
กระดาษโดยใหขอบดานซายเขาสูเครื่องกอน

b. เล่ือนวัสดุพิมพเขาไปใน ADF จนกระทั่งไดยินเสียงหรือเห็นขอความ
บนจอแสดงผลแจงวา ตรวจพบเอกสารท่ีใสไวแลว

เคลด็ลบั สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับลงใน ADF
โปรดดูที่แผนผังในถาดปอนกระดาษ

2. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษเขาไปจนชิดขอบดานซายและดานขวา
ของวัสดุพิมพ
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การใสวสัดุพมิพ
เนื้อหาในสวนนี้จะแสดงคําแนะนําเก่ียวกับการปอนวัสดุพิมพเขาในเคร่ืองพิมพ

• การปอนวัสดุพิมพขนาดมาตรฐาน
• การใสซองจดหมาย
• การใสการดและกระดาษภาพถาย

หมายเหตุ เครื่องพิมพนี้ไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาด
เอง

การปอนวสัดพุมิพขนาดมาตรฐาน

วธิใีสวสัดพุิมพขนาดมาตรฐาน

ทําตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือปอนวัสดุพิมพมาตรฐาน

1. ดึงถาดปอนกระดาษออกจนสุด

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกจนสุด
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3. ใสวัสดุพิมพลงไปในถาดโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลง
ตรวจสอบใหแนใจวาใสปกวัสดุพิมพเขาไปในเครื่องพิมพจนสุดและไมล้ํา
เกินขีดในถาด

หมายเหตุ อยาปอนวัสดุพิมพในระหวางที่เครื่องพิมพกําลังพิมพงาน

4. เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษในถาดใหชิดขอบของปกวัสดุพิมพ
5. ดันถาดปอนกระดาษจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง

6. ดึงที่รองกระดาษบนถาดออก

บท 1
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การใสซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย

ทําตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือใสซองจดหมาย

1. ดึงถาดปอนกระดาษออกจนสุด

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษออกไปจนสุด
3. ใสซองจดหมายใหดานที่จะพิมพคว่ําลงและใสซองจดหมายตามภาพ

ตรวจสอบใหแนใจวาปกซองจดหมายไมล้ําเกินขีดในถาด

หมายเหตุ อยาใสซองจดหมายในระหวางที่เคร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน

4. เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษในถาดใหชิดขอบของปกซองจดหมาย
5. ดันถาดปอนกระดาษจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง
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6. ดึงที่รองกระดาษบนถาดออก

การใสการดและกระดาษภาพถาย

การใสการดและกระดาษภาพถาย

ทําตามคําแนะนําเหลานี้เพ่ือใสกระดาษภาพถาย

1. ดึงถาดปอนกระดาษออกจนสุด

2. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษออกไปจนสุด

บท 1
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3. ใสวัสดุพิมพลงไปในถาดโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลง
ตรวจสอบใหแนใจวาใสปกวัสดุพิมพเขาไปในเครื่องพิมพจนสุดและไมล้ํา
เกินขีดในถาด หากกระดาษภาพถายมีแท็บที่ขอบดานใดดานหนึ่ง ตรวจ
สอบใหแนใจวาแท็บของกระดาษช้ีไปทางดานหนาของเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ อยาปอนวัสดุพิมพในระหวางที่เครื่องพิมพกําลังพิมพงาน

4. เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษในถาดใหชิดขอบของปกวัสดุพิมพ
5. ดันถาดปอนกระดาษจนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง

6. ดึงที่รองกระดาษบนถาดออก
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ดแูลรกัษาเครือ่งพิมพ
หัวขอนี้เปนคําแนะนําสําหรับการดูแลรักษาเครื่องพิมพใหอยูในสภาพการใช
งานที่สมบูรณ โปรดปฏบิัติตามข้ันตอนการดูแลรักษาเหลานี้ตามความจําเปน

• การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา
• การทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก
• ทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา
ฝุนหรือสิ่งสกปรกท่ีเกาะอยูบนกระจกสแกนเนอร แผนรองฝาสแกนเนอร หรือ
กรอบสแกนเนอร อาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางานชาลง ลดคุณภาพของการ
สแกน และสงผลตอความถูกตองของคุณสมบัติบางอยาง เชน การปรับขนาดของ
สําเนาใหพอดีกับกระดาษบางขนาด

การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา
1. ปดเคร่ืองพิมพ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
2. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
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3. ทําความสะอาดกระจกและแผนรองฝาโดยใชผานุมและไมมีขนที่ฉีดน้ํายา
ทําความสะอาดกระจกออนๆ

1

2

1 แผนรองฝาปด

2 กระจกสแกนเนอร

ขอควรระวงั ใชนํ้ายาทําความสะอาดกระจกทําความสะอาดกระจก
สแกนเนอรเทานั้น หลีกเลี่ยงน้ํายาทําความสะอาดท่ีมสีวนผสมของสาร
กัดกรอน อะซโีตน เบนซนิ และคารบอนเตตราคลอไรด สารเหลานี้จะกอ
ใหเกิดความเสียหายกับกระจกสแกนเนอร หลีกเล่ียงการใชแอลกอฮอล
ไอโซโพรพิล เน่ืองจากจะท้ิงริ้วรอยไวบนกระจกได

ขอควรระวงั อยาฉีดนํ้ายาทําความสะอาดกระจกลงบนกระจกโดยตรง
หากใชนํ้ายาทําความสะอาดกระจกมากเกินไป อาจจะไหลซึมสูดานลาง
ของกระจกและทําความเสียหายใหกับสแกนเนอรได

4. เช็ดกระจกและแผนรองฝาใหแหงดวยผานุม แหง และไมมีขน
5. ปดฝาสแกนเนอร และเปดเครื่องพิมพ

การทาํความสะอาดตวัเครือ่งภายนอก 

คาํเตอืน กอนทําความสะอาดเครื่องพิมพ ใหปดเครื่องพิมพโดยกดปุม
 (Power (เปด/ปด)) และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟากอน

ใชผานุมที่ไมมีขุย ชุบน้ําใหหมาด เช็ดทําความสะอาดฝุน รอยเปอน และคราบ
สกปรกบนตัวเคร่ือง ระวังอยาใหน้ําเขาไปภายในเครื่องพิมพ และแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพ
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ทาํความสะอาดตวัปอนกระดาษอตัโนมตั ิ(ADF)
ถาตัวปอนกระดาษอัตโนมติัดึงกระดาษครั้งละหลายแผนหรือไมดึงกระดาษ
ธรรมดา คุณอาจตองทําความสะอาด ADF

การทาํความสะอาด ADF
1. ปดเคร่ืองพิมพ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ
2. นําตนฉบบทั้งหมดออกจาก ADF
3. ยกฝาปด ADF ข้ึน

4. ใชผาสะอาดท่ีไมมีขุยชุบน้ําใหหมาด จากนั้นบดิผาใหแหง
5. ใชผานั้นเช็ดส่ิงที่ตกคางอยูในลูกกลิ้ง หรือแผนค่ัน

หมายเหตุ หากสิ่งที่ตกคางไมหลุดออกมาเมือ่ใชนํ้า ใหลองใช
แอลกอฮอลไอโซโพรพิล (ยาง)
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1

2
3

1 ฝาปด ADF
2 ลูกกลิ้ง

3 แผนคั่น

6. ปดฝาครอบตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
7. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
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8. เช็ดแถบ ADF และแถบกระจก

1

2

1 แถบ ADF
2 แถบกระจก

9. ปดฝาสแกนเนอร และเปดเครื่องพิมพ

การอัพเดตเครือ่งพิมพ
HP ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพอยูเสมอ และนําเสนอ
คุณสมบัติลาสุดใหแกคุณ หากเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครอืขายและบริการบน
เว็บเปดใชงานแลว คุณจะสามารถตรวจหาและติดต้ังการอัพเดตของเคร่ืองพิมพ
ได

หากตองการอัพเดตเคร่ืองพิมพ ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ี

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (ePrint) กดปุม  (การต้ัง
คา) แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ Printer Update (การอัพเดตเครื่องพิมพ)

2. กดปุมที่อยูติดกับ Check for Update Now (ตรวจสอบการอัพเดตเด๋ียว
นี้) แลวปฏิบติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การเปดใชงานเคร่ืองพิมพใหตรวจสอบการอัพเดตโดยอัตโนมติั:

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (ePrint) แลวกดปุม  (การ
ต้ังคา)

2. ใชปุมที่อยูทางขวา เลือก Printer Update (การอัพเดตเครื่องพิมพ) เลือก
Auto Update (อพัเดตอตัโนมตั)ิ: Off (ปด) แลวเลอืก On (เปด)

บท 1
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ปดเครือ่งพิมพ
ปดเคร่ืองพิมพโดยกดปุม  (Power (เปด/ปด)) บนเครื่องพิมพ รอจนกระทั่ง
ไฟดับลงกอนจะถอดปลั๊กสายไฟออกหรือปดสวิตชปลั๊กพวง

ขอควรระวงั หากคุณปดเคร่ืองพิมพไมถูกตอง แครตลับบรรจุหมึกอาจไม
เลื่อนกลับไปยังตําแหนงที่ถูกตองและทําใหเกิดปญหากับตลับบรรจุหมึกและ
คุณภาพงานพิมพได
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2 การพมิพ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันจะดําเนินการต้ังคาการพิมพสวนใหญโดยอัตโนมติั
เปลี่ยนการต้ังคาตางๆ ดวยตัวเองตอเมื่อคุณตองการเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
พิมพลงบนกระดาษเฉพาะประเภท หรือใชคุณสมบติัพิเศษ สําหรับขอมลูเพ่ิม
เติมเกี่ยวกับการเลือกวัสดุพิมพที่ดีที่สุดสําหรับเอกสารของคุณ โปรดดูที่ เลือก
วัสดุพิมพ

เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ:

การพิมพเอกสาร

การพิมพโบรชัวร

การพิมพซองจดหมาย

พิมพภาพถาย

การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมีขอบ

หมายเหตุ เครื่องพิมพนี้ไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาด
เอง

การพมิพเอกสาร
ปฏบิติัตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

• การพิมพเอกสาร (Windows)
• การพิมพเอกสาร (Mac OS X)
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เคลด็ลบั  เครื่องพิมพนี้ม ีHP ePrint ซึง่เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยให
คุณสามารถพิมพเอกสารจากเครื่องพิมพท่ีเครื่องพิมพที่สามารถใช HP
ePrint ไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพ่ิมเติมหรือไดรเวอร
เคร่ืองพิมพแตอยางใด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู HP ePrint

การพมิพเอกสาร (Windows)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
4. หากจะตองเปลี่ยนการต้ังคา คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties

(คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. เปลี่ยนการวางแนวกระดาษบนแท็บ Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) และเปลี่ยน
แหลงกระดาษ ชนิดวัสดุพิมพ ขนาดกระดาษ และการต้ังคาคุณภาพบนแท็บ
Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หากตองการพิมพเปนสีขาวดํา คลิก
ปุม Advanced (ข้ันสูง) แลวเปลี่ยนตัวเลือก Print in Grayscale
(พิมพในโทนสีเทา)

หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําเทานั้น
ใหคลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print in
Grayscale (พิมพสีเทา) ใหเลือก Black Ink Only (หมึกสีดํา
เทานั้น) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง)

6. คลิก OK (ตกลง)
7. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตนการพิมพ
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การพมิพเอกสาร (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ต้ังคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังข้ันตอนที ่3

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใชจากเมนูปอปอัพ
Format for (รูปแบบสําหรับ)

c. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แลวคลิก OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) (หาก

มี)
6. เปลี่ยนการต้ังคาการพิมพของตัวเลือกในเมนูปอปอัพใหเหมาะสมกับงาน

ของคุณ

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลือกใดๆ ใหคลิกที่สามเหล่ียมเปดถัดจาก
เมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details (แสดง
รายละเอียด)

7. คลิก Print (พิมพ) เพ่ือเริ่มพิมพ

การพมิพโบรชวัร
ปฏบิติัตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

• การพิมพโบรชัวร (Windows)
• การพิมพโบรชัวร (Mac OS X)

เคลด็ลบั  เครื่องพิมพนี้ม ีHP ePrint ซึง่เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยให
คุณสามารถพิมพเอกสารจากเครื่องพิมพที่เคร่ืองพิมพที่สามารถใช HP
ePrint ไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพ่ิมเติมหรือไดรเวอร
เคร่ืองพิมพแตอยางใด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู HP ePrint
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การพมิพโบรชวัร (Windows)

หมายเหตุ หากตองการต้ังคาการพิมพสําหรับงานพิมพทั้งหมด ใหเปลี่ยน
การต้ังคาในซอฟตแวรของ HP ที่มากับเครื่องพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับซอฟตแวรของ HP โปรดดูที่ เครื่องมอืการจัดการเครื่องพิมพ

1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
4. หากจะตองเปลี่ยนการต้ังคา คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties

(คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. เปลี่ยนการวางแนวกระดาษบนแท็บ Layout (หนาทีจ่ดัวางไว) และเปลี่ยน
แหลงกระดาษ ชนิดวัสดุพิมพ ขนาดกระดาษ และการต้ังคาคุณภาพบนแท็บ
Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หากตองการพิมพเปนสีขาวดํา คลิก
ปุม Advanced (ข้ันสูง) แลวเปลี่ยนตัวเลือก Print in Grayscale
(พิมพในโทนสีเทา)

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

การพมิพโบรชวัร (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ต้ังคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังข้ันตอนที ่3

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีตองการใชจากเมนูปอปอพั
Format for (รูปแบบสําหรับ)

c. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แลวคลิก OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
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5. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) (หาก
มี)

6. คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูปอปอัพ
แลวเลือกการต้ังคาตอไปน้ี
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษโบรชัวรที่เหมาะ

สม
• Quality (คุณภาพ): Normal (ปกติ) หรือ Best (ดีท่ีสุด)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลอืกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)

7. เลือกการต้ังคาการพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพ่ือเร่ิม
พิมพ

การพมิพซองจดหมาย
หลีกเล่ียงการใชงานซองจดหมายท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้

• เคลือบมันมากๆ
• มีกาวติดในตัว ตัวยึด หรือชอง
• กระดาษหนา ไมเรียบ หรือขอบมวนงอ
• พ้ืนท่ียับยน ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอื่นๆ

ตรวจดูใหแนใจวารอยพับของซองจดหมายท่ีคุณใสเขาไปในเคร่ืองพิมพกรีดไว
จนเรียบ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพซองจดหมาย โปรดดูที่
เอกสารประกอบท่ีมาพรอมกับโปรแกรมซอฟตแวรที่คุณกําลังใชงาน

ปฏบิติัตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

• การพิมพซองจดหมาย (Windows)
• การพิมพซองจดหมาย (Mac OS X)

การพมิพซองจดหมาย (Windows)
1. ใสซองจดหมายโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงในถาด สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม

โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
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4. หากจะตองเปลี่ยนการต้ังคา คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties
(คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) เปลี่ยนการวางแนวกระดาษเปน
Landscape (แนวนอน)

6. คลิก Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) แลวเลือกชนิดซองจดหมายท่ี
เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง

เคลด็ลบั คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับงานพิมพไดโดยใช
คุณสมบัติที่มีในแท็บอื่นๆ ในกลองโตตอบ

7. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตน
การพิมพ

การพมิพซองจดหมาย (Mac OS X)
1. ใสซองจดหมายลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ต้ังคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังข้ันตอนที ่3

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีตองการใชจากเมนูปอปอพั
Format for (รูปแบบสําหรับ)

c. เลือกขนาดซองจดหมายท่ีเหมาะสมในเมนูปอปอัพ Paper Size
(ขนาดกระดาษ) แลวคลิก OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
5. เลือกขนาดซองจดหมายท่ีเหมาะสมในเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาด

กระดาษ) (หากมี)
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6. เลือกตัวเลือก Orientation (การวางแนว)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลอืกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)

7. เลือกการต้ังคาการพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพ่ือเร่ิม
พิมพ

พิมพภาพถาย
อยาท้ิงกระดาษภาพถายท่ียังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจ
มวนตัว ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง ควรทําใหกระดาษภาพถายเรียบกอน
พิมพงาน

ปฏบิติัตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

• การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Windows)
• การพิมพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Mac OS X)

เคลด็ลบั  เครื่องพิมพนี้ม ีHP ePrint ซึง่เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยให
คุณสามารถพิมพเอกสารจากเครื่องพิมพที่เคร่ืองพิมพที่สามารถใช HP
ePrint ไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมตองใชซอฟตแวรเพ่ิมเติมหรือไดรเวอร
เคร่ืองพิมพแตอยางใด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู HP ePrint

การพมิพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Windows)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
4. หากจะตองเปลี่ยนการต้ังคา คลิกตัวเลือกเพ่ือเปดกรอบโตตอบ

Properties (คุณสมบติั) ของเครื่องพิมพ
ตัวเลือกนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั), Options (ตัวเลือก),
Printer Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
ของคุณ

5. ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เลือกประเภทกระดาษ
ภาพถายท่ีเหมาะสมจากเมนู Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง

6. คลิก Advanced (ข้ันสูง) จากนั้นเลือก Best (ดีที่สุด) หรือ Maximum
DPI (จุดตอนิ้วสูงสุด) จากเมนู Output Quality (คุณภาพงานพิมพ)
แบบดึงลง
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7. เมื่อตองการพิมพภาพถายเปนขาวดํา ใหคลิกเมนู Grayscale (สีเทา)
แบบดึงลง แลวเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
High-Quality Grayscale (สีเทาคุณภาพสูง): ใชสีท่ีมอียูทั้งหมดเพ่ือ
พิมพภาพถายแบบสีเทา ซึง่ทําใหเกิดโทนสีเทาที่เรียบและเปนธรรมชาติ

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตน
การพิมพ

การพมิพภาพถายบนกระดาษภาพถาย (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษ

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ต้ังคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังข้ันตอนที ่3

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีตองการใชจากเมนูปอปอพั
Format for (รูปแบบสําหรับ)

c. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แลวคลิก OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาด

กระดาษ) (หากมี)
6. คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูปอปอัพ

แลวเลือกการต้ังคาตอไปน้ี
• Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถายที่เหมาะ

สม
• Quality (คุณภาพ): Best (ดีที่สุด) หรือ Maximum dpi (จํานวน

dpi สูงสุด)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลอืกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)
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7. หากจําเปน ใหเปลี่ยนตัวเลือกภาพถายและสี
a. คลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัดจาก Color Options (ตัวเลือกสี) แลวเลือก

ตัวเลือก Photo Fix (แกไขภาพ) ที่เหมาะสม
• Off (ปด): ไมนําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปใชกับภาพโดยอัตโนมติั
• On (เปด): จะปรับโฟกัสภาพโดยอัตโนมัติ ปรับความคมของภาพ

พอประมาณ
b. หากตองการพิมพภาพถายเปนขาวดํา ใหคลิก Grayscale (สีเทา)

จากเมนูปอปอัพ Color (สี) จากนั้นใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
High Quality (คณุภาพสูง): ใชสีที่มีอยูทั้งหมดเพ่ือพิมพภาพถาย
แบบสีเทา ซึง่ทําใหเกิดโทนสีเทาที่เรียบและเปนธรรมชาติ

8. เลือกการต้ังคาการพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพ่ือเร่ิม
พิมพ

การพมิพเอกสารหรอืภาพถายแบบไมมีขอบ
การพิมพแบบไมมขีอบชวยใหคุณสามารถพิมพไดเต็มขนาดวัสดุพิมพภาพถาย
บางประเภทและเต็มพ้ืนที่ของวัสดุพิมพขนาดมาตรฐานตางๆ

หมายเหตุ กอนเริ่มพิมพเอกสารไมมขีอบ ใหเปดไฟลในซอฟตแวร
แอพพลิเคชัน จากนั้นกําหนดขนาดภาพ ตรวจสอบวาขนาดภาพตรงกับ
ขนาดวัสดุพิมพที่คุณตองการพิมพภาพลงไป

หมายเหตุ แอพพลิเคชันบางตัวเทานั้นที่สนับสนุนการพิมพแบบไมมีขอบ

ปฏบิติัตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

• การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมขีอบ (Windows)
• การพิมพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมขีอบ (Mac OS X)

การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมขีอบ (Windows)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
4. หากจะตองเปลี่ยนการต้ังคา คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties

(คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer
Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ
Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากนั้นคลิกปุม
Advanced (ข้ันสูง)

6. ในตัวเลือก Borderless Printing (การพิมพแบบไมมีขอบ) คลิก Print
Borderless (พิมพแบบไมมขีอบ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

7. ในรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง เลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะ
สม

8. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเริ่มตน
การพิมพ

การพมิพเอกสารหรือภาพถายแบบไมมขีอบ (Mac OS X)
1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. เลือกขนาดกระดาษแบบไมมขีอบ

a. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Page
Setup (ต้ังคาหนากระดาษ)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นรายการเมนู Page Setup (ต้ังคาหนา
กระดาษ) ใหไปยังข้ันตอนที ่3

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีตองการใชจากเมนูปอปอพั
Format for (รูปแบบสําหรับ)

c. เลือกขนาดกระดาษแบบไมมีขอบท่ีมไีดจากเมนูปอปอัพ Paper Size
(ขนาดกระดาษ) แลวคลิก OK (ตกลง)

3. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบวาไดเลือกเครื่องพิมพท่ีคุณตองการแลว
5. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูปอปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ) (หาก

มี)
6. คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูปอปอัพ

แลวเลือกการต้ังคาตอไปน้ี
• Paper Type (ประเภทกระดาษ):ประเภทกระดาษท่ีเหมาะสม
• Quality (คุณภาพ): Best (ดีที่สุด) หรือ Maximum dpi (จํานวน

dpi สูงสุด)

หมายเหตุ หากคุณไมเห็นตัวเลอืกเหลานี้ ใหคลิกที่สามเหลี่ยมเปดถัด
จากเมนูปอปอัพ Printer (เครื่องพิมพ) หรือคลิก Show Details
(แสดงรายละเอียด)

7. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลือกกลองกาเครื่องหมาย Print Borderless
(การพิมพแบบไมมขีอบ)
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8. หากจําเปน คลิกท่ีสามเหล่ียมเปดถัดจาก Color Options (ตัวเลือกส)ี
แลวเลือกตัวเลือก Photo Fix (แกไขภาพ) ที่เหมาะสม
• Off (ปด): ไมนําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปใชกับภาพโดยอัตโนมติั
• On (เปด): จะปรับโฟกัสภาพโดยอัตโนมัติ ปรับความคมของภาพพอ

ประมาณ
9. เลือกการต้ังคาการพิมพอื่นๆ ท่ีคุณตองการ แลวคลิก Print (พิมพ) เพ่ือเร่ิม

พิมพ
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3 Scan (การสแกน)
คุณสามารถใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือสแกนเอกสาร ภาพถาย และตน
ฉบับอื่นๆ แลวสงไปยังปลายทางที่แตกตางกัน เชน โฟลเดอรในคอมพิวเตอร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสแกนตนฉบบัเหลานี้จากคอมพิวเตอรของคุณโดยใช
ซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ หรือโปรแกรมท่ีสอดคลองกับ
TWAIN หรือ WIA
เมื่อสแกนเอกสาร คุณสามารถใชซอฟตแวร HP เพ่ือสแกนเอกสารเปนรูปแบบ
ที่คุณสามารถคนหา คัดลอก วาง และแกไขได

หมายเหตุ ซอฟตแวรการสแกนของ HP ไมสนับสนุนการสแกน TWAIN
และ WIA บนคอมพิวเตอรที่ใช Mac OS X
หมายเหตุ ฟงกชันการสแกนบางฟงกชันจะใชไดหลังจากที่ติดต้ังซอฟตแวร
ของ HP เทานั้น

หากคุณมีปญหาในการสแกนเอกสาร โปรดดู การแกปญหาโทรสาร

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• สแกนตนฉบับ
• การสแกนโดยใช Webscan (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-

All-in-One series)
• การสแกนเอกสารเปนขอความท่ีสามารถแกไขได

สแกนตนฉบบั
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

หมายเหตุ โดยท้ังเคร่ืองพิมพและคอมพิวเตอรตองมกีารเช่ือมตอและเปด
เคร่ืองไว

หมายเหตุ หากคุณกําลังสแกนตนฉบบัจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือ
จากคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ HP คุณตองติดต้ังซอฟตแวร
ของ HP ที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพบนคอมพิวเตอรกอนการสแกน นอกจาก
นี้ ซอฟตแวรของ HP จะตองกําลังทํางานอยูบนคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง
Windows กอนการสแกน
หมายเหตุ หากคุณจะสแกนตนฉบบัที่ไมมีขอบ ใหวางตนฉบับลงบนกระจก
ของสแกนเนอร อยาใสไวทีตั่วปอนกระดาษอัตโนมติั

• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
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การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร

หากตองการสแกนตนฉบบัไปยงัคอมพิวเตอรจากแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ
1. วางตนฉบับโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. กดปุมที่อยูติดกับ Scan (สแกน) แลวเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการ
สแกนตนฉบับไปใชงาน

3. เปลี่ยนตัวเลือกการสแกนหากตองการ
4. กดปุมที่อยูติดกับ Start Scan (เริ่มสแกน)

ถาตองการสแกนตนฉบบัจากซอฟตแวรเครือ่งพมิพ HP
1. วางตนฉบับโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. เปดซอฟตแวรการสแกนของ HP บนคอมพิวเตอร:
• Windows: จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มใชงาน)

เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรม
ทั้งหมด) เลือกโฟลเดอรสําหรับเคร่ืองพิมพ HP แลวเลือก HP Scan
(สแกน HP)

• Mac OS X: ดับเบิลคลิกไอคอน HP Scan 3 ไอคอนน้ีอยูใน
โฟลเดอร Hewlett-Packard ในโฟลเดอร Applications
(แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนสุดของฮารดดิสก

3. เลือกช็อตคัตการสแกน ทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสแกนตามท่ีจําเปน
4. คลิก New Scan เพ่ือเร่ิมตนงานสแกน

หมายเหตุ ใชซอฟตแวร HP เพ่ือสแกนเอกสารเปนขอความที่สามารถ
แกไขได ซึง่เปนรูปแบบท่ีคุณสามารถคนหา ทําสําเนา วาง และแกไขภายใน
เอกสารท่ีสแกนได ใชรูปแบบนี้เพ่ือแกไขจดหมาย เอกสารท่ีตัดจาก
หนังสือพิมพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมาย สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่
การสแกนเอกสารเปนขอความท่ีสามารถแกไขได

การสแกนโดยใช Webscan (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)

Webscan (เว็บสแกน) คือคุณสมบติัของเว็บเซริฟเวอรแบบฝง ท่ีสามารถใช
สแกนภาพถายและเอกสารจากเครื่องพิมพลงในคอมพิวเตอรที่ใชเว็บเบราวเซอร
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ได คุณสามารถใชคุณสมบัตินี้ไดแมวาจะไมไดติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพบน
คอมพิวเตอรก็ตาม

หมายเหตุ หากคุณไมสามารถเปด Webscan ใน EWS แสดงวาผูดูแล
เครือขายของคุณอาจปด Webscan ไว สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม ใหติดตอผู
ดูแลเครือขายหรือผูที่ต้ังคาเครือขายของคุณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เว็บเซริฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)

เมือ่ตองการสแกนโดยใชเวบ็สแกน
1. วางตนฉบับโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เว็บเซริฟเวอร
แบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)

3. คลิกแท็บ Scan (สแกน) คลิก Webscan (เว็บสแกน) ในหนาตางดาน
ซาย เปล่ียนการต้ังคาใดๆ แลวคลิก Start Scan (เริ่มสแกน)

เคลด็ลบั หากตองการสแกนเอกสารเปนขอความท่ีแกไขได คุณตองติดต้ัง
ซอฟตแวร HP ที่มากับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การ
สแกนเอกสารเปนขอความท่ีสามารถแกไขได

การสแกนเอกสารเปนขอความที่สามารถแกไขได
เมื่อสแกนเอกสาร คุณสามารถใชซอฟตแวร HP เพ่ือสแกนเอกสารเปนรูปแบบ
ที่คุณสามารถคนหา คัดลอก วาง และแกไขได ซึง่จะชวยใหคุณสามารถแกไข
จดหมาย เอกสารท่ีตัดจากหนังสือพิมพ และเอกสารอื่นๆ อีกมากมายได

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• หากตองการสแกนเอกสารเปนขอความท่ีแกไขได
• คําแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเปนขอความที่แกไขได

หากตองการสแกนเอกสารเปนขอความทีแ่กไขได
ใชคําแนะนําตอไปน้ีเพ่ือสแกนเอกสารเปนขอความท่ีแกไขได
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ปฏบิติัตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

Windows
1. วางตนฉบับโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มใชงาน) เลือก
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) เลือก
โฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพ HP แลวเลือก HP Scan (สแกน HP)

3. เลือกชนิดของขอความที่แกไขไดที่คุณตองการสแกน:

ฉันตองการจะ... ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี

ดงึเฉพาะขอความโดยไมมีการจัดรูปแบบใดๆ ของ
ตนฉบับ

เลือกช็อตคัต Save as Editable Text (OCR)
(บันทึกเปนขอความทีแ่กไขได) จากรายการ จากน้ัน
เลือก Text (.txt) จากเมนูดรอปดาวน File Type
(ประเภทไฟล)

ดงึขอความ และการจัดรูปแบบบางอยางของตนฉบับ เลือกช็อตคัต Save as Editable Text (OCR)
(บันทึกเปนขอความทีแ่กไขได) จากรายการ จากน้ัน
เลือก Rich Text (.rtf) จากเมนูดรอปดาวน File
Type (ประเภทไฟล)
หรือ

เลือกช็อตคัต Save as PDF (บันทกึเปน PDF)
จากรายการ จากน้ันเลือก Searchable PDF
(.pdf) (PDF ที่คนหาได) จากเมนูดรอปดาวน File
Type (ประเภทไฟล)

4. หากตองการเริ่มการสแกน คลิก Scan (สแกน) และปฏิบติัตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

Mac OS X
1. วางตนฉบับโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Scan 3 ไอคอนน้ีอยูในโฟลเดอร Hewlett-
Packard ในโฟลเดอร Applications (แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของ
ฮารดดิสก

3. จากเมนู HP Scan คลิก Preferences(ลักษณะที่ตองการ)
4. เลือกการต้ังคาเริ่มตน Documents (เอกสาร) จากเมนูปอปอัพ Presets

(การต้ังคาเริ่มตน)
5. คลิก New Scan เพ่ือเร่ิมตนงานสแกน
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6. หลังจากสแกนเสร็จ คลิกปุม Save (บนัทึก) ในแถบเครื่องมอืของ HP
Scan

7. เลือกชนิดของขอความที่แกไขไดที่คุณตองการสแกน:

ฉันตองการจะ... ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี

ดงึเฉพาะขอความโดยไมมีการจัดรูปแบบใดๆ ของ
ตนฉบับ

เลือก TXT จากเมนูปอปอัพ Format (รูปแบบ)

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

8. คลิก Save (บันทึก)

คาํแนะนาํสาํหรบัการสแกนเอกสารเปนขอความทีแ่กไขได
เพ่ือใหแนใจวาซอฟตแวรสามารถแปลงเอกสารของคุณได ใหปฏบิัติดังตอไปน้ี:

• ตรวจสอบวากระจกสแกนเนอรหรอืหนาตาง ADF สะอาดดี
เมื่อเครื่องพิมพสแกนเอกสาร รอยเปอนหรือฝุนบนกระจกสแกนเนอรหรือ
หนาตาง ADF อาจถูกสแกนไปดวย และอาจปองกันไมใหซอฟตแวรแปลง
เอกสารเปนขอความท่ีแกไขได
สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรหรือ
ADF โปรดดูที่ การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา หรือ
ทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

• ตรวจสอบใหแนใจวาใสเอกสารถกูตองแลว
เมือ่สแกนเอกสารเปนขอความท่ีแกไขไดจาก ADF ตองใสตนฉบบัลงใน
ADF โดยใสสวนหัวเขาไปกอนและหงายหนาข้ึน เมือ่สแกนจากกระจก
สแกนเนอร ตองใสตนฉบบัเขาไปโดยใหสวนหัวหันไปทางขอบดานขวา
ของกระจกสแกนเนอร
และตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไมเอียง หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบน
ตัวปอนเอกสารอัตโนมติั (ADF)

• ตรวจสอบใหแนใจขอความในเอกสารชัดเจน
ในการแปลงเอกสารเอกสารเปนขอความท่ีแกไขได ตนฉบับตองชัดเจนและ
มีคุณภาพสูง เงือ่นไขตอไปน้ีอาจทําใหซอฟตแวรแปลงเอกสารไมได:
◦ ขอความในตนฉบบัซดีจางหรือมรีอยยับ
◦ ขอความมีขนาดเล็กเกินไป
◦ โครงสรางเอกสารซับซอนเกินไป
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◦ ขอความมีตัวอักษรชิดติดกันมาก ตัวอยางเชน หากขอความท่ี
ซอฟตแวรแปลงมีตัวอักษรหายไปหรือชิดติดกัน เชน "rn" อาจจะกลาย
เปน m

◦ ขอความมีพ้ืนหลังเปนสี พ้ืนหลังสอีาจทําใหภาพสวนหนากลืนกับพ้ืน
หลังมากเกินไป

• เลอืกโปรไฟลทีถ่กูตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาเลือกช็อตคัตหรือการต้ังคาเริ่มตนที่อนุญาตใหมกีาร
สแกนเปนขอความท่ีแกไขได ตัวเลือกเหลานี้ใชการต้ังคาการสแกนท่ี
ออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการสแกน OCR ของคุณใหสูงสุด ใน
Windows ใหใชช็อตคัต Editable Text (OCR) (ขอความท่ีแกไขได)
หรือ Save as PDF (บันทึกเปน PDF) ใน Mac OS X ใหใชการต้ังคา
เริ่มตน Documents (เอกสาร)

• บนัทกึไฟลของคณุในรปูแบบทีถ่กูตอง
หากคุณตองการดึงเฉพาะขอความจากเอกสารโดยไมมีรูปแบบใดๆ ของ
ตนฉบบั ใหเลือกรูปแบบขอความธรรมดา (เชน Text (.txt) หรือ TXT)
หากคุณตองการดึงขอความพรอมดวยรูปแบบบางอยางของตนฉบบั ให
เลือก Rich Text Format (เชน Rich Text (.rtf) หรือ RTF) หรือรูป
แบบ PDF ที่คนหาได (Searchable PDF (.pdf) หรือ PDF-
Searchable)
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4 Copy (การทาํสาํเนา)
คุณสามารถสรางสําเนาสีคุณภาพสูงและสําเนาขาวดําลงบนกระดาษประเภทและ
ขนาดตางๆ ได

หมายเหตุ ถาคุณกําลังทําสําเนาเอกสารขณะที่มีโทรสารเขามา โทรสารนั้น
จะถูกเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องพิมพจนกวาการทําสําเนาจะเสร็จสิ้น
ดังนั้น จํานวนหนาของโทรสารท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําอาจลด
ลง

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• ทําสําเนาเอกสาร
• เปลี่ยนการต้ังคาการทําสําเนา

ทาํสาํเนาเอกสาร
คุณสามารถทําสําเนาท่ีมคุีณภาพจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพได

การทาํสาํเนาเอกสาร
1. ตองแนใจวาคุณมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิม

เติม โปรดดูท่ี การใสวัสดุพิมพ
2. วางเอกสารตนฉบับโดยควํ่าหนาท่ีตองการสแกนลงบนกระจกของสแกนเนอ

ร หรือหงายหนาที่ตองการพิมพบน ADF หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบน
ตัวปอนเอกสารอัตโนมติั (ADF)

หมายเหตุ หากคุณกําลังทําสําเนาภาพถาย ใหวางภาพถายบนกระจก
สแกนเนอรโดยคว่ําหนาลง ตามที่แสดงในไอคอนตรงขอบกระจกสแกน
เนอร

3. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy
(ทําสําเนา)
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4. เปลี่ยนการต้ังคาเพ่ิมเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคา
การทําสําเนา

5. หากตองการเริ่มทําสําเนา ใหกดปุมท่ีอยูติดกับ Black Copy (สําเนาขาว
ดํา) หรือ Color Copy (สําเนาสี)

หมายเหตุ หากเปนตนฉบับสี การเลือก Black Copy (สําเนาขาวดํา)
จะเปนการทําสําเนาขาวดําจากตนฉบับสี ในขณะที่การเลือก Color
Copy (สําเนาส)ี จะเปนการทําสําเนาสี่สีของตนฉบบัสี

เปลีย่นการตัง้คาการทาํสาํเนา
คุณสามารถกําหนดคางานทําสําเนาไดโดยใชการต้ังคาตางๆ ท่ีมีจากแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพ ซึ่งไดแก:

• จํานวนสําเนา
• ขนาดกระดาษสําเนา
• ประเภทกระดาษสําเนา
• ความเร็วหรือคุณภาพของสําเนา
• การต้ังคาใหสวางข้ึน/เขมข้ึน
• การปรับขนาดของตนฉบับใหพอดีกับกระดาษขนาดตางๆ

คุณสามารถใชการต้ังคาเหลานี้เพ่ือทําสําเนาฉบับเดียว หรือคุณสามารถบันทึก
การต้ังคาเพ่ือใชเปนคาเริม่ตนสําหรับงานในอนาคต

การเปลีย่นการตั้งคาการทาํสาํเนาสาํหรบังานเดยีว
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy

(ทําสําเนา)
2. กดปุม  (การต้ังคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก

ฟงกชันการทําสําเนาที่คุณตองการเปลี่ยน
3. กดปุม  (ยอนกลับ) แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ Black Copy (สําเนาขาวดํา)

หรือ Color Copy (สําเนาสี)
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การบนัทกึคาปจจบุนัเปนคาเริม่ตนสาํหรบังานในอนาคต
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy

(ทําสําเนา)
2. กดปุม  (การต้ังคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก

ฟงกชันการทําสําเนาที่คุณตองการเปลี่ยน
3. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Set As New Defaults (ต้ัง

เปนคาเริ่มตนใหม) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Yes (ใช)
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5 Fax (โทรสาร)
คุณสามารถใชเครื่องพิมพสงและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได และสามารถต้ัง
เวลาสงโทรสารในภายหลัง ต้ังคาหมายเลขโทรดวนเพ่ือการสงโทรสารไดอยาง
รวดเร็วและงายดายไปยังหมายเลขที่ใชเปนประจํา นอกจากน้ี คุณยังสามารถ
กําหนดตัวเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ เชน ความ
ละเอียดและความเขมระหวางความสวางและความดําของโทรสารท่ีสง

หมายเหตุ กอนสงโทรสาร ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดต้ังคาเครื่องพิมพอยาง
ถูกตองสําหรับโทรสาร คุณอาจต้ังคาเรียบรอยแลวขณะทําการติดต้ังคร้ังแรก
จากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณ
สามารถตรวจสอบวาไดติดต้ังโทรสารอยางถูกตองไดโดยดําเนินการทดสอบ
การติดต้ังโทรสารจากแผงควบคุม สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทดสอบ
โทรสาร โปรดดูที่ การทดสอบการต้ังคาโทรสาร

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การสงโทรสาร
• การรับโทรสาร
• การต้ังคารายการโทรดวน
• การเปลี่ยนการต้ังคาโทรสาร
• โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล
• การใชโทรสารผานอนิเทอรเน็ตโพรโทคอล
• ลางบนัทึกการรับสงโทรสาร
• การดูประวัติการโทร
• การใชรายงาน

การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหรอืสีไดโดยใช
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ นอกจากน้ี คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดย
ใชโทรศัพทที่ตอกับเครื่องไว วธีินี้จะชวยใหคุณสามารถพูดสายกับผูรับกอนสง
โทรสารได

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การสงโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
• การสงโทรสารจากคอมพิวเตอร
• การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
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การสงโทรสารโดยใชแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การสงโทรสาร
• การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทท่ีหนาจอ
• การสงแฟกซจากหนวยความจํา
• การกําหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
• การสงโทรสารไปยังผูรับหลายคน

การสงโทรสาร

คุณสามารถสงโทรสารขาวดําหรือสีแบบหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยาง
งายดายโดยใชแผงควบคุมของเครื่อง

หมายเหตุ หากคุณตองการใหเครื่องพิมพยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จ
เรียบรอย ใหเปดใชงานการยนืยันการสงโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร สําหรับ
ขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การพิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสาร

เคลด็ลบั นอกจากน้ี คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพท
หรือปุมกดบนหนาจอ คุณสมบัติดังกลาวจะชวยใหสามารถควบคุมจังหวะการ
โทรได ทั้งยังมีประโยชนมากเมือ่คุณตองการใชบัตรโทรศัพทเพ่ือชําระคา
โทรศัพท และตองกดปุมเมือ่ไดรับสัญญาณในขณะโทร

การสงโทรสารจากแผงควบคมุของเครื่องพมิพ
1. วางตนฉบับโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. บนหนาจอหลัก ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax (โทรสาร)
3. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด

เคลด็ลบั หากตองการเวนระยะในหมายเลขโทรสารท่ีจะกด ใหกด *
ซ้ําๆ จนกวาจะมีเครื่องหมายขีด (-) ปรากฏที่หนาจอ

4. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax (เริ่มสงโทรสาร) แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ
Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี)

เคลด็ลบั หากผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารท่ีคุณใช คุณ
อาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคมชัดของโทรสารได
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การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพททีห่นาจอ

เมื่อใชหนาจอการโทร คุณจะไดยินสัญญาณโทรศัพท เสียงเตือน หรือเสียงอื่นๆ
ผานทางลําโพงของเครื่องพิมพ ชวยใหสามารถตอบสนองตอสัญญาณในขณะ
โทร รวมท้ังควบคุมจังหวะการโทรได

เคลด็ลบั ถาคุณใชบัตรโทรศัพทและปอนรหัส PIN ไมเร็วพอ เครื่องพิมพ
อาจเริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไป ทําใหบริการบตัรโทรศัพทไมรูจักรหัส
PIN ในกรณีนี้ คุณสามารถสรางรายการหมายเลขโทรดวนเพ่ือเก็บรหัส PIN
สําหรับบัตรโทรศัพทของคุณได สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การต้ังคา
รายการโทรดวน

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไวเพ่ือใหไดยินเสียง
สัญญาณโทรสาร

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอทีแ่ผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
1. ปอนเอกสารตนฉบับ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. บนหนาจอหลัก ใหใชปุมท่ีอยูทางดานขวา เลือก Fax (โทรสาร) เลือก
Start Fax (เริ่มสงโทรสาร) แลวเลือก Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี)
• หากเคร่ืองพิมพพบวามีตนฉบบัอยูในตัวปอนกระดาษอัตโนมติั คุณจะ

ไดยินสัญญาณการโทร
• หากคุณวางตนฉบับไวบนกระจกสแกนเนอร ใหเลือก Fax from

Glass (สงโทรสารจากกระจกสแกน)
3. เมื่อไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคีย

แพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
4. ปฏบิติัตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

เคลด็ลบั ถาคุณใชบตัรโทรศัพทเพ่ือสงโทรสารและมีรหัส PIN ของบัตร
บนัทึกไวเปนหมายเลขโทรดวนอยูแลว เมือ่เครื่องใหคุณใสรหัส PIN ให
กดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน) เพ่ือเลือก
รายการหมายเลขโทรดวนที่เก็บรหัส PIN ที่คุณบันทึกไว

โทรสารของคุณจะถูกสงเมือ่เครื่องโทรสารท่ีรับตอบรับ

การสงแฟกซจากหนวยความจาํ

คุณสามารถสแกนโทรสารขาวดําเก็บไวในหนวยความจํา แลวสงโทรสารน้ันจาก
หนวยความจําได คุณสมบติัน้ีจะมีประโยชนหากหมายเลขโทรสารที่คุณกําลัง
พยายามติดตอนั้นไมวางหรือใชไมไดช่ัวคราว เครื่องพิมพจะสแกนตนฉบับมา
เก็บไวในหนวยความจํา และจะสงโทรสารออกไปเมือ่สามารถเช่ือมตอกับเครื่อง
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รับโทรสารได หลังจากเครื่องพิมพสแกนหนาตนฉบบัลงในหนวยความจําแลว
คุณสามารถนําตนฉบบัทัง้หมดออกจากถาดปอนกระดาษหรือกระจกของสแกน
เนอรไดทันที

หมายเหตุ คุณสามารถสงโทรสารขาวดําจากหนวยความจําได

การสงโทรสารจากหนวยความจาํ
1. ปอนเอกสารตนฉบับ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร)

3. กดปุม  (การต้ังคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก
Scan and Fax (สแกนและสงโทรสาร)

4. เลื่อนไปยังและเลือก Send Fax (สงโทรสาร)
5. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด หรือกดปุมที่อยูติดกับ Quick

Contacts (รายช่ือโทรดวน) เพ่ือเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพทหรือ
หมายเลขที่โทรหรือรับ

6. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax Black (เร่ิมสงโทรสารขาวดํา)
เครื่องพิมพจะสแกนตนฉบับมาเก็บไวในหนวยความจํา และจะสงโทรสาร
ออกไปเม่ือเครื่องรับโทรสารพรอม

การกาํหนดเวลาสงโทรสารในภายหลงั

คุณสามารถกําหนดเวลาสงโทรสารท่ีเปนขาวดําภายใน 24 ช่ัวโมงได ซึง่จะชวย
ใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดําในภายหลังไดในตอนเย็น เชน เมื่อสาย
โทรศัพทวางหรือเมือ่มีอัตราคาโทรถูกลง เครื่องพิมพจะสงโทรสารของคุณโดย
อัตโนมติัเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว

คุณสามารถต้ังเวลาสงโทรสารไดทีละหนึ่งฉบับเทาน้ัน อยางไรก็ตาม คุณยัง
สามารถสงโทรสารอื่นๆ ตอไปไดตามปกติในขณะที่มกีารต้ังเวลาสงโทรสาร
ฉบับหนึ่งเอาไว

หมายเหตุ คุณสามารถสงโทรสารท่ีต้ังเวลาไวเปนแบบขาวดําเทานั้น

หมายเหตุ คุณจําเปนตองต้ังวนัที่และเวลาสําหรับเครื่องพิมพกอนจึงจะ
สามารถใชคุณสมบัตินี้ได
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วธิกีารตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคมุของเครื่องพมิพ
1. ปอนเอกสารตนฉบับ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. บนหนาจอหลัก ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax (โทรสาร)
3. กดปุม  (การต้ังคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก

Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง)
4. ปอนเวลาสงโดยกดปุมที่อยูติดกับปุมลูกศร แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK

(ตกลง)
5. ปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพด หรือกดปุมที่อยูติดกับ Quick

Contacts (รายช่ือโทรดวน) เพ่ือเลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพทหรือ
หมายเลขที่โทรหรือรับ

6. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax Black (เร่ิมสงโทรสารขาวดํา)
เครื่องพิมพจะสแกนตนฉบับทุกหนาและเวลาท่ีต้ังไวจะปรากฏบนหนาจอ
เครื่องพิมพจะสงโทรสารตามเวลาที่กําหนดไว

การยกเลกิโทรสารทีก่าํหนดเวลาสง
1. กดท่ีขอความ Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง) บนหนาจอ

หรือ
จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) กดปุม  (การต้ังคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและ
เลือก Send Fax Later (สงโทรสารภายหลัง)

2. เลื่อนไปยังและเลือก Cancel Scheduled Fax (ยกเลิกโทรสารท่ีมี
กําหนดสง)
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การสงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคน

คุณสามารถสงโทรสารไปยังผูรับหลายคนไดในครัง้เดียวโดยการจัดกลุมรายการ
หมายเลขโทรดวนเปนรายการหมายเลขโทรดวนแบบกลุม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี การต้ังคารายการโทรดวน

การสงโทรสารไปยงัผูรบัหลายคนโดยใชกลุมหมายเลขโทรดวน
1. ปอนเอกสารตนฉบับ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร
หรือ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) กดปุมท่ีอยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน) เลื่อนไป
ยังและเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท) แลวเลือกกลุมผูรับ

3. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax (เริ่มสงโทรสาร) แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ
Black (ขาวดํา)
เครื่องพิมพจะสงเอกสารไปยังแตละหมายเลขที่อยูในหมายเลขโทรดวนแบบ
กลุม

หมายเหตุ คุณสามารถใชรายการในกลุมหมายเลขโทรดวนเพ่ือสง
โทรสารขาวดําเทาน้ัน เน่ืองจากหนวยความจํามจีํากัด เครื่องพิมพจะ
สแกนโทรสารไปเก็บไวในหนวยความจําแลวหมุนหมายเลขแรก เมือ่
ทําการเช่ือมตอแลว เครื่องพิมพจะสงโทรสารและหมุนหมายเลขถัดไป
ถาหมายเลขน้ันไมวางหรือไมรับสาย เคร่ืองพิมพจะทําตามการต้ังคาของ
Busy Redial (โทรซ้าํเมือ่สายไมวาง) และ No Answer Redial
(โทรซ้ําเมือ่ไมมผีูรบัสาย) ถายังเช่ือมตอหมายเลขน้ันไมได เครื่องพิมพ
จะหมุนหมายเลขถัดไปและสรางรายงานขอผิดพลาด

การสงโทรสารจากคอมพวิเตอร
คุณสามารถสงเอกสารในคอมพิวเตอรออกไปเปนโทรสารได โดยไมตองพิมพ
สําเนาแลวสงโทรสารจากเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ โทรสารที่สงออกจากคอมพิวเตอรดวยวิธีนี้จะใชการเช่ือมตอ
โทรสารของเครื่องพิมพ ไมใชการเช่ือมตออินเทอรเน็ตหรือโมเด็ม
คอมพิวเตอร ดังนั้น ควรตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพตออยูกับสาย
โทรศัพทที่ใชได และฟงกชันโทรสารไดรับการต้ังคาและทํางานไดอยางถูก
ตอง

การสงโทรสาร 61



หากตองการใชคุณสมบติันี้ คุณตองติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพโดยใช
โปรแกรมติดต้ังในซดีีซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

Windows
1. เปดเอกสารในคอมพิวเตอรที่ตองการสงโทรสาร
2. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. จากรายการ Name (ช่ือ) เลือกเครื่องพิมพที่มีคําวา “fax” (โทรสาร) ใน

ช่ือนั้น
4. ในการเปลี่ยนการต้ังคา (เชน การเลือกสงเอกสารเปนโทรสารขาวดําหรือสี)

ใหคลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ปุมนี้อาจเรียก
วา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การ
ต้ังคาเครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะท่ี
ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. หลังจากเปลี่ยนการต้ังคาแลว เลือก OK (ตกลง)
6. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง)
7. ปอนหมายเลขโทรสารและขอมูลอ่ืนๆ สําหรับผูรับ เปลี่ยนการต้ังคาเพ่ิมเติม

สําหรับโทรสาร แลวคลิก Send Fax (สงโทรสาร) เครื่องพิมพจะเริ่มโทร
ไปยังหมายเลขโทรสารน้ันแลวเริ่มสงโทรสาร

Mac OS X
1. เปดเอกสารในคอมพิวเตอรที่ตองการสงโทรสาร
2. จากเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
3. เลือกเคร่ืองพิมพที่มี “(Fax)” (โทรสาร) ในช่ือ
4. เลือก Fax Recipients (ผูรับโทรสาร) จากเมนูปอปอัพที่อยูดานลางการ

ต้ังคา Orientation (การวางแนว)

หมายเหตุ หากไมพบเมนูปอปอัพ ใหคลิกท่ีสามเหล่ียมเปดถัดจาก
Printer selection (รายการเครื่องพิมพที่ใหเลือก) หรือคลิก Show
Details (แสดงรายละเอียด)

5. ปอนหมายเลขโทรสารและขอมูลอ่ืนๆ ในชองที่กําหนด แลวคลิก Add to
Recipients (เพ่ิมใหกับผูรับ)

6. เลือก Fax Mode (โหมดโทรสาร) และตัวเลือกโทรสารอื่นๆ ที่ตองการ
แลวคลิก Send Fax Now (สงโทรสารเด๋ียวน้ี) เพ่ือเร่ิมโทรไปยัง
หมายเลขโทรสารและสงโทรสารน้ัน
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การสงโทรสารจากโทรศพัทดวยตนเอง
การสงโทรสารดวยตนเองจะทําใหคุณสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับได
กอนที่จะสงโทรสาร คุณสมบัตินี้มปีระโยชนในกรณีที่คุณตองการแจงใหผูรับ
ทราบวาคุณกําลังจะสงโทรสารกอนทําการสงจริง

ผูรับอาจตอบรับโทรศัพทหรือใหเคร่ืองโทรสารจัดการ ข้ึนอยูกับวาผูรับต้ังคา
เคร่ืองโทรสารอยางไร หากตัวบุคคลเปนผูรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับ
กอนสงโทรสารได หากเครื่องโทรสารรับสายเอง คุณสามารถสงโทรสารโดยตรง
ถึงเครื่องโทรสารเมือ่ไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองรับโทรสาร

การสงโทรสารจากโทรศพัทเครือ่งพวงดวยตนเอง
1. วางตนฉบับโดยควํ่าดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจก หรือใน ADF

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร และ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

2. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร)

3. กดหมายเลขโดยใชคียแพดบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หามกดคียแพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเมื่อสงโทรสาร
ดวยตนเอง คุณตองใชคียแพดที่อยูบนโทรศัพทเพ่ือกดหมายเลขของผูรับ

4. หากผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ หากเครื่องโทรสารรับสาย คุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
จากเคร่ืองโทรสารท่ีตอบรับ ดําเนินการในข้ันตอไปเพ่ือสงโทรสาร

5. เมื่อคุณพรอมที่จะสงโทรสาร ใหกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) แลวกดปุมที่
อยูติดกับ Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี)
หากมกีารพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกดปุม เริม่ ที่โทรสาร
ของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสารดวย
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะท่ีสงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสาย
ในชวงน้ีได แตหากตองการสนทนากับผูรับสายตอ ใหถือสายรอไวจนกวา
จะสงโทรสารเสร็จ

การรบัโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเองก็ได ถาคุณปดตัวเลือก
Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ คุณตองรับโทรสารดวยตนเอง ถาเปดตัว
เลือก Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ (คาเร่ิมตน) เคร่ืองพิมพจะรับสาย
เรียกเขาและโทรสารท่ีเขามาโดยอัตโนมัติ หลังจากมีเสียงเรียกเขาดังตามจํานวน
ครั้งที่ต้ังไวใน Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) (การต้ังคา Rings to
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Answer (เสยีงเรยีกเขา) เริ่มตนคือหาครั้ง) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่
การเปลี่ยนการต้ังคาโทรสาร

ถาคุณรับโทรสารท่ีใชกระดาษขนาด Legal หรือใหญกวา แตเครื่องพิมพไมได
ต้ังคาใหใชกระดาษขนาด Legal ไว เครื่องพิมพจะลดขนาดโทรสารใหพอดีกับ
กระดาษที่บรรจุอยู ถาปดใชงานคุณสมบัติ Automatic Reduction (การยอ
ขนาดอตัโนมตั)ิ เครื่องจะพิมพโทรสารออกมาเปนสองหนา

หมายเหตุ ถาคุณกําลังทําสําเนาเอกสารในขณะท่ีมีโทรสารเขามา โทรสาร
นั้นจะถูกเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องพิมพจนกวาการทําสําเนาจะเสร็จ
สิ้น ดังนั้น จํานวนหนาของโทรสารท่ีสามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําอาจ
ลดลง

• การรับโทรสารดวยตนเอง
• การต้ังคาโทรสารสํารอง
• การพิมพโทรสารที่ไดรับจากหนวยความจําซ้ํา
• ขอรับโทรสาร
• การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
• การต้ังคาขนาดกระดาษสําหรับโทรสารท่ีไดรับ
• การต้ังการยอขนาดโทรสารท่ีเขามาโดยอัตโนมัติ
• การบล็อคหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ
• การรับโทรสารไปไวที่คอมพิวเตอรของคุณโดยใช HP Digital Fax (Fax

to PC and Fax to Mac) (โทรสารดิจิตอลของ HP (โทรสารไปยังพีซี
และโทรสารไปยัง Mac)

การรบัโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกําลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณสนทนาดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณได
ในขณะที่คุยอยู ซึ่งเรียกวาการสงโทรสารดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนน้ีเพ่ือรบั
โทรสารดวยตนเอง

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทท่ี:

• ตอเขากับเครื่องพิมพโดยตรง (ที่พอรต 2-EXT)
• ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับเครื่องพิมพโดยตรง

วธิกีารรบัสงโทรสารดวยตนเอง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาเปดใชงานเครื่องพิมพแลว และมกีระดาษปอนอยูใน

ถาดหลัก
2. นําตนฉบับออกจากถาดปอนตนฉบบั
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3. ต้ังคา Rings to Answer (เสยีงเรียกเขา) ใหเปนจํานวนสูงๆ เพ่ือใหคุณ
สามารถรับสายเรียกเขากอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับ หรือ ปดการต้ังคา
Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตัิ) เพ่ือใหเครื่องพิมพไมตอบรับสายเรียก
เขาโดยอัตโนมัติ

4. หากคุณกําลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด เริม่ บนเครื่องโทรสาร
5. เมือ่ไดยินสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองทีส่งโทรสารเขามา กรุณาปฏิบติัดังนี้

a. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ
Fax (โทรสาร) กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ
Receive Fax Manually (รับโทรสารดวยตนเอง)

b. หลังจากเครื่องพิมพเริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือ
สายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวางสงโทรสาร

การตัง้คาโทรสารสาํรอง
คุณสามารถต้ังคาเครื่องพิมพใหเก็บโทรสารท่ีไดรับข้ึนอยูกับลักษณะที่ตองการ
และการรักษาความปลอดภยัของคุณ

หมายเหตุ ถาเปดใชงาน Backup fax (โทรสารสํารอง) และคุณปด
เคร่ืองพิมพ โทรสารท้ังหมดที่เก็บไวในหนวยความจําจะถูกลบออก รวมถึง
โทรสารท่ียังไมไดพิมพซึ่งคุณไดรับเมือ่เครื่องพิมพเกิดขอผิดพลาด คุณตอง
ติดตอกับผูสงเพ่ือขอใหสงโทรสารท่ียังไมไดพิมพมาใหม ถาตองการดู
รายการโทรสารท่ีไดรับ ใหพิมพ Fax Log (บนัทกึการรบั-สงโทรสาร) Fax
Log (บนัทกึการรบั-สงโทรสาร) จะไมถูกลบเม่ือปดเครื่องพิมพ

วธิตีัง้โทรสารสํารองจากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง) แลวเลือก
Backup Fax Reception (การสํารองขอมูลการรับโทรสาร)

3. เลื่อนไปยังและเลือกการต้ังคาท่ีตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

On (เปด) การกําหนดคาเร่ิมตน เม่ือ Backup fax (โทรสารสํารอง) เปน On (เปด)
เคร่ืองพิมพจะเก็บโทรสารทีไ่ดรับทัง้หมดไวในหนวยความจํา ซึ่งชวยใหคุณสามารถ
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พมิพโทรสารทีพ่ิมพออกมาลาสุดซ้ําไดสูงสุด 30 หนา ถายังคงบันทกึไวในหนวย
ความจํา

หมายเหตุ เมื่อหนวยความจําของเคร่ืองพิมพเหลือนอย เคร่ืองจะบันทกึทับขอมูลเกา
ทีสุ่ด และพิมพโทรสารเมื่อไดรับโทรสารใหม ถาหนวยความจําเต็มเพราะมีโทรสารที่
ไมไดพิมพ เคร่ืองพิมพจะหยดุการตอบรับโทรสารทีเ่ขามา

หมายเหตุ หากคุณไดรับโทรสารท่ีมีขนาดใหญเกินไป เชน ภาพสีทีม่ีรายละเอียด
มาก อาจไมมีการเกบ็บันทึกในหนวยความจําเนื่องจากขอจํากดัของหนวยความจํา

On Error Only
(เปดเฉพาะเมือ่เกดิขอ
ผดิพลาดเทานั้น)

ใหเคร่ืองพิมพเกบ็โทรสารไวในหนวยความจําเฉพาะเมื่อเกดิขอผิดพลาดทีท่ําให
เคร่ืองพิมพไมสามารถพิมพโทรสารได (เชน เคร่ืองพิมพกระดาษหมด) เคร่ืองพิมพ
จะเกบ็โทรสารที่เขามาเร่ือยๆ ตราบเทาทีห่นวยความจํายงัมีพื้นที่วาง (ถาหนวยความ
จําเต็ม เคร่ืองพิมพจะหยดุการตอบรับโทรสารทีเ่ขามา) เมื่อแกไขขอผิดพลาดไดแลว
โทรสารทีเ่กบ็ไวในหนวยความจําจะถกูพิมพออกมาโดยอัตโนมัติ และจะถกูลบออก
จากหนวยความจํา

Off (ปด) ไมเกบ็โทรสารไวในหนวยความจํา เชน คุณอาจตองการปด Backup fax (โทรสาร
สํารอง) ดวยจุดประสงคดานความปลอดภัย ถาเกิดขอผิดพลาดที่ทําใหเคร่ืองพิมพไม
สามารถพิมพโทรสารได (เชน เคร่ืองพิมพกระดาษหมด) เคร่ืองพิมพจะหยดุการตอบ
รับโทรสารท่ีเขามา

การพมิพโทรสารทีไ่ดรบัจากหนวยความจาํซ้าํ
หากคุณต้ังคาโหมด Backup Fax Reception (การสํารองขอมลูการรับ
โทรสาร) เปน On (เปด) โทรสารที่ไดรับจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา ไมวา
เคร่ืองพิมพจะเกิดขอผิดพลาดหรือไมก็ตาม

หมายเหตุ หลังจากหนวยความจําเต็ม โทรสารท่ีพิมพแลวท่ีเกาที่สุดจะถูก
บันทึกทับดวยโทรสารใหมท่ีไดรับ ถาโทรสารที่เก็บไวทั้งหมดยังไมไดพิมพ
เครื่องพิมพจะไมรับโทรสารท่ีเขามาจนกวาจะพิมพหรือลบโทรสารออกจาก
หนวยความจํา นอกจากน้ี คุณอาจตองการลบโทรสารออกจากหนวยความจํา
เพ่ือความปลอดภยัหรือความเปนสวนตัว

คุณสามารถพิมพโทรสารที่พิมพออกมาลาสุดซ้ําไดถึงแปดหนาหากยังคงบนัทึก
อยูในหนวยความจํา ข้ึนอยูกับขนาดของโทรสารในหนวยความจํา ตัวอยางเชน
คุณอาจจําเปนตองพิมพโทรสารใหมหากทําสําเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวแลว
หายไป

การพมิพโทรสารจากหนวยความจาํซ้าํโดยใชแผงควบคมุของเคร่ืองพมิพ
1. ตองแนใจวาคุณมกีระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิม

เติม โปรดดูท่ี การใสวัสดุพิมพ
2. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
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3. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา
โทรสาร) เลือก Fax Tools (เครื่องมือสําหรับโทรสาร) แลวเลือก
Reprint Faxes in Memory (พิมพโทรสารจากหนวยความจําซ้ํา)
โทรสารจะถูกพิมพตามลําดับยอนหลังจากที่ไดรับ โดยพิมพโทรสารท่ีไดรับ
ลาสุดกอน ตามดวยลําดับถัดไป

4. หากคุณตองการหยุดการพิมพโทรสารในหนวยความจําซ้ํา ใหกด
 (Cancel (ยกเลิก))

ขอรบัโทรสาร
การขอรับโทรสารจะชวยใหเครื่องพิมพแจงใหเคร่ืองโทรสารอีกเคร่ืองหนึ่งสง
โทรสารลําดับถัดไป หากคุณใชคุณสมบัติ Poll to Receive (ขอรบัโทรสาร)
เครื่องพิมพจะติดตอเครื่องโทรสารท่ีกําหนดและขอใหสงโทรสารมา เครื่อง
โทรสารท่ีกําหนดตองถูกต้ังคาไวเพ่ือการขอรับโทรสารและมีโทรสารที่พรอมสง
แลว

หมายเหตุ เครื่องพิมพไมสนับสนุนรหัสผานสําหรับขอรับโทรสาร ตรวจสอบ
ใหแนใจวาเคร่ืองพิมพที่คุณกําลังจะขอรับโทรสารไมมีการตั้งรหัสผานเอาไว
(หรือไดเคยเปลี่ยนรหัสผานทีเ่ปนคาเริ่มตน) มฉิะนั้นเครื่องพิมพจะไม
สามารถรับโทรสารได

การตั้งคาขอรบัโทรสารจากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
1. บนหนาจอหลัก ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax (โทรสาร)
2. กดปุม  (การต้ังคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก Poll

to Receive (ขอรับโทรสาร)
3. ใสหมายเลขโทรสารของเคร่ืองที่ตองการติดตอ

- หรือ -
กดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน) เพ่ือเลือกหมายเลข
จาก Phone Book (สมดุโทรศัพท) หรือ Call History (ประวัติการ
โทร)

4. กดปุมที่อยูติดกับ Start Fax Black (เร่ิมสงโทรสารขาวดํา)

การสงตอโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถต้ังคาเคร่ืองพิมพใหสงตอโทรสารไปยังหมายเลขโทรสารอื่นได
โทรสารสีที่ไดรับจะถูกสงตอไปเปนขาวดํา
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สงโทรสารสําหรับทดสอบเพ่ือใหแนใจวาเครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับ
โทรสารท่ีคุณสงตอไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง) แลวเลือก Fax
Forwarding (การสงตอโทรสาร)

3. เลื่อนไปยังและเลือก On–Print and Forward (เปดการพิมพและการสง
ตอ) เพ่ือพิมพและสงตอโทรสาร หรือเลือก On–Forward (เปดการสงตอ)
เพ่ือสงตอโทรสาร

หมายเหตุ ถาเคร่ืองพิมพไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเครื่องโทรสารท่ี
กําหนด (เชน ถาเครื่องไมเปด) เครื่องพิมพจะพิมพโทรสาร ถาคุณต้ังคา
เคร่ืองพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสารท่ีไดรับ เครื่องจะ
พิมพรายงานขอผิดพลาดดวย

4. ที่พรอมต ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารท่ีจะรับโทรสารท่ีสงตอ แลวกด
ปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) ปอนขอมูลที่จําเปนสําหรับแตละพรอมตตอไป
นี้: วันที่เริ่มตน, เวลาเริ่มตน, วันท่ีสิ้นสุด และเวลาสิ้นสุด

5. การสงตอโทรสารถูกเปดใชงาน กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน
ถาเครื่องพิมพไฟดับเมื่อต้ังคา Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) ไว
เคร่ืองจะบันทึกคา Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) และหมายเลข
โทรศัพท เมื่อเปดเครื่องไดอีกครั้ง การต้ังคาการสงตอโทรสารจะยังคงเปน
On (เปด)

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

การตัง้คาขนาดกระดาษสาํหรบัโทรสารทีไ่ดรบั
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสําหรับโทรสารท่ีไดรบั ขนาดกระดาษท่ีเลือก
ควรตรงกับขนาดที่บรรจุไวในถาดหลัก เครื่องโทรสารสามารถพิมพบนกระดาษ
ขนาด Letter, A4 หรือ Legal เทานั้น

หมายเหตุ หากใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดหลักเมือ่ไดรับโทรสาร เครื่อง
จะไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมีขอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแส
ดงผล ใหใสกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal แลวกดปุมที่อยูติดกับ
OK (ตกลง) เพ่ือพิมพโทรสาร
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การกาํหนดขนาดกระดาษสาํหรบัโทรสารทีไ่ดรับจากแผงควบคุมของ
เครือ่งพมิพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Fax Paper
Size (ขนาดกระดาษของโทรสาร)

3. เลื่อนไปยังและเลือกตัวเลือกท่ีตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้การยอขนาดโทรสารทีเ่ขามาโดยอตัโนมตัิ
การต้ังคา Automatic Reduction (การยอขนาดอตัโนมตัิ) จะกําหนดการ
ทํางานของเครื่องพิมพเมื่อไดรับโทรสารท่ีมีขนาดใหญกวาขนาดกระดาษที่ต้ังคา
เริ่มตนไว การต้ังคานี้จะถูกใชงานเปนคาเริ่มตน ดังนั้นภาพของโทรสารท่ีเขามา
จะถูกลดขนาดใหพอดีกับหนึ่งหนาหากเปนไปได หากไมใชคุณสมบติันี้ ขอมลูที่
เกินหน่ึงหนาจะถูกพิมพออกมาในหนาที่สอง Automatic Reduction (การ
ยอขนาดอตัโนมตั)ิ มปีระโยชนเมื่อคุณรับโทรสารที่ใชกระดาษขนาด Legal แต
ใสกระดาษขนาด Letter ไวในถาดหลัก

วธิกีารตั้งคายอขนาดอตัโนมตัิจากแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง) แลวเลือก
Automatic Reduction (การยอขนาดอัตโนมัติ)

3. เลื่อนไปยังและเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)

การบลอ็คหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
ถาคุณเปดใชบริการระบุหมายเลขผูโทรกับผูใหบริการระบบโทรศัพท คุณจะ
สามารถบล็อกหมายเลขโทรสารเฉพาะ ไมใหเครื่องพิมพของคุณพิมพโทรสารที่
ไดรับจากหมายเลขน้ันๆ ได เมือ่ไดรับสายโทรสาร เครื่องพิมพจะเปรียบเทียบ
หมายเลขกับรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการเพ่ือตรวจสอบวา ควรบล็อก
สายโทรสารนั้นหรือไม หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลขในรายการหมายเลข
โทรสารท่ีถูกบล็อก จะไมมีการพิมพโทรสารนั้นออกมา (จํานวนสูงสุดของ
หมายเลขโทรสารท่ีสามารถบล็อคไดจะแตกตางกันไปในแตละรุน)

หมายเหตุ คุณสมบัตินี้ไมไดมีใหบริการในทุกประเทศ/พ้ืนที่
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หมายเหตุ หากไมมกีารเพ่ิมหมายเลขโทรศัพทลงในรายการหมายเลขผูโทร
ใหสันนิษฐานเอาวาคุณไมไดสมคัรสมาชิกเพ่ือรับบริการหมายเลขผูโทร

• การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไมตองการ
• การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารท่ีไมตองการ
• การพิมพรายการท่ีไมตองการ

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไมตองการ

คุณสามารถบล็อกหมายเลขท่ีตองการโดยการเพ่ิมไวในรายการโทรสารท่ีไม
ตองการ

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่มตองการ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Junk Fax
Setup (การต้ังคาโทรสารที่ไมตองการ)

3. จะมีขอความระบุวา จําเปนตองมีหมายเลขผูโทรเพ่ือใชบล็อกโทรสารท่ีไม
ตองการ กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินการตอ

4. เลื่อนไปยังและเลือก Add to Junk List (เพ่ิมลงในรายการท่ีไมตองการ)
5. หากตองการเลือกหมายเลขโทรสารท่ีจะบล็อกจากรายการหมายเลขผูโทร

ใหเล่ือนไปยังและเลือก Select from Caller ID History (เลือกจาก
ประวัติรายการหมายเลขผูโทร)
หรือ
หากตองการปอนหมายเลขโทรสารท่ีตองการบล็อคดวยตนเอง ใหเลื่อนไป
ยังและเลือก Enter new number (ปอนหมายเลขใหม)

6. หลังจากปอนหมายเลขโทรศัพทที่จะบล็อกแลว ใหกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปอนหมายเลขโทรสารตามท่ี
ปรากฏบนจอแสดงผลของแผงควบคุม ไมใชหมายเลขโทรสารท่ีปรากฏ
ตรงสวนหัวของโทรสารท่ีไดรับ เนื่องจากหมายเลขดังกลาวอาจแตกตาง
กัน
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การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่มตองการ

หากคุณไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป คุณสามารถลบหมายเลข
นั้นออกจากรายการโทรสารท่ีไมตองการได

วธิกีารลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่มตองการ
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Junk Fax
Setup (การต้ังคาโทรสารที่ไมตองการ)

3. เลื่อนไปยังและเลือก Remove from Junk List (ลบออกจากรายการท่ี
ไมตองการ)

4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณตองการลบ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การพิมพรายการทีไ่มตองการ

ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือพิมพรายการหมายเลขโทรสารท่ีไมตองการซึ่งบล็อกไว

หากตองการพิมพรายการทีไ่มตองการ
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Junk Fax
Setup (การต้ังคาโทรสารที่ไมตองการ)

3. เลื่อนไปยังและเลือก Print Reports (พิมพรายงาน) แลวเลือก Junk
List (รายการที่ไมตองการ)

การรบัโทรสารไปไวทีค่อมพวิเตอรของคุณโดยใช HP Digital Fax (Fax to
PC and Fax to Mac) (โทรสารดจิติอลของ HP (โทรสารไปยงัพซีแีละโทรสาร
ไปยงั Mac)

หากเคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของคุณดวยสาย USB cable คุณ
สามารถใช HP Digital Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP) (Fax to PC (โทรสาร
ไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)) เพ่ือรับโทรสารและบนัทึก
ลงในคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง ดวย Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) และ
Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac) คุณจะสามารถจัดเก็บสําเนาดิจิตอลของ
โทรสารไดอยางงายดายและยังขจัดความยุงยากในการจัดการกับไฟลเอกสาร
ขนาดใหญที่พิมพไดหลายหนา

โทรสารท่ีไดรับมาจะไดรับการบนัทึกไวเปนไฟล TIFF (Tagged Image File
Format) เมือ่ไดรับโทรสารแลว คุณจะไดรับการแจงบนหนาจอพรอมลิงคไปยัง
โฟลเดอรที่เก็บโทรสารน้ันไว
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ไฟลจะมีการต้ังช่ือดวยวิธีการดังตอไปนี้: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif
โดยที่ X คือขอมูลของผูสง, Y คือวันที่ และ Z คือเวลาท่ีไดรับโทรสารน้ัน

หมายเหตุ Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสารไป
ยัง Mac) ใชไดเฉพาะการรับโทรสารแบบขาวดําเทานั้น โทรสารที่เปนสีจะ
ถูกพิมพออกมาแทนที่จะถูกบนัทึกไวท่ีคอมพิวเตอร

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• ขอกําหนดของ Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac)

• การเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac)

• การปรับเปล่ียนการต้ังคา Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to
Mac (โทรสารไปยัง Mac)

ขอกาํหนดของ Fax to PC (โทรสารไปยงัพีซ)ี และ Fax to Mac (โทรสาร
ไปยงั Mac)
• คอมพิวเตอรของผูดูแลระบบ ซึง่เปนคอมพิวเตอรที่เปดใชงานคุณสมบติั

Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)
ตองเปดอยูตลอดเวลา และคอมพิวเตอรเครื่องเดียวเทานั้นที่สามารถทํา
หนาท่ีเปนคอมพิวเตอรของผูดูแลระบบท่ีใชงานคุณสมบัติ Fax to PC
(โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)

• คอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอรของโฟลเดอรปลายทางตองเปดไวอยูตลอดเวลา
คอมพิวเตอรปลายทางจะตองเปดใชงานดวย เนื่องจากจะไมมกีารบันทึก
โทรสารหากคอมพิวเตอรปดอยูหรืออยูในโหมดไฮเบอรเนต

• การใชไฟลรวมกันจะตองเปดใชงานและคุณตองมีโฟลเดอรที่ใชรวมกันของ
Windows (SMB) ที่มีสิทธ์ิการเขาถึงแบบเขียนขอมลูได

• ตองใสกระดาษไวในถาดปอนกระดาษ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การ
ใสวัสดุพิมพ

การเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยงัพซี)ี และ Fax to Mac (โทรสาร
ไปยงั Mac)
สําหรับคอมพิวเตอรที่ใช Windows คุณสามารถใช Digital Fax Setup
Wizard (ตัวชวยการตั้งคาโทรสารดิจิตอล) เพ่ือเปดใชงาน Fax to PC
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(โทรสารไปยังพีซี) สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใช Macintosh คุณสามารถใช
HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP)

การตั้งคา Fax to PC (โทรสารไปยงัพีซ)ี (Windows)
1. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิกแท็บ Start (เร่ิม) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) เลือกโฟลเดอร
สําหรับเคร่ืองพิมพ HP ของคุณ จากน้ันเลือกตัวเลือกสําหรับเครื่องพิมพ
HP ของคุณ

2. ในหนาตางที่ปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และ
โทรสาร) จากนั้นเลือก Digital Fax Setup Wizard (ตัวชวยการต้ังคา
โทรสารดิจิตอล) ภายใต Fax (โทรสาร)

3. ปฏบิติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

การตั้งคา Fax to Mac (โทรสารไปยงั Mac) (Mac OS X)
1. เปด HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP

Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) (Mac OS X)
2. คลิกที่ไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเคร่ืองมือ HP

Utility (ยูทิลิต้ีของ HP)
3. ดับเบิลคลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ังของ HP) และปฏิบติั

ตามคําแนะนําบนหนาจอ

การปรบัเปลีย่นการต้ังคา Fax to PC (โทรสารไปยงัพีซ)ี หรอื Fax to Mac
(โทรสารไปยงั Mac)
คุณสามารถอัพเดตการต้ังคา Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี จากคอมพิวเตอร
ของคุณไดตลอดเวลาจาก Digital Fax Setup Wizard (ตัวชวยการต้ังคา
โทรสารดิจิตอล) คุณสามารถอัพเดตการต้ังคา Fax to Mac (โทรสารไปยัง
Mac) ไดจาก HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP)
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คุณสามารถปด Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) หรือ Fax to Mac (โทรสาร
ไปยัง Mac) และปดใชงานการพิมพโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพได

การปรบัเปลีย่นการต้ังคาจากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก HP Digital
Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP)

3. เลื่อนไปยังและเลือกการต้ังคาที่คุณตองการเปล่ียนแปลง คุณสามารถเปล่ียน
การต้ังคาตอไปน้ี:
• View Settings (การตั้งคาการดู): ดูช่ือคอมพิวเตอรที่ต้ังคาเปนผู

ดูแล Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไป
ยัง Mac)

• Disable Digital Fax (ปดใชงานโทรสารดจิติอล): ปด Fax to PC
(โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)

หมายเหตุ ใชซอฟตแวรของ HP บนคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือเปด
Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยัง
Mac)

• Fax Print (การพมิพโทรสาร): On/Off (เปด/ปด): เลือกตัวเลือกนี้
เพ่ือพิมพโทรสารทันทีที่ไดรับ หากคุณปดการพิมพ จะยังคงมกีารพิมพ
โทรสารสี

การปรบัเปลีย่นการต้ังคาจากซอฟตแวรของ HP (Windows)
1. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิกแท็บ Start (เร่ิม) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) เลือกโฟลเดอร
สําหรับเคร่ืองพิมพ HP ของคุณ จากน้ันเลือกตัวเลือกสําหรับเครื่องพิมพ
HP ของคุณ

2. ในหนาตางที่ปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และ
โทรสาร) จากนั้นเลือก Digital Fax Setup Wizard (ตัวชวยการต้ังคา
โทรสารดิจิตอล) ภายใต Fax (โทรสาร)

3. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
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การปรบัเปลีย่นการต้ังคาจาก HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X)
1. เปด HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP

Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) (Mac OS X)
2. คลิกที่ไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเคร่ืองมือ HP

Utility (ยูทิลิต้ีของ HP)
3. ดับเบิลคลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ังของ HP) และปฏิบติั

ตามคําแนะนําบนหนาจอ

การปด Fax to PC (โทรสารไปยงัพซี)ี หรอื Fax to Mac (โทรสารไปยงั
Mac)
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก HP Digital
Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP)

3. เลื่อนไปยังและเลือก Disable Digital Fax (ปดใชงานโทรสารดิจิตอล)

การตัง้คารายการโทรดวน
คุณสามารถต้ังหมายเลขโทรสารท่ีใชบอยเปนรายการหมายเลขลัดได คุณ
สามารถโทรหมายเลขเหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

เคลด็ลบั นอกจากการสรางและการจัดการรายการโทรดวนจากแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพแลว คุณยังสามารถใชเครื่องมอืตางๆ ท่ีมอียูในคอมพิวเตอร
ของคุณ เชน ซอฟตแวรของ HP ที่อยูในเคร่ืองพิมพ และเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝง (EWS) ของเครื่องพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เคร่ืองมือการ
จัดการเครื่องพิมพ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การต้ังคาและการเปล่ียนแปลงรายช่ือโทรดวน
• การต้ังคาและการเปล่ียนแปลงรายการกลุมรายช่ือโทรดวน
• การลบรายช่ือโทรดวน
• การพิมพรายการโทรดวน
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การตัง้คาและการเปลีย่นแปลงรายชือ่โทรดวน
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรสารเปนรายช่ือโทรดวนได

การตั้งคารายชือ่โทรดวน
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax

(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน)
2. ใชปุมทางดานขวา เลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท) แลวเลือก Add

Contact (เพ่ิมรายช่ือ)
3. พิมพหมายเลขโทรสาร แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

หมายเหตุ ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ท่ีจําเปน
ดวย เชน รหัสพ้ืนที ่รหัสเขาถึงสําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติ
แลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

4. พิมพช่ือรายการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การเปลีย่นแปลงรายชื่อโทรดวน
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax

(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Phone Book Setup (การ

ต้ังคาสมดุโทรศัพท) เลือก Add/Edit Contact (เพ่ิม/แกไขรายช่ือ) แลว
เลือก Individual Contacts (รายช่ือเดียว)

3. เลื่อนไปยังและเลือกรายการท่ีคุณตองการเปล่ียน ปอนหมายเลขโทรสารใหม
(หากจําเปน) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

หมายเหตุ ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ท่ีจําเปน
ดวย เชน รหัสพ้ืนที ่รหัสเขาถึงสําหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติ
แลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

4. พิมพช่ือใหมสําหรับรายการ (หากจําเปน) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)

การตัง้คาและการเปลีย่นแปลงรายการกลุมรายช่ือโทรดวน
คุณสามารถจัดเก็บกลุมหมายเลขโทรสารเปนรายการกลุมรายช่ือโทรดวนได

การตัง้คารายการกลุมรายชื่อโทรดวน

หมายเหตุ  กอนท่ีคุณจะสรางรายการโทรดวนแบบกลุม คุณตองสรางรายช่ือ
โทรดวนไวแลวอยางนอยหน่ึงรายการ

บท 5

76 Fax (โทรสาร)



1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน)

2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Group Contacts (รายช่ือ
แบบกลุม) แลวเลือก Add Group (เพ่ิมกลุม)

3. เลื่อนไปยังและเลือกรายการท่ีคุณตองการรวมไวในกลุมรายช่ือโทรดวน
แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)

4. พิมพช่ือกลุม แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การเปลีย่นแปลงรายการกลุมรายชื่อโทรดวน
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax

(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Phone Book Setup (การ

ต้ังคาสมดุโทรศัพท) เลือก Add/Edit Contact (เพ่ิม/แกไขรายช่ือ) แลว
เลือก Group Contacts (รายช่ือแบบกลุม)

3. เลื่อนไปยังและเลือกกลุมที่คุณตองการเปล่ียนแปลง หากคุณตองการเพ่ิม
หรือลบรายการออกจากกลุม ใหเล่ือนไปยังและเลือกรายการท่ีคุณตองการ
รวมหรือท่ีคุณตองการลบออก แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)

4. พิมพช่ือใหมสําหรับกลุม (หากจําเปน) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การลบรายชือ่โทรดวน
หากตองการลบรายช่ือโทรดวนหรือรายการกลุมรายช่ือโทรดวน ใหทําตามข้ัน
ตอนตางๆ ดังตอไปนี้:

1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax
(โทรสาร) แลวกดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน)

2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Phone Book Setup (การ
ต้ังคาสมดุโทรศัพท) แลวเลือก Delete Contacts (ลบรายช่ือ)

3. เลื่อนไปยังและเลือกรายการท่ีคุณตองการลบ แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)
4. กดปุมที่อยูติดกับ Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

หมายเหตุ การลบรายการกลุมไมไดเปนการลบรายช่ือแตละรายการ
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การพมิพรายการโทรดวน
เมื่อตองการพิมพรายการโทรดวนท้ังหมดท่ีต้ังไว ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอ
ไปน้ี

1. ใหใสกระดาษลงในถาด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
2. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Phone
Book List (รายการสมุดโทรศัพท)

การเปลีย่นการตัง้คาโทรสาร
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนในคูมอืเร่ิมตนใชงานทีใ่หมาพรอมกับเครื่องพิมพ
เรียบรอยแลว ใหปฏบิัติข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาเริ่มตน หรือกําหนด
คาตัวเลือกอื่นๆ สําหรับการรับสงโทรสาร

• กําหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
• การต้ังโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมติั))
• การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
• การเปลี่ยนรปูแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรยีกเขาเฉพาะ
• การต้ังคาชนิดการโทร
• การต้ังคาตัวเลือกการโทรซ้ํา
• การต้ังความเร็วโทรสาร
• การต้ังคาระดับเสียงของโทรสาร
• การต้ังคาโหมดแกไขขอผิดพลาด

กาํหนดคาหวักระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่ือและหมายเลขโทรสารท่ีดานบนสุดของโทรสารทุก
แผนท่ีคุณสง HP ขอแนะนําใหต้ังคาหัวกระดาษโทรสารโดยใชซอฟตแวรของ
HP ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณยังสามารถต้ังคาหัวกระดาษโทรสารไดที่แผง
ควบคุมของเคร่ืองพิมพ ตามท่ีอธิบายไวในที่น้ี

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนที่ กําหนดใหตองมขีอมลูหัวกระดาษโทรสาร

การตัง้คาหรอืเปลีย่นหวักระดาษโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Fax
Header (หัวกระดาษโทรสาร)
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3. ปอนช่ือสวนบุคคลหรือบริษัท แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ OK (ตกลง)
4. ปอนหมายเลขโทรสารของคุณ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้โหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ)
โหมดตอบรับจะกําหนดวาเครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาหรือไม

• เปดการต้ังคา Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตัิ) ถาคุณตองการให
เคร่ืองพิมพรับโทรสารโดยอตัโนมติั เครื่องพิมพจะตอบรับสายและโทรสาร
ที่เขามาทั้งหมด

• ปดการต้ังคา Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ ถาตองการรับโทรสาร
ดวยตนเอง คุณตองพรอมที่จะใหมผูีรับสายโทรสารท่ีเขามา ไมเชนนั้น
เคร่ืองพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

วธิกีารตั้งคาโหมดตอบรบั
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) แลวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
3. เลื่อนไปยังและเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)

การกาํหนดจาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขากอนตอบรับ
หากคุณเปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ คุณจะ
สามารถกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนทีอุ่ปกรณจะตอบรับสายเรียก
เขาอัตโนมติัได

การต้ังคา Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) เปนสิ่งจําเปนในกรณีที่คุณ
เช่ือมตอเคร่ืองตอบรับอัตโนมติัเขากับสายโทรศัพทเสนเดียวกันกับเครื่องพิมพ
ตัวอยางเชน ต้ังคาเครือ่งตอบรับใหมจีํานวนเสียงเรียกเขานอยและให
เครื่องพิมพตอบรับดวยจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุด เครื่องตอบรับจะรับสายและ
เครื่องพิมพจะตรวจสอบสายน้ัน หากเครื่องพิมพตรวจพบวาเปนสัญญาณ
โทรสาร เครื่องจะรับโทรสาร หากเปนสายสนทนา เครื่องตอบรับจะบนัทึก
ขอความไว

การกาํหนดจาํนวนครัง้ของเสยีงเรยีกเขากอนตอบรบั
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Rings to
Answer (เสียงเรียกเขา)

3. เลื่อนไปยังจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาที่ตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ
OK (ตกลง)
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การเปลีย่นรปูแบบเสยีงเรยีกเขาสาํหรบัเสยีงเรียกเขาเฉพาะ
บริษทัโทรศัพทหลายแหงใหบริการคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะ ทําใหคุณ
สามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหนึ่งสาย เมือ่คุณสมคัรใช
บริการน้ี แตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศัพทที่แตกตางกัน

HP ขอแนะนําใหคุณแจงใหบริษัทโทรศัพทกําหนดเสียงเรียกเขาสองครั้งหรือ
สามครั้งสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ เมือ่เครื่องพิมพตรวจพบรูปแบบเสียง
เรียกเขาเฉพาะ เครื่องจะรับสายน้ันและรับโทรสาร

เคลด็ลบั คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจ
สอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือต้ังคาเสียงเรียก
เขาเฉพาะ ดวยคุณสมบติัน้ี เครื่องพิมพจะจดจําและบนัทึกรูปแบบเสียงเรียก
เขาของสายเรยีกเขา และกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาที่กําหนดโดยบริษทั
โทรศัพทของคุณเพ่ือรับโทรสาร

หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่
เปนคาเริ่มตน ซึง่ไดแก All Rings (เสยีงเรยีกเขาทัง้หมด)

หมายเหตุ เคร่ืองพิมพจะรับโทรสารไมไดเมื่อปดหมายเลขโทรศัพทหลัก

การเปลีย่นรปูแบบเสยีงเรยีกเขาสาํหรบัเสยีงเรยีกเขาเฉพาะ
1. โปรดตรวจสอบวาไดต้ังคาเครื่องพิมพ ใหรับสายโทรสารอัตโนมติั
2. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) แลวเลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง)
4. กดปุมที่อยูติดกับ Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขาเฉพาะ)

จะปรากฏขอความระบุวา ไมควรเปลี่ยนการต้ังคานี้เวนแตคุณจะมีหลาย
หมายเลขบนโทรศัพทสายเดียวกนั
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5. กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) แลวเลือก Yes (ใช) เพ่ือดําเนินการตอ
6. โปรดปฏบิติัตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:

• เลื่อนไปยังและเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่บริษทัโทรศัพทกําหนดมาให
สําหรับสายโทรสาร
- หรือ -

• เลือก Auto Detect (ตรวจสอบอัตโนมติั) และทําตามคําแนะนําบน
แผงควบคุมของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากคุณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบ
รูปแบบเสียงเรียกเขา) ไมสามารถตรวจสอบเสียงเรียกเขาได หรือหาก
คุณยกเลิกคุณสมบัตินี้กอนที่จะดําเนินการเสร็จสิ้น รูปแบบเสียงเรียกเขา
จะถูกต้ังเปนรูปแบบเริ่มตน ซึง่ไดแก All Rings (เสียงเรียกเขา
ทั้งหมด) โดยอัตโนมติั

หมายเหตุ หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ที่มรีูปแบบเสียงเรียกเขา
ตางๆ สําหรับสายภายในและสายภายนอก คุณตองหมุนหมายเลข
โทรสารจากหมายเลขภายนอก

การตัง้คาชนดิการโทร
ใชข้ันตอนนี้เพ่ือต้ังคาโหมดการโทรระบบกดปุมหรือระบบหมุน คาเริ่มตนที่ต้ัง
ไวจากโรงงานคือ ระบบโทรแบบกดปุม อยาเปลี่ยนการต้ังคานอกจากคุณจะ
ทราบวาสายโทรศัพทของคุณไมสามารถใชระบบโทรแบบกดปุมได

หมายเหตุ ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไมสามารถใชไดในทุกประเทศ/พ้ืนที่

การตั้งคาชนดิการโทร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Dial Type
(ชนิดการโทร)

3. เลื่อนไปยังและเลือก Tone Dialing (ระบบโทรแบบกดปุม) หรือ Pulse
Dialing (ระบบโทรแบบหมุน)

การตัง้คาตวัเลอืกการโทรซ้าํ
หากเคร่ืองพิมพไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากเครื่องรับโทรสารไมตอบรบั
หรือสายไมวาง เครื่องพิมพจะพยายามโทรซ้ําตามการต้ังคาตัวเลือกโทรซ้ําเมือ่
สายไมวางและโทรซ้ําเมื่อไมมผูีรับสาย ใชข้ันตอนตอไปน้ีเพ่ือเปดใชงานหรอื
ปดใชงานตัวเลือก
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การตั้งคาตวัเลอืกการโทรซ้าํ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง) แลวเลือก Busy
Redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง) หรือ No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่
ไมมผูีรับสาย)
• Busy redial (โทรซ้ําเมื่อสายไมวาง): เมือ่เปดตัวเลือกนี้ เครื่องพิมพ

จะโทรซ้ําโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับสัญญาณสายไมวาง คาเริ่มตนที่ต้ังไว
จากโรงงานสําหรับตัวเลือกนี้คือ On (เปด)

• No answer redial (โทรซ้ําเมือ่ไมมีผูรับสาย): เมือ่เปดตัวเลือกน้ี
เครื่องพิมพจะโทรซ้ําอัตโนมติัหากเครื่องรับโทรสารไมตอบรับ คาเริ่ม
ตนที่ต้ังไวจากโรงงานสําหรับตัวเลือกนี้คือ Off (ปด)

3. เลื่อนไปยังและเลือกตัวเลือกท่ีตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้ความเรว็โทรสาร
คุณสามารถต้ังความเร็วโทรสารท่ีใชติดตอระหวางเครื่องของคุณและเครื่องโทร
สารอื่นๆ เมือ่สงและรับโทรสารได

หากคุณใชขอใดขอหนึ่งตอไปนี ้อาจจําเปนตองต้ังความเร็วโทรสารใหชาลง:

• บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต
• ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)
• การใชโทรสารผานอนิเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP)
• เครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Services Digital

Network - ISDN)
หากคุณประสบปญหาในการรับสงโทรสาร ใหใชความเร็วโทรสารในระดับตํ่าลง
การคาความเร็วโทรสารในตารางมีดังตอไปนี้

คาความเรว็โทรสาร ความเรว็โทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ชา) v.29 (9600 บอด)
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การตั้งคาความเรว็โทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง) แลวเลือก Fax
Speed (ความเร็วโทรสาร)

3. เลื่อนไปยังและเลือกตัวเลือกท่ีตองการ แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้คาระดับเสยีงของโทรสาร
ใชข้ันตอนนี้เพ่ือเพ่ิมหรือลดระดับเสียงของโทรสาร ตัวอยางเชน คุณอาจ
ตองการเพ่ิมระดับเสียงเพ่ือใหไดยินเสียงสัญญาณเม่ือคุณสงโทรสารโดยใชปุม
กดบนหนาจอ

การตั้งคาระดบัเสยีงของโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Basic Setup (การต้ังคาพ้ืนฐาน) แลวเลือก Fax
Sound Volume (ระดับเสียงของโทรสาร)

3. เลื่อนไปยังและเลือก Soft (เบา) Loud (ดัง) or หรือ Off (ปด) แลวกดปุม
ที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

การตัง้คาโหมดแกไขขอผดิพลาด
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผดิพลาด) (ECM) ปองกันการ
สูญเสียขอมลูเนื่องจากคุณภาพสัญญาณสายโทรศัพทไมดี โดยการตรวจสอบขอ
ผิดพลาดที่เกิดข้ึนในระหวางสงโทรสารและรองขอการสงขอมูลซ้ําโดยอัตโนมัติ
ในสวนที่เกิดขอผิดพลาด สําหรับโทรศัพทที่มสีัญญาณดีจะไมมีผลตอคา
โทรศัพท หรืออาจย่ิงชวยใหคาโทรศัพทลดลงดวย สําหรับโทรศัพทที่มีสัญญาณ
ไมดี ECM จะทําใหเวลาสงและคาโทรศัพทเพ่ิมข้ึน แตการสงขอมูลจะไวใจได
มากข้ึน คาเริ่มตนจะกําหนดเปน On (เปด) ปด ECM เฉพาะเมื่อคาโทรศัพท
เพ่ิมข้ึนมาก และถาคุณยอมรับสัญญาณคุณภาพไมดีไดเพ่ือแลกกับคาโทรท่ีลด
ลง

กอนปดการต้ังคา ECM ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้ หากคุณปด ECM:
• จะมีผลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารท่ีคุณรับและสง
• Fax Speed (ความเรว็โทรสาร) จะถูกต้ังคาเปน Medium (ปานกลาง)

โดยอัตโนมัติ
• คุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป
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การเปลีย่นการตั้งคา ECM โดยคําสัง่จากแผงควบคุม
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ันสูง) แลวเลือก Error
Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด)

3. เลื่อนไปยังและเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK
(ตกลง)

โทรสารและบรกิารโทรศพัทดจิติอล
บริษทัโทรศัพทหลายแหงใหบริการโทรศัพทดิจิตอลแกลูกคา เชน

• DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผานทางผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของคุณ (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมภิาคของ
คุณ)

• PBX: ระบบชุมสายโทรศัพทยอย (Private Branch Exchange - PBX)
• ISDN: ระบบเครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated

Services Digital Network - ISDN)
• FoIP: บริการโทรศัพทราคาประหยัดท่ีชวยใหคุณสามารถสงและรับ

โทรสารดวยเคร่ืองพิมพโดยใชอนิเทอรเน็ต วิธีการน้ีเรียกวา การใชโทรสาร
ผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การ
ใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล

เคร่ืองพิมพ HP ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับการใชงานกับบริการ
โทรศัพทอะนาล็อกแบบเดิม หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบดิจิตอล (เชน DSL/
ADSL, PBX หรือ ISDN) คุณอาจตองใชตัวแยกสัญญาณดิจิตอลเปนอะนา
ล็อกหรือตัวแปลงสัญญาณเม่ือต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหรับรับสงโทรสาร

หมายเหตุ HP ไมรับประกันวาเครื่องพิมพสามารถใชงานไดกับกลุมบริการ
หรือผูใหบริการระบบดิจิตอลท้ังหมด ในระบบดิจิตอลท้ังหมด หรือสามารถ
ใชไดกับตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกทั้งหมด ขอแนะนําใหคุณ
ติดตอกับบริษทัโทรศัพทของคุณโดยตรงเพ่ือสอบถามขอมูลการตั้งคาที่ถูก
ตองตามบริการเครือขายโทรคมนาคมของพวกเขา

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล
คุณสามารถสมัครใชบริการโทรศัพทราคาประหยัดได เพ่ือใหคุณสามารถสงและ
รบัโทรสารดวยเครื่องพิมพโดยใชอินเทอรเน็ต วิธีการนี้เรียกวา การใชโทรสาร
ผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP)

บท 5

84 Fax (โทรสาร)



คุณอาจใชบริการ FoIP (ที่ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพทของคุณ) หาก:

• ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ
• มีกลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมี

พอรตโทรศัพทระบบอะนาล็อกสําหรับเช่ือมตอโทรสาร

หมายเหตุ คุณสามารถสงและรับโทรสารไดโดยการเช่ือมตอสายโทรศัพท
เขากับพอรต "1-LINE" บนเครื่องพิมพ ซึง่หมายความวาการเช่ือมตอของ
คุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดข้ึนผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึง่จะมีแจ็คเสียบ
สายโทรศัพทอะนาล็อกแบบปกติสําหรับการเช่ือมตอโทรสาร) หรือผาน
บริษทัโทรศัพท

เคลด็ลบั การสนับสนุนการสงโทรสารแบบด้ังเดิมผานระบบโทรศัพท
อินเทอรเน็ตโปรโตคอลมักมีจํากัด หากคุณประสบปญหาในการสงและรับ
โทรสาร ใหลองใชความเร็วโทรสารในระดับตํ่าลงหรือปดใชงานโหมดการ
แกไขขอผิดพลาดของโทรสาร (ECM) อยางไรก็ตาม หากคุณปด ECM คุณ
จะไมสามารถสงและรับโทรสารสีได (หากตองการขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนความเร็วโทรสาร โปรดดู การต้ังความเร็วโทรสาร หากตองการขอมลู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช ECM โปรดดู การต้ังคาโหมดแกไขขอผิดพลาด

หากมคํีาถามใดๆ เก่ียวกับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต โปรดติดตอขอความ
ชวยเหลือเพ่ิมเติมไดจากแผนกสนับสนุนดานการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต
หรือผูใหบริการในประเทศของคุณ

ลางบนัทกึการรบัสงโทรสาร
ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือลางบันทกึการรับสงโทรสาร

หมายเหตุ การลางบนัทึกโทรสารจะลบโทรสารท้ังหมดที่เก็บไวในหนวย
ความจําดวย

การลางบนัทกึการรบัสงโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Tools (เครื่องมือสําหรับโทรสาร) แลวเลือก Clear
Fax Log (ลางบนัทึกการรับสงโทรสาร)

การดปูระวตักิารโทร
ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือดูรายการสายทั้งหมดท่ีปรากฏบนเครื่องพิมพ
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หมายเหตุ ไมสามารถพิมพประวัติการโทรได คุณสามารถดูประวัติการโทร
ไดจากหนาจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพเทานั้น

การดูประวตัิการโทร
1. จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Fax

(โทรสาร)
2. กดปุมที่อยูติดกับ Quick Contacts (รายช่ือโทรดวน) แลวเล่ือนไปยัง

และเลือก Call History (ประวัติการโทร)

การใชรายงาน
คุณสามารถต้ังคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาด และยนืยันรายงานโดย
อัตโนมติัสําหรับการสงและรับโทรสารแตละครั้ง คุณยังสามารถสั่งพิมพรายงาน
ระบบดวยตนเองไดเมือ่ตองการ รายงานเหลานี้จะใหขอมลูระบบท่ีเปนประโยชน
เก่ียวกับเครื่องพิมพ

ตามคาเริ่มตน จะมีการต้ังคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมปีญหาใน
การรับหรือสงโทรสารเทานั้น ขอความยืนยันวาการสงโทรสารเสร็จเรียบรอย
หรือไมจะปรากฏขึ้นในชวงสั้นๆ บนหนาจอแผงควบคุมหลังจากการสงแตละ
ครั้ง

หมายเหตุ หากรายงานไมชัดเจน คุณสามารถตรวจสอบระดับหมกึโดย
ประมาณไดจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวร HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่ เครื่องมอืการจัดการเครื่องพิมพ

หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมกึและตัวแสดงจะใหขอมลูโดยประมาณ
สําหรับการเตรียมการเทาน้ัน เมือ่คุณไดรับขอความเตือนวาหมกึเหลือนอย
ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพ่ือเปลี่ยน เพ่ือปองกันความลาชาในการพิมพที่อาจ
เกิดข้ึน คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะ
ตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

หมายเหตุ ตรวจสอบวาหัวพิมพและตลับบรรจุหมกึอยูในสภาพดีและติดต้ัง
อยางถูกตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การดูแลตลับหมกึพิมพ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การพิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสาร
• การพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสาร
• การพิมพและการดูบันทึกการรับสงโทรสาร
• การพิมพรายละเอียดเก่ียวกับโทรสารท่ีสงไปครั้งลาสุด
• การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร
• การพิมพรายงานติดตามโทรสาร T30
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การพมิพรายงานยนืยนัการรบัสงโทรสาร
หากคุณตองการใหเครื่องพิมพยืนยันเมือ่สงโทรสารเสร็จเรียบรอย ใหเลือก On
(Fax Send) (เปด (การสงโทรสาร)) หรือ On (Send and Receive) (เปด
(การสงและการรบั)) เพ่ือเปดใชงานการยืนยันการสงโทรสารกอนที่จะสง
โทรสาร

คาเริ่มตนของการยืนยันการสงโทรสารท่ีต้ังไวคือ 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) และหากคุณสแกนโทรสารเพ่ือสงจากหนวยความ
จํา หรือใชตัวเลือก Scan and Fax (สแกนและโทรสาร)

การเปดใชงานการยนืยนัการรบัสงโทรสาร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Fax
Confirmation (การยืนยันการรับสงโทรสาร)

3. เลื่อนไปยังและเลือกหน่ึงตัวเลอืกดังตอไปนี้

Off (ปด) จะไมพมิพรายงานยนืยนัการรับสงโทรสารเม่ือคุณสงหรือรับโทรสารเรียบรอยแลว

On (Fax Send)
(เปด (การสง
โทรสาร))

พมิพรายงานยนืยนัการสงโทรสารทุกชุด ซึง่จะตัง้ไวเปนคาเร่ิมตน

On (Fax Receive)
(เปด (การรบั
โทรสาร))

พมิพรายงานยนืยนัการรับโทรสารทุกชุด

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

พมิพรายงานยนืยนัการรับสงโทรสารทุกชุด

การใสรปูภาพของโทรสารไวในรายงาน
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

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 (การยืนยันการรับสงโทรสารท่ีมรีูปภาพ)

การใชรายงาน 87



การพมิพรายงานขอผดิพลาดของโทรสาร
คุณสามารถกําหนดคาเคร่ืองพิมพเพ่ือใหพิมพรายงานโดยอัตโนมติัเมือ่เกิดขอ
ผิดพลาดขณะรับและสงโทรสารได

วธิกีารตัง้คาเครือ่งพิมพเพื่อพิมพรายงานขอผดิพลาดของโทรสารโดยอตัโนมตัิ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Fax Error
Report (รายงานขอผิดพลาดของโทรสาร)

3. เลื่อนไปยังและเลือกหน่ึงตัวเลอืกดังตอไปนี้

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

พมิพรายงานเมื่อใดก็ตามที่เกดิขอผิดพลาดของการรับและสงโทรสาร

Off (ปด) ไมพิมพรายงานขอขัดของใดๆ ที่เกดิขึ้นกับโทรสาร

On (Fax Send)
(เปด (การสง
โทรสาร))

พมิพรายงานเมือ่ใดก็ตามทีเ่กิดขอผิดพลาดของการสงขอมลู ซึ่งจะตั้งไวเปนคาเร่ิมตน

On (Fax Receive)
(เปด (การรบั
โทรสาร))

พมิพรายงานเมือ่ใดก็ตามทีเ่กิดขอผดิพลาดของการรับขอมลู

การพมิพและการดบูนัทกึการรบัสงโทรสาร
คุณสามารถพิมพบนัทึกรายการโทรสารท่ีเครื่องพิมพไดรับและสงไปแลว

วธิกีารพิมพบนัทกึการรบัสงโทรสารจากแผงควบคมุของเครื่องพมิพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Fax Log
(บนัทึกการรับสงโทรสาร)
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การพมิพรายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสารทีส่งไปครัง้ลาสดุ
รายงานรายการโทรสารครั้งลาสุดจะพิมพรายละเอียดของรายการโทรสารครัง้
ลาสุดที่เกิดข้ึน รายละเอียดตางๆ รวมถึง หมายเลขโทรสาร จํานวนหนา และ
สถานะของโทรสาร

การพมิพรายงานรายการโทรสารครัง้ลาสดุ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Last
Transaction (รายการโทรสารครั้งลาสุด)

การพมิพรายงานหมายเลขผูโทร
ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือพิมพรายการหมายเลขโทรสารของผูโทร

การพมิพรายงานประวตัิหมายเลขผูโทร
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก Caller ID
Report (รายงานหมายเลขผูโทร)

การพมิพรายงานตดิตามโทรสาร T30
ใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือพิมพรายงานติดตามโทรสาร T30

การพิมพรายงานตดิตามโทรสาร T30
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Fax Setup (การต้ังคา

โทรสาร) เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร) แลวเลือก T30 Fax
Trace Report (รายงานติดตามโทรสาร T30)
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6 HP ePrint
HP ePrint เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพไปยัง
เคร่ืองพิมพที่สามารถใช HP ePrint ไดทุกที่ที่คุณสามารถสงอีเมล เพียงสง
เอกสารและภาพถายไปยังที่อยูอีเมลท่ีกําหนดใหกับเครื่องพิมพของคุณเมื่อคุณ
เปดใชงานบริการทางเว็บ โดยไมจําเปนตองใชไดรเวอรหรือซอฟตแวรเพ่ิมเติม

เมื่อคุณลงทะเบยีนบัญชีบน ePrintCenter แลว (www.eprintcenter.com)
คุณจะสามารถเขาสูระบบเพ่ือดูสถานะงานใน HP ePrint, จัดลําดับการพิมพ
ของ HP ePrint, ควบคุมผูที่สามารถใชที่อยูอีเมล HP ePrint ของเครื่องพิมพ
เพ่ือพิมพหรือดูวิธีใช HP ePrint ได

หมายเหตุ HP ePrint ไดรับการสนับสนุนโดย HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series เทานั้น
หมายเหตุ เมื่อตองการใช HP ePrint เครื่องพิมพจะตองเช่ือมตอกับเครือ
ขายที่ใหการเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณไมสามารถใชคุณสมบัติทางเว็บไดหาก
เครื่องพิมพเช่ือมตอโดยใชสาย USB

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การต้ังคา HP ePrint
• การใช HP ePrint
• การลบบริการทางเว็บ

การตัง้คา HP ePrint
หากตองการต้ังคา HP ePrint ใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปน้ี:

• การต้ังคา HP ePrint โดยใชซอฟตแวรเครื่องพิมพ HP
• การติดต้ัง HP ePrint โดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
• ต้ังคา HP ePrint โดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝง

หมายเหตุ กอนที่คุณจะต้ังคา HP ePrint ตรวจดูใหแนใจวาคุณเช่ือมตอกับ
อนิเทอรเน็ตโดยใชการเช่ือมตอแบบไรสาย

การตัง้คา HP ePrint โดยใชซอฟตแวรเครือ่งพมิพ HP
นอกเหนือจากเปดใชงานคุณสมบติัหลักของเครื่องพิมพแลว คุณสามารถใช
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ HP ที่ใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพของคุณเพ่ือต้ังคา HP
ePrint หากคุณไมไดต้ังคา HP ePrint เมือ่คุณติดต้ังซอฟตแวร HP ใน
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คอมพิวเตอรของคุณ คุณยังสามารถใชซอฟตแวรดังกลาวเพ่ือต้ังคา HP ePrint
ได

หากตองการต้ังคา HP ePrint ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ีสําหรับระบบ
ปฏบิติัการของคุณ

Windows
1. จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) เลือก HP คลิก
โฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพของคุณ จากน้ันเลือกไอคอนท่ีมช่ืีอเคร่ืองพิมพ
ของคุณ

2. ในหนาตางที่ปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และ
โทรสาร) จากนั้นเลือก ePrint Setup (การต้ังคา ePrint) ภายใต Print
(พิมพ) เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงของเครื่องพิมพจะปรากฏข้ึน

3. บนแท็บ Web Services (บริการทางเว็บ) ใหคลิก Setup (การต้ังคา)
ในสวน Web Services Settings (การต้ังคาบริการทางเว็บ) จากนั้น
คลิก Continue (ดําเนินการตอ)

4. คลิก Accept Terms of Use and Enable Web Services
(ยอมรับขอกําหนดการใชงานและเปดใชงานบริการทางเว็บ) จากนั้นคลิก
Next (ถัดไป)

5. คลิก Yes (ใช) เพ่ือใหเครื่องพิมพตรวจหาและติดต้ังการปรับปรุงผลิตภัณฑ
โดยอัตโนมัติ

6. หากเครือขายของคุณใชการต้ังคาพร็อกซีเมือ่เช่ือมตออินเทอรเน็ต ใหเขาสู
การต้ังคาดังกลาว

7. ปฏิบัติตามคําแนะนําในแผนเอกสารขอมลูเพ่ือดําเนินการต้ังคาใหเสร็จสิ้น

Mac OS X
▲ เมื่อตองการติดต้ังและจัดการบริการทางเว็บใน Mac OS X คุณสามารถใช

เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS) ของเครื่องพิมพได สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ ต้ังคา HP ePrint โดยใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝง

การตดิตัง้ HP ePrint โดยใชแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพทําใหคุณสามารถติดต้ังและจัดการ HP ePrint ได
อยางงายดาย

หากตองการต้ังคา HP ePrint ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเช่ือมตออยูกับอินเทอรเน็ต
2. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (HP ePrint)
3. กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพ่ือยอมรับขอกําหนดการใชงาน
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4. กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพ่ือยอมรับการอัพเดตในอนาคต
แผนเอกสารขอมูลจะถูกพิมพออกมา

5. ปฏิบัติตามคําแนะนําในแผนเอกสารขอมูลที่พิมพมาเพ่ือดําเนินการต้ังคาให
เสร็จสิ้น

หมายเหตุ หากเครือขายของคุณใชการต้ังคาพร็อกซีเมื่อทําการเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ต ใหปอนการต้ังคาเหลาน้ีเมื่อมขีอความปรากฏข้ึน

ตัง้คา HP ePrint โดยใชเวบ็เซริฟเวอรแบบฝง
คุณสามารถใชเว็บเซริฟเวอรแบบฝง (EWS) ของเครื่องพิมพไดเพ่ือต้ังคาและ
จัดการ HP ePrint
หากตองการต้ังคา HP ePrint ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ี

1. เปด EWS สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เว็บเซริฟเวอรแบบฝง (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)

2. บนแท็บ Web Services (บริการทางเว็บ) ใหคลิก Setup (การต้ังคา)
ในสวน Web Services Settings (การต้ังคาบริการทางเว็บ) จากนั้น
คลิก Continue (ดําเนินการตอ)

3. คลิก Accept Terms of Use and Enable Web Services
(ยอมรับขอกําหนดการใชงานและเปดใชงานบริการทางเว็บ) จากนั้นคลิก
Next (ถัดไป)

4. คลิก Yes (ใช) เพ่ือใหเครื่องพิมพตรวจหาและติดต้ังการปรับปรุงผลิตภัณฑ
โดยอัตโนมัติ

5. หากเครือขายของคุณใชการต้ังคาพร็อกซีเมือ่เช่ือมตออินเทอรเน็ต ใหเขาสู
การต้ังคาดังกลาว

6. ปฏิบัติตามคําแนะนําในแผนเอกสารขอมลูเพ่ือดําเนินการต้ังคาใหเสร็จสิ้น

การใช HP ePrint
เมื่อตองการใช HP ePrint ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมสีิ่งตางๆ ตอไปน้ี

• คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมอืถือที่สามารถใชอินเทอรเน็ตและอีเมลได
• เคร่ืองพิมพที่สามารถใช HP ePrint ได ซึง่มีการเปดใชงานบริการทางเว็บ

แลว

เคลด็ลบั สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการและกําหนดคาการต้ังคา
HP ePrint และหากตองการเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติลาสดุ โปรดไปที่
ePrintCenter (www.eprintcenter.com)
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การพมิพโดยใช HP ePrint
หากตองการพิมพเอกสารโดยใช HP ePrint ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไป
นี้

1. ในคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของคุณ ใหเปดแอพพลิเคชันอีเมล

หมายเหตุ สําหรับขอมลูเก่ียวกับการใชแอพพลิเคชันอีเมลในใน
คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของคุณ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับ
แอพพลิเคชัน

2. สรางขอความอีเมลใหม จากนั้นแนบไฟลที่คุณตองการพิมพ สําหรับรายช่ือ
ไฟลที่สามารถพิมพโดยใช HP ePrint ได รวมถึงคําแนะนําที่ตองปฏบิัติ
ตามเมือ่ใช HP ePrint โปรดดู ขอกําหนดเฉพาะของ HP ePrint (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)

3. ปอนที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพลงในบรรทัด “To” (ถึง) ของขอความอีเมล
จากน้ันเลือกตัวเลือกที่จะสงขอความอีเมล

หมายเหตุ เซิรฟเวอร ePrint จะไมยอมรับงานพิมพอีเมล หากมหีลายที่
อยูอีเมลในฟลด "To" (ถึง) หรือ "Cc" (สําเนาถึง) เพียงปอนที่อยูอีเมล
ของเครื่องพิมพ HP ของคุณลงในฟลด "To" (ถึง) อยาปอนท่ีอยูอีเมล
เพ่ิมเติมในฟลดอื่นๆ

คนหาทีอ่ยูอเีมลของเครือ่งพมิพ
หากตองการดูที่อยูอีเมลของเคร่ืองพิมพ ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้:

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (HP ePrint) แลวกดปุม
 (การต้ังคา)

2. หากตองการดูที่อยูอีเมล ใหใชปุมที่อยูทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก
Display Email Address (แสดงที่อยูอีเมล)
หรือ
หากตองการกําหนดที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพเอง ใหใชปุมท่ีอยูทางดานขวา
เพ่ือเล่ือนไปยังและเลือก Print Info Page (พิมพหนาขอมูล) เครื่องพิมพ
จะพิมพหนาขอมูลทีม่ีรหัสเครื่องพิมพและคําแนะนําเก่ียวกับวิธีกําหนดที่อยู
อีเมลเอง
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การปด HP ePrint
หากตองการปด HP ePrint ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ี

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (HP ePrint) แลวกดปุม
 (การต้ังคา)

2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก ePrint: On (เปด)
3. เลื่อนไปยังและเลือก Off (ปด) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

หมายเหตุ หากตองการลบบริการทางเว็บออกทั้งหมด โปรดดูท่ี การลบ
บริการทางเว็บ

การลบบรกิารทางเวบ็
หากตองการลบบริการทางเว็บ ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ี

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (HP ePrint) แลวกดปุม
 (การต้ังคา)

2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Remove Web Services
(ลบบริการทางเว็บ) แลวกดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง)

บท 6
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7 การดแูลตลบัหมกึพมิพ
เพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีท่ีสุดจากเครื่องพิมพ คุณตองดําเนินข้ันตอนการ
ดูแลรักษางายๆ บางประการ

หากตองการแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ โปรดดูที่ การแกไขปญหาเบือ้งตน
คุณภาพการพิมพ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• ขอมูลเก่ียวกับตลับหมกึพิมพและหัวพิมพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• เปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• เก็บอุปกรณใชส้ินเปลืองสําหรับการพิมพ
• การเก็บขอมลูการใช

ขอมูลเกีย่วกับตลบัหมกึพมิพและหวัพมิพ
ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยบํารุงรักษาตลับบรรจุหมกึ HP และใหมคุีณภาพการ
พิมพสม่ําเสมอ

• คําแนะนําในคูมือผูใชน้ีเปนวิธีการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ และไมไดมีจุด
ประสงคเพ่ือการติดต้ังครั้งแรก

• หากคุณตองการเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ ใหรอจนกระทั่งคุณมตีลับบรรจุหมึก
อันใหมที่พรอมสําหรับการติดต้ัง กอนที่จะถอดตลับเกาออก

ขอควรระวงั อยาทิ้งตลับบรรจุหมกึไวภายนอกเคร่ืองพิมพเปนเวลานาน
เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายท้ังเครื่องพิมพและตลับบรรจุหมกึได

• เก็บตลับบรรจุหมกึทั้งหมดไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนา
จนกวาจะใชงาน

• จดัเก็บตลับบรรจุหมึกในบรรจุภัณฑใหเปนแนวเดียวกันโดยแขวนไวบนช้ัน
เก็บของ หรือใหคว่ําฉลากลงถาอยูนอกกลอง

• ตรวจสอบใหแนใจวาปดเครื่องพิมพอยางถูกตองแลว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ

• จัดเก็บตลับบรรจุหมึกไวที่อุณหภูมหิอง (15-35 °C หรือ 59-95 °F)

การดูแลตลับหมกึพิมพ 95



• คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแย
ลง แตคุณภาพงานพิมพที่ลดลงอยางมากอาจเปนผลมาจากการไมเหลือหมึก
พิมพในตลับบรรจุหมกึอยางนอยหนึ่งตลับ นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการที่
หัวพิมพอุดตัน วิธีแกไขที่ทําไดคือการตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดย
ประมาณที่เหลือในตลับหมกึพิมพ และทําความสะอาดหัวพิมพ การทําความ
สะอาดหัวพิมพตองใชหมกึในปริมาณหน่ึง

• อยาทําความสะอาดหัวพิมพโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเปลืองหมึกและ
ทําใหตลับหมกึพิมพมีอายุการใชงานสั้นลง

• ดูแลรักษาตลับหมึกพิมพอยางระมดัระวัง การทําตลับหมึกพิมพหลน
กระแทก หรือถืออยางไมระมัดระวังในระหวางการติดต้ัง อาจทําใหเกิด
ปญหาในการพิมพไดช่ัวคราว

• หากคุณกําลังเคลื่อนยายเครื่องพิมพ ใหปฏบิติัดังตอไปนี้เพ่ือปองกันไมให
หมกึพิมพรั่วไหลออกจากเครื่องพิมพ หรือเกิดความเสียหายอื่นแก
เคร่ืองพิมพ:
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดเครื่องพิมพโดยกดปุม Power (เปด/ปด)

ชุดหัวพิมพควรหยุดอยูที่ดานขวาของเครื่องพิมพ ในที่เก็บตลับบรรจุ
หมึก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปดเคร่ืองพิมพ

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังตลับบรรจุหมกึและหัวพิมพอยูแลว
◦ เครื่องพิมพจะตองอยูในแนวราบในขณะขนยาย โดยไมควรหันดานขาง

ดานหลัง ดานหนา หรือดานบนลง

หวัขอทีเ่กีย่วของ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การดูแลรักษาหัวพิมพ

การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณไดจากแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ ซอฟตแวรเครื่องพิมพ หรือเว็บเซริฟเวอรแบบฝง สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการใชซอฟตแวรเครื่องพิมพหรือเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง โปรดดูท่ี เครื่อง
มือการจัดการเครื่องพิมพ คุณสามารถพิมพหนาสถานะเคร่ืองพิมพเพ่ือดูขอมูลน้ี
ไดดวย (โปรดดูที่ ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ))

การตรวจสอบระดับหมกึพมิพโดยประมาณจากแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวา เลือก Ink Information (ขอมูลหมึกพิมพ) แลวเลือก

Estimated Ink Levels (ระดับหมกึพิมพโดยประมาณ)
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หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมกึและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณ
สําหรับการเตรียมการเทาน้ัน เมือ่คุณไดรับขอความเตือนวาหมกึเหลือนอย
ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพ่ือเปลี่ยน เพ่ือปองกันความลาชาในการพิมพที่อาจ
เกิดข้ึน คุณไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแย
ลง

หมายเหตุ ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพที่เติมหมกึซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือ
ตลับหมกึพิมพที่เคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา
หรือไมปรากฏข้ึน

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมกึจะถูกใชในกระบวนการพิมพดวยหลาก
หลายวิธี รวมถึงกระบวนการกําหนดการทํางานเร่ิมตน ซึ่งเปนการเตรียม
พรอมเครื่องพิมพและตลับหมึกสําหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพน
หมกึ ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากน้ี
หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมกึพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage

เปลีย่นตลบัหมึกพิมพ

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลผลิตภณัฑหมึกพิมพที่ใชแลว
โปรดดูท่ี โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet

หากคุณยังไมมตีลับบรรจุหมกึสํารองสําหรับเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี อุปกรณสิ้น
เปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษ
เทานั้น

หมายเหตุ ตลับหมกึพิมพบางรุนไมมีในทุกประเทศ/พ้ืนที่

ขอควรระวงั โปรดรอจนกวาคุณจะมีตลับบรรจุหมกึใหมกอนจะนําตลับ
บรรจุหมกึเกาออก อยาทิ้งตลับบรรจุหมึกไวภายนอกเคร่ืองพิมพเปนเวลา
นาน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งเครื่องพิมพและตลับบรรจุหมกึได

เปลี่ยนตลับหมกึพิมพตามข้ันตอนเหลานี้

การเปลีย่นตลับบรรจหุมกึ
1. ตรวจสอบดูวาเครื่องพิมพเปดอยูหรือไม
2. เปดฝาตลับหมึกพิมพ

คาํเตอืน รอจนกระท่ังแครตลับบรรจุหมกึหยุดเคล่ือนท่ีกอนท่ีจะดําเนิน
การตอไป
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3. กดแท็บที่ดานหนาตลับบรรจุหมึกเพ่ือปลดล็อค จากนั้นถอดตลับบรรจุหมกึ
ออกจากชอง

4. นําตลับบรรจุหมึกใหมออกจากบรรจุภณัฑ โดยดึงแถบสีสมยอนกลับไป
ตรงๆ เพ่ือแกะหอพลาสติกออกจากตลับบรรจุหมกึ

หมายเหตุ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณดึงแถบสีสมออกเรียบรอยแลว ซึ่ง
ปายฉลากจะฉีกออกเล็กนอย กอนที่คุณจะนําฝาสสีมออกในข้ันตอนถัด
ไป มิฉะนั้นหมกึอาจรั่วออกมาได

บท 7

98 การดูแลตลับหมึกพิมพ



5. บิดฝาสีสมเพ่ือหักออก

6. สังเกตไอคอนที่มีรูปและสีเหมือนกัน แลวเลื่อนตลับบรรจุหมกึเขาในชองที่
วางจนกระทั่งล็อคเขาที่และอยูในตําแหนงที่มั่นคง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสตลับบรรจุหมึกเขาไปในชองท่ีมไีอคอนรูป
รางเดียวกันและมสีีเหมอืนกับตลับที่คุณกําลังใสอยู

7. ทําซ้ําข้ันตอนที่ 3 ถึง 6 เมื่อตองการเปลี่ยนตลับบรรจหุมกึแตละอัน
8. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หวัขอทีเ่กีย่วของ
อุปกรณส้ินเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP

เกบ็อุปกรณใชสิ้นเปลอืงสําหรบัการพิมพ
คุณสามารถปลอยตลับบรรจุหมึกไวในเครื่องพิมพเปนระยะเวลานานกวาปกติได
อยางไรก็ตาม เพ่ือใหตลบัรรจุหมกึใชงานไดนาน ควรปดเครื่องพิมพอยางถูก
ตอง สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ปดเคร่ืองพิมพ
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การเก็บขอมูลการใช
ตลับหมกึ HP ท่ีใชกับเครื่องพิมพนี้ประกอบดวยชิปหนวยความจําที่ชวยการ
ทํางานของเครื่องพิมพ

นอกจากนั้น ชิปหนวยความจําน้ียังรวบรวมขอมูลที่จํากัดชุดหนึ่งเก่ียวกับการใช
เคร่ืองพิมพ ซึง่อาจจะรวมถึงขอมูลตอไปนี้: วันที่ท่ีติดต้ังตลับบรรจุหมึกเปนครั้ง
แรก วันที่ใชตลับบรรจุหมกึเปนครั้งสุดทาย จํานวนหนาที่พิมพดวยตลับบรรจุ
หมกึ ขอบเขตการใชงานหมกึตอหนา โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดใดๆ ของ
งานพิมพที่อาจเกิดข้ึน และรุนของเครื่องพิมพ ขอมลูนี้จะชวย HP ในการ
ออกแบบเคร่ืองพิมพในอนาคต เพ่ือใหตรงกับความตองการในการพิมพของ
ลูกคา

ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิปหนวยความจําของตลับหมึกจะไมมีขอมูลท่ีใชเพ่ือระบุ
ตัวลูกคาหรือผูใชงานตลับหมึกหรือเครื่องพิมพ

HP จะสุมตัวอยางของชิปหนวยความจําจากตลับหมกึพิมพที่สงกลับมายัง HP
และโปรแกรมการรีไซเคิลของ HP ซึง่ไมเสียคาใชจาย (HP Planet
Partners: www.hp.com/recycle) ชิปหนวยความจําท่ีไดจากการเก็บ
ตัวอยางน้ีจะถูกนําไปอานและศึกษาเพ่ือปรบัปรุงเครื่องพิมพในอนาคตของ HP
พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซเคิลผลิตภัณฑนี้อาจตองเขาถึง
ขอมูลนี้ดวยเชนกัน

บคุคลภายนอกที่ครอบครองตลบัหมกึพิมพนี้อาจเขาใชขอมลูแบบไมเปดเผยช่ือ
บนชิปหนวยความจํา ถาคุณไมตองการใหมกีารเขาถึงขอมูลนี้ คุณสามารถปรับ
ใหชิปน้ีใหไมทํางาน อยางไรก็ตาม หลังจากปรับใหชิปทํางานไมไดแลว คุณจะ
ไมสามารถใชงานตลับหมึกนั้นในเครื่องพิมพ HP
ถาคุณกังวลเก่ียวกับการใหขอมูลแบบไมเปดเผยช่ือนี ้คุณสามารถทําใหขอมูลนี้
เขาใชงานไมไดโดยการปดการทํางานของชิปหนวยความจําในการรวบรวม
ขอมลูการใชเครื่องพิมพได:

การปดการเกบ็ขอมลูการใช
1. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Preferences (ลักษณะที่

ตองการ) แลวเลือก Cartridge Chip Info (ขอมลูในชิปของตลับหมกึ)
3. กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) เพ่ือปดการรวบรวมขอมูลการใชงาน

หมายเหตุ ถาคุณปดความสามารถของชิปหนวยความจําในการเก็บรวบรวม
ขอมลูการใชเคร่ืองพิมพ คุณยังคงใชตลับหมกึในเครื่องพิมพ HP ไดตอไป
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8 การแกไขปญหา
ขอมูลในสวนนี้จะแนะนําวิธีแกไขปญหาทั่วไป หากเคร่ืองพิมพทํางานผิดปกติ
และการปฏบิติัตามคําแนะนํายังไมสามารถแกปญหาได ใหลองใชบริการ
สนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ
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)
• กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพ่ือทํางานรวมกับเครื่องพิมพ
• การแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดการเครื่องพิมพ (HP Deskjet Ink

Advantage 4625 e-All-in-One series)
• การแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับการติดต้ัง
• ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ)
• การทําความเขาใจขอมลูในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink

Advantage 4625 e-All-in-One series)
• ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวรของ HP ใหม
• การดูแลรักษาหัวพิมพ
• นํากระดาษท่ีติดออก

ฝายสนบัสนุนของ HP
หากคณุมปีญหา ใหทาํตามขั้นตอนเหลานี้
1. ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
2. เขาไปท่ีเว็บไซตฝายบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ท่ี www.hp.com/

go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลและยูทิลิต้ีทีช่วยใหคุณสามารถ
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แกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขาถึงได
รวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมลูปจจุบนัของเครื่องพิมพและเมื่อตองการ
ความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ รวมถึงคุณสมบัติตอไปน้ี:
• เขาถึงไดการสนับสนุนแบบออนไลนที่มีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว
• อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรของ HP สําหรับเครื่องพิมพ HP
• ขอมูลการแกไขปญหาที่มีประโยชนสําหรับปญหาทั่วไป
• การอัพเดตของเคร่ืองพิมพ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก

HP จะพรอมใหบริการคุณเมื่อคุณลงทะเบยีนเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ รับการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส

3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตก
ตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา สําหรับขอมลูเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทของ HP

รบัการสนบัสนนุทางอเิลก็ทรอนกิส
หากตองการคนหาขอมลูการสนับสนุนและการรับประกัน ใหไปที่เว็บไซตของ
HP ท่ี www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมูลและยูทิลิต้ีที่
ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได เมื่อเครื่องแจงเตือน ให
เลือกประเทศ/ภมูิภาค แลวคลิกที่ Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการ
โทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เว็บไซตนี้จะใหขอมูลเก่ียวกับการสนับสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร อุปกรณสิ้น
เปลือง การสั่งซือ้ และตัวเลือกอื่นๆ เชน

• การเขาใชงานหนาการสนับสนุนแบบออนไลน
• สงขอความอีเมลไปยัง HP เพ่ือให HP ตอบคําถามของคุณ
• ติดตอกับเจาหนาที่ดานเทคนิคของ HP โดยใชการสนทนาแบบออนไลน
• ตรวจสอบเพ่ือหาการอัพเดตซอฟตแวรของ HP
นอกจากน้ี คุณยังสามารถรับการสนับสนุนจากซอฟตแวรของ HP สําหรับ
Windows หรือ Mac OS X ซึง่จะใหวิธีการแกไขปญหาแบบเปนข้ันตอนท่ี
งายสําหรับการแกไขปญหาการพิมพทั่วไป สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่
เคร่ืองมือการจัดการเคร่ืองพิมพ

ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/
ภูมภิาค และภาษา
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ศนูยบรกิารลกูคาทางโทรศพัทของ HP
หมายเลขโทรศัพทสําหรับการสนับสนุนและคาบริการท่ีเก่ียวของซึง่แสดงอยูในที่
นี้มีผลบังคับใช ณ ชวงเวลาท่ีตีพิมพเอกสารน้ี และใชกับการโทรติดตอดวย
โทรศัพทบานเทาน้ัน ทั้งนี้ อาจมีอัตราบริการท่ีแตกตางไปสําหรับการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ี

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และ
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการโทร โปรดดูที่ www.hp.com/go/
customercare
ในชวงระยะเวลารบัประกัน คุณสามารถขอความชวยเหลือจากศูนยดูแลลูกคา
ของ HP ได

หมายเหตุ HP ไมไดใหการสนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับการพิมพดวย
Linux การสนับสนุนทั้งหมดเปนแบบออนไลนซึง่มอียูในเว็บไซตตอไปน้ี:
https://launchpad.net/hplip คลิกที่ปุม Ask a question (ถามคําถาม)
เพ่ือเริ่มตนข้ันตอนการสนับสนุน

เว็บไซต HPLIP ไมสนับสนุนระบบปฏบิัติการ Windows หรือ Mac OS
X หากคุณใชระบบปฏบิติัการเหลาน้ี โปรดดู www.hp.com/go/
customercare

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• กอนที่คุณจะโทรศัพทติดตอเรา
• ระยะเวลาของการใหบริการทางโทรศัพท
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนทางโทรศัพท
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบรกิารทางโทรศัพท

กอนทีคุ่ณจะโทรศัพทติดตอเรา

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาเครือ่งคอมพิวเตอร
และเคร่ืองพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม:

• หมายเลขรุน
• หมายเลขผลิตภณัฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของเครื่องพิมพ)
• ขอความที่ปรากฏเมือ่เกิดกรณีนั้น
• ตอบคําถามเหลาน้ี:

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้แลวหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนอีกไดหรือไม
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◦ คุณไดเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณใน
ชวงที่เกิดเหตุการณนี้หรือไม

◦ เกิดสิ่งใดกอนหนาน้ีหรือไม (เชน พายุฝนฟาคะนอง หรือมีการยาย
เครื่องพิมพ)

ระยะเวลาของการใหบริการทางโทรศพัท

การใหการสนับสนุนทางโทรศัพทนานหนึ่งปใชในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชีย
แปซฟิก และละตินอเมริกา (รวมท้ังเมก็ซโิก)

หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุทางโทรศัพท

ในหลายพ้ืนท่ี HP จะจัดใหมีหมายเลขโทรฟรีของฝายสนับสนุนโดยไมคิดคาใช
จายในชวงระยะเวลารับประกัน แตหมายเลขของฝายสนับสนุนบางหมายเลขอาจ
ไมใชหมายเลขโทรฟรี

บท 8
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หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุด โปรดดูที่
www.hp.com/go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมูลและยูทลิิต้ีท่ีชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได
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หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการใหบรกิารทางโทรศัพท

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบรกิารทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือ
จาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม นอกจากนี ้คุณยังอาจขอรับความชวย
เหลือไดจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP www.hp.com/
go/customercareเว็บไซตนี้จะใหขอมลูและยูทิลิต้ีที่ชวยใหคุณสามารถแก
ปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอ
ทีห่มายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พ้ืนที่ของคุณเพ่ือขอดูตัวเลือก
การสนับสนุน

คาํแนะนําและแหลงขอมูลในการแกไขปญหาทัว่ไป

หมายเหตุ ข้ันตอนดานลางหลายข้ันตอนจําเปนตองใชซอฟตแวร HP หาก
คุณยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร HP คุณสามารถติดต้ังได โดยใชซดีีซอฟตแวร
HP ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ หรือคุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร HP
ไดจากเว็บไซตของ HP www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะ
ใหขอมูลและยูทิลิต้ีท่ีชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้เมื่อคุณเริ่มตนแกไขปญหาการพิมพ

• สําหรับปญหากระดาษติดขัด โปรดดูที่ นํากระดาษที่ติดออก
• สําหรับปญหาเก่ียวกับการปอนกระดาษ เชน กระดาษบดิเบี้ยว และการดึง

กระดาษ โปรดดูที่ การแกไขปญหาการปอนกระดาษ
• ปุม  (Power (เปด/ปด)) สวางและไมกะพริบ เมื่อเปดใชงานเคร่ืองพิมพ

ครั้งแรก จะใชเวลาประมาณ 9 นาที เพ่ือเริ่มตนการทํางานหลังจากที่ติดต้ัง
ตลับหมกึพิมพแลว

• ตรวจสอบวาสายไฟและสายเคเบลิอื่นๆ ใชการไดดี และเช่ือมตอกับ
เคร่ืองพิมพแนนดีแลว ตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กเคร่ืองพิมพเช่ือมตอกับ
เตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC) ที่ใชการไดแนนสนิท และเปดเครื่องแลว
สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนด โปรดดูท่ี ขอมูลจําเพาะทางไฟฟา

• ใสวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษอยางถูกตอง และไมมกีระดาษติดขัดใน
เคร่ืองพิมพ

• นําเทปปดผนึกบรรจุภัณฑและวัสดุหีบหอทั้งหมดออกแลว
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• เคร่ืองพิมพถูกต้ังคาเปนเครื่องพิมพปจจุบนัหรือเครื่องพิมพเริ่มตน สําหรับ
ระบบ Windows ใหต้ังคาอุปกรณเปนคาเร่ิมตนในโฟลเดอร Printers
(เครื่องพิมพ) สําหรับระบบ Mac OS X ใหต้ังคาเครื่องพิมพเปนคาเริ่มตน
ในสวน Print & Fax (พิมพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan (พิมพ
และสแกน) ของ System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ)
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอรของ
คุณ

• หากคุณใชคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณไมไดเลือก
Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) ไว

• คุณไมไดเปดใชงานโปรแกรมตางๆ มากเกินไป ขณะดําเนินการดังกลาว
ปดโปรแกรมตางๆ ท่ีคุณไมใช หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมกอนที่
จะสั่งทํางานอีกครั้ง

การแกไขปญหาเครือ่งพมิพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• เคร่ืองพิมพดับลงโดยไมคาดคิด
• มีเสียงรบกวนดังมาจากเครื่องพิมพ
• การปรับตําแหนงลมเหลว
• เคร่ืองพิมพไมมีการตอบสนอง (ไมพิมพเอกสารใดๆ)
• เคร่ืองพิมพงานชา
• พิมพหนาวางหรือพิมพออกเปนบางสวน
• มีบางอยางในหนากระดาษหายไปหรือไมถูกตอง
• การวางตําแหนงขอความหรือภาพกราฟกไมถูกตอง

เครือ่งพมิพดบัลงโดยไมคาดคดิ

ตรวจสอบระบบไฟและการเชือ่มตอไฟฟา
ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟของเครื่องพิมพเช่ือมตอเขากับเตาเสียบไฟฟาที่ใช
การไดแนนสนิท สําหรับแรงดันไฟฟาที่กําหนด โปรดดูที่ ขอมลูจําเพาะทาง
ไฟฟา

มเีสยีงรบกวนดงัมาจากเครือ่งพมิพ
คุณอาจไดยินเสียงแปลกๆ จากเครื่องพิมพ ซึ่งเปนเสียงการดูแลรักษาขณะท่ี
เครื่องพิมพใชงานฟงกชันการดูแลรักษาอัตโนมติัเพ่ือรกัษาความสะอาดของหัว
พิมพ
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หมายเหตุ การปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับเครื่องพิมพของคุณ

อยาปดเคร่ืองพิมพในระหวางที่เครื่องพิมพกําลังทํางานใดๆ หากคุณกําลังจะ
ปดเคร่ืองพิมพ ใหรอจนกวาเครือ่งพิมพจะหยุดการทํางานกอนทีจ่ะปดเครื่อง
โดยใชปุม  (Power (เปด/ปด)) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปด
เคร่ืองพิมพ

ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกทุกตลับแลว หากมีตลับหมึกพิมพใดหาย
ไป เคร่ืองพิมพจะทําการดูแลรักษาพิเศษเพ่ือปองกันหัวพิมพ

การปรบัตาํแหนงลมเหลว
หากการปรับตําแหนงผิดพลาด ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษธรรมดา
สขีาวที่ยังไมไดใชในถาดปอนกระดาษแลว การปรับตําแหนงจะผิดพลาดเมื่อ
คุณใสกระดาษสีลงในถาดปอนกระดาษ

หากการปรับตําแหนงยังคงทํางานผิดพลาดซํ้าๆ คุณอาจตองลางหัวพิมพ หาก
ตองการทําความสะอาดหัวพิมพ โปรดดูที่ ทําความสะอาดหัวพิมพ

หากการทําความสะอาดหัวพิมพยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอศูนย
บริการ HP ไปที่ www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะใหขอมลู
และยูทิลิต้ีที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได เมื่อมีขอความ
แจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP)
เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค

เครือ่งพมิพไมมกีารตอบสนอง (ไมพมิพเอกสารใดๆ)

มงีานพมิพติดอยูในคิวการพมิพ
เปดคิวการพิมพ ยกเลิกเอกสารท้ังหมด แลวจึงรีบูตคอมพิวเตอร ลองพิมพหลัง
จากที่คอมพิวเตอรรีบตูแลว โปรดดูระบบวิธีใชสําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ระบบปฏิบัติการ

ตรวจสอบการต้ังคาเครือ่งพมิพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ คําแนะนําและแหลงขอมลูในการแกไขปญหา
ทั่วไป

ตรวจสอบการติดตั้งซอฟตแวรของ HP
หากปดเครื่องพิมพในขณะที่กําลังพิมพงานอยู จะมขีอความปรากฏข้ึนบนหนา
จอคอมพิวเตอรของคุณ หากไมมขีอความปรากฏขึ้น ซอฟตแวรของ HP ที่มา
กับเครื่องพิมพอาจไมไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง เพ่ือแกไขปญหานี้ ใหยกเลิก
การติดต้ังซอฟตแวรของ HP ออกอยางสมบูรณ จากนั้นใหติดต้ังซอฟตแวรของ
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HP อีกครั้ง สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ถอนการติดต้ังและติดต้ังซอฟตแวร
ของ HP ใหม

ตรวจสอบการเชือ่มตอสายเคเบลิ
• ตรวจสอบใหแนใจวาปลายทั้งสองขางของสายเคเบิล USB แนนหนาดี
• หากเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขายแลว ใหตรวจสอบดังตอไปน้ี:

◦ ตรวจสอบไฟสัญญาณแสดงการเช่ือมตอดานหลังของเครื่องพิมพ
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดกําลังใชสายโทรศัพทเพ่ือเช่ือมตอ

เครื่องพิมพ

ตรวจสอบซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบคุคลใดๆ ทีต่ิดตัง้อยูในคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรไฟรวอลลสวนบคุคลคือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ปองกัน
คอมพิวเตอรจากการบุกรุก แตไฟรวอลลอาจบล็อกการสื่อสารระหวาง
คอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ หากมีปญหาในการสื่อสารกับเครื่องพิมพ ใหลอง
ปดการใชงานไฟรวอลลช่ัวคราว หากยังเกิดปญหาอยู แสดงวาไฟรวอลลไมใช
สาเหตุของปญหาในการสื่อสาร เปดใชงานไฟรวอลลใหมอีกครั้ง

เครือ่งพมิพงานชา
ลองแกไขปญหาดวยวิธีตอไปนี้หากเครื่องพิมพงานชามาก

• การแกไข 1: ใชการต้ังคาคุณภาพการพิมพท่ีตํ่าลง
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพ
• การแกไข 3: โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP

การแกไข 1: ใชการตัง้คาคณุภาพการพิมพทีตํ่่าลง

วธิแีกไข: ตรวจสอบการต้ังคาคุณภาพงานพิมพ Best (ดีที่สุด) และ
Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด) ใหคุณภาพที่ดีท่ีสุดแตจะพิมพชากวา
Normal (ปกติ) หรือ Draft (แบบราง) Draft (แบบราง) พิมพไดเร็วที่สุด
สาเหตุ: การต้ังคาคุณภาพงานพิมพถูกต้ังไวสงู

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในข้ันตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดบัหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมกึพิมพ
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หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมกึและตัวแสดงจะใหขอมูลโดย
ประมาณสําหรับการเตรียมการเทาน้ัน เมือ่คุณไดรับขอความเตือนวา
หมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมกึใหมเพ่ือเปลี่ยน เพ่ือปองกันความ
ลาชาในการพิมพที่อาจเกิดข้ึน คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหม
จนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

ขอควรระวงั โปรดรอจนกวาคุณจะมีตลับบรรจุหมึกใหมกอนจะนําตลับ
บรรจุหมกึเกาออก อยาทิ้งตลับบรรจุหมกึไวภายนอกเครื่องพิมพเปน
เวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งเครื่องพิมพและตลับบรรจุ
หมกึได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพอาจมหีมกึไมเพียงพอ การพิมพดวยตลับหมกึพิมพ
ที่หมึกหมดจะทําใหเคร่ืองพิมพชาลง

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในข้ันตอไป

การแกไข 3: โปรดติดตอฝายสนบัสนนุของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี: www.hp.com/go/customercareเว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและยูทิลิต้ี
ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาค แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: เครื่องพิมพมปีญหา
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พมิพหนาวางหรอืพมิพออกเปนบางสวน

ทาํความสะอาดหัวพมิพ
ปฏิบัติตามข้ันตอนของการทําความสะอาดหัวพิมพอยางครบถวน อาจตอง
ทําความสะอาดหัวพิมพหากปดเคร่ืองพิมพไมถูกตอง

หมายเหตุ การปดเคร่ืองพิมพไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการ
พิมพได เชน ไมมีการพิมพใดๆ หรือพิมพออกเปนบางสวน การทําความ
สะอาดหัวพิมพสามารถแกไขปญหานี้ได แตการปดเคร่ืองพิมพอยางถูกตอง
อาจเปนการปองกันปญหานี้ไดต้ังแตแรก ปดเคร่ืองพิมพโดยกดปุม

 (Power (เปด/ปด)) ที่อยูบนเครื่องพิมพเสมอ รอจนกระท่ังไฟแสดง
สถานะปุม  (Power (เปด/ปด)) ดับลงกอนถอดปลั๊กไฟหรือปดปลั๊กพวง

ตรวจสอบการต้ังคาวสัดุพมิพ
• ตรวจดูใหแนใจวาการต้ังคาคุณภาพการพิมพที่ถูกตองในไดรเวอร

เคร่ืองพิมพสําหรับวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาหนาในไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับขนาด

ของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ปอนหนาเอกสารมากกวาหนึง่แผน
สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกปญหาการปอนกระดาษ โปรดดู การแกไข
ปญหาการปอนกระดาษ

ไฟลมหีนากระดาษเปลา
ตรวจสอบใหแนใจวาไฟลไมมหีนากระดาษเปลา

มบีางอยางในหนากระดาษหายไปหรอืไมถกูตอง

ตรวจสอบหนาการวนิจิฉยัคณุภาพการพมิพ
พิมพหนาการวนิิจฉัยคุณภาพการพิมพเพ่ือชวยใหคุณตัดสินใจไดวาจะเรียกใช
เคร่ืองมือการดูแลรักษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพิมพของงานพิมพหรือไม
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ

ตรวจสอบการตัง้คาระยะขอบกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาคาระยะขอบสําหรับเอกสารไมมากเกินกวาพ้ืนที่การพิมพ
ของเคร่ืองพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะขอบข้ันตํ่า
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ตรวจสองการตั้งคาการพมิพสี
ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเลือก Print in Grayscale (พิมพในโทนสีเทา)
ในไดรเวอรเครื่องพิมพ

ตรวจสอบตาํแหนงเครือ่งพมิพและความยาวของสาย USB
บางครั้งสนามแมเหล็กไฟฟากําลังสูง (เชน ที่เกิดข้ึนจากสาย USB) อาจทําให
งานพิมพทีไ่ดผิดเพ้ียนเล็กนอย ยายเคร่ืองพิมพใหหางจากแหลงสนามแมไฟฟา
กําลังสูง นอกจากนี ้ขอแนะนําใหใชสาย USB สั้นกวา 3 เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือ
ลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟา

ตรวจสอบขนาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดกระดาษที่เลือกตรงกับขนาดกระดาษท่ีใสไว

การวางตาํแหนงขอความหรือภาพกราฟกไมถกูตอง

ตรวจสอบวธิปีอนวสัดุพมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางและความยาวของวัสดุพิมพพอดีเมื่อ
เทียบกับขอบของวัสดุพิมพ และไมไดใสวัสดุพิมพในถาดมากเกินไป สําหรับ
ขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ

ตรวจสอบขนาดของวัสดุพมิพ
• เน้ือหาบนหนางานพิมพอาจจะถูกตัดออกได หากขนาดของเอกสารใหญกวา

ขนาดของวัสดุพิมพที่คุณกําลังใช
• ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวสัดุพิมพที่เลอืกในไดรเวอรเคร่ืองพิมพตรง

กับขนาดของวัสดุพิมพที่ปอนลงในถาด

ตรวจสอบการตัง้คาระยะขอบกระดาษ
หากขอความหรือภาพกราฟกถูกตัดออกที่บริเวณขอบของหนากระดาษ ใหตรวจ
สอบวาการต้ังคาระยะขอบกระดาษสําหรับเอกสารไมเกินกวาขอบเขตของ
เคร่ืองพิมพที่สามารถจะพิมพได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ต้ังคาระยะขอบ
ข้ันตํ่า

ตรวจสอบการต้ังคาการวางแนวกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดของวัสดุพิมพและการวางแนวท่ีเลือกใน
แอพพลิเคชันตรงกับการต้ังคาในไดรเวอรเครื่องพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี การพิมพ
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ตรวจสอบตาํแหนงเครือ่งพมิพและความยาวของสาย USB
บางครั้งสนามแมเหล็กไฟฟากําลังสูง (เชน ที่เกิดข้ึนจากสาย USB) อาจทําให
งานพิมพทีไ่ดผิดเพ้ียนเล็กนอย ยายเคร่ืองพิมพใหหางจากแหลงสนามแมไฟฟา
กําลังสูง นอกจากนี ้ขอแนะนําใหใชสาย USB สั้นกวา 3 เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือ
ลดผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟา

หากวิธีแกไขปญหาขางตนไมสามารถแกไขปญหาได ปญหาที่เกิดข้ึนอาจจะมี
สาเหตุจากแอพพลิเคชันไมมีความสามารถในการแปลความหมายการต้ังคาการ
พิมพไดอยางถูกตอง โปรดดู release note สําหรับความเขากันไดของ
ซอฟตแวรท่ีรูจัก ใหอางอิงเอกสารประกอบการใชงานแอพพลิเคชัน หรือติดตอ
ผูผลิตซอฟตแวรเพ่ือขอความชวยเหลือโดยเฉพาะ

เคลด็ลบั หากคุณใชงานคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณ
สามารถไปท่ีเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ไดท่ี www.hp.com/
go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและยูทิลิต้ีท่ีชวยใหคุณสามารถแก
ปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

การแกไขปญหาเบือ้งตนคณุภาพการพิมพ
ลองใชวิธีแกไขตางๆ ในสวนนี้เพ่ือแกปญหาคุณภาพการพิมพสําหรับงานพิมพ
ของคุณ

• การแกไข 1: ตรวจสอบวาคุณใชตลับบรรจุหมกึของแทของ HP
• การแกไข 2: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพ
• การแกไข 3: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษไวในถาดปอนกระดาษแลว
• การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ
• การแกไข 5: ตรวจสอบการต้ังคาการพิมพ
• การแกไข 6: การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ
• การแกไข 7: โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP

การแกไข 1: ตรวจสอบวาคณุใชตลบับรรจหุมกึของแทของ HP
วธิแีกไข: ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพของคุณเปนตลับหมึกพิมพ HP ของ
แทหรือไม

HP ขอแนะนําใหคุณใชตลับบรรจุหมกึของแทของ HP ตลับบรรจุหมึกของ
แทของ HP ไดรับการออกแบบและผานการทดสอบหลายครั้งกับ
เคร่ืองพิมพ HP วาสามารถชวยใหคุณผลิตผลงานที่มีคุณภาพไดอยาง
งายดาย
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หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองที่มิใชของ HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซม
เคร่ืองพิมพอันเปนผลจากการใชหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไมอยูภาย
ใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

สาเหตุ: มีการใชตลับหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP
หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในข้ันตอไป

การแกไข 2: ตรวจสอบระดบัหมกึพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมกึพิมพ

หมายเหตุ ขอความเตือนระดับหมกึและตัวแสดงจะใหขอมูลโดย
ประมาณสําหรับการเตรียมการเทาน้ัน เมือ่คุณไดรับขอความเตือนวา
หมกึเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมกึใหมเพ่ือเปลี่ยน เพ่ือปองกันความ
ลาชาในการพิมพที่อาจเกิดข้ึน คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหม
จนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

ขอควรระวงั โปรดรอจนกวาคุณจะมีตลับบรรจุหมึกใหมกอนจะนําตลับ
บรรจุหมกึเกาออก อยาทิ้งตลับบรรจุหมกึไวภายนอกเครื่องพิมพเปน
เวลานาน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งเครื่องพิมพและตลับบรรจุ
หมกึได

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

สาเหตุ: ตลับหมกึพิมพอาจมหีมกึไมเพียงพอ

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในข้ันตอไป
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การแกไข 3: ตรวจสอบวาไดใสกระดาษไวในถาดปอนกระดาษแลว

วธิแีกไข: ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษถูกตอง และกระดาษไมมรีอย
ยับหรือหนาเกินไป
• ปอนกระดาษโดยใหดานท่ีจะพิมพควํ่าลง ยกตัวอยางเชน หากคุณใส

กระดาษภาพถายผิวเคลือบมัน ใหใสกระดาษดานที่เคลือบมันคว่ําลง
• ตรวจสอบใหแนใจวาวางกระดาษแนบไปกับถาดปอนกระดาษ และ

กระดาษไมยับ หากกระดาษอยูใกลกับหัวพิมพมากเกินไปในระหวางที่
พิมพ หมึกอาจเลอะได ซึง่กรณีนี้จะเกิดข้ึนไดหากกระดาษยกตัว ยับ
หรือหนามาก เชน ซองจดหมาย

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู

การใสวัสดุพิมพ

สาเหตุ: ใสกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษมรีอยยับหรือหนาเกินไป

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในข้ันตอไป

การแกไข 4: ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

วธิแีกไข: HP ขอแนะนําใหคุณใชกระดาษของ HP หรือกระดาษ
ประเภทอื่นท่ีมเีทคโนโลย ีColorLok ซึง่เหมาะสําหรับเครื่องพิมพนี้
กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานข้ันสูงดานความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหได
เอกสารท่ีมคีวามคมชัด มสีีสันสดใส มีสีดําที่เขมมากข้ึนและแหงเร็วกวา
กระดาษธรรมดาท่ัวไป

ตรวจสอบใหแนใจเสมอวากระดาษทีคุ่ณใชพิมพอยูในสภาพแบนราบ เพ่ือ
ใหผลลัพธการพิมพภาพดีที่สุด ใหใชกระดาษ HP Advanced Photo
Paper
จัดเก็บวัสดุพิมพพิเศษไวในบรรจุภัณฑเดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซลีใหม วาง
ไวบนพ้ืนผิวท่ีเรียบ และจัดเก็บไวในที่แหง เมือ่พรอมที่จะพิมพงานแลว ให
นําเฉพาะกระดาษท่ีคุณต้ังใจจะใชออกมาในทันที เมือ่พิมพเสร็จ ใหเก็บ
กระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชลงในถุงพลาสติก การทําเชนนี้จะชวยปองกัน
กระดาษภาพถายไมใหมวนงอ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู

เลือกวัสดุพิมพ

สาเหตุ: มกีารใสกระดาษผิดประเภทในถาดปอนกระดาษ
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หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในข้ันตอไป

การแกไข 5: ตรวจสอบการตัง้คาการพิมพ

วธิแีกไข: ตรวจสอบการต้ังคาการพิมพ
• ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพวามีการต้ังคาสีถูกตองหรือไม

ตัวอยางเชน ตรวจสอบวาเอกสารถูกต้ังคาใหพิมพเปนสีเทาหรือไม หรือ
ตรวจสอบวาการต้ังคาสีข้ันสูง เชน Saturation (ความอิ่มตัว),
brightness (ความสวาง) หรือ color tone (โทนสี) ถูกต้ังคาไวเพ่ือ
แกไขการแสดงสีหรือไม

• ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพและดูใหแนใจวาต้ังคาตรงกับ
ประเภทของกระดาษท่ีใสในเครื่องพิมพ
คุณอาจตองเลือกการต้ังคาคุณภาพการพิมพที่ตํ่าลง หากสีเหล่ือมกัน
หรือเลือกการต้ังคาที่สูงข้ึน หากกําลังพิมพภาพถายที่มีคุณภาพสูง และ
จากน้ันตรวจสอบใหแนใจวาปอนกระดาษ เชน HP Advanced
Photo Paper ในถาดปอนกระดาษ

หมายเหตุ ในหนาจอของคอมพิวเตอรบางรุน สีบนหนาจออาจแสดง
แตกตางจากท่ีพิมพออกมาบนกระดาษ ในกรณีนี้ เครื่องพิมพ การต้ังคา
การพิมพ หรือตลับบรรจุหมึกไมไดผิดปกติ ไมจําเปนตองแกไขปญหา
เพ่ิมเติม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู

เลือกวัสดุพิมพ

สาเหตุ: การต้ังคาการพิมพถูกต้ังไวไมถูกตอง

หากปญหายังคงอยู ใหลองใชวิธีแกไขปญหาในข้ันตอไป

การแกไข 6: การพิมพและประเมนิรายงานคณุภาพงานพิมพ

วธิแีกไข: หนา Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงาน
พิมพ) จะชวยใหคุณระบุไดวาระบบการพิมพทํางานถูกตองหรือไม สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การพิมพและประเมนิรายงานคุณภาพงานพิมพ

สาเหตุ: ปญหาคุณภาพการพิมพอาจมาจากหลายสาเหตุ: การต้ังคา
ซอฟตแวร ไฟลรูปภาพท่ีไมดี หรือเปนที่ระบบการพิมพเอง
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การแกไข 7: โปรดติดตอฝายสนบัสนนุของ HP
วธิแีกไข: ติดตอศูนยบริการของ HP เพ่ือขอรับบริการ
ไปท่ี: www.hp.com/go/customercareเว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและยูทิลิต้ี
ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

เมื่อเครื่องแจงเตือน ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาค แลวคลิก Contact HP
(ติดตอ HP) เพ่ือขอขอมลูการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
สาเหตุ: เครื่องพิมพมีปญหา

การแกไขปญหาการปอนกระดาษ

เคลด็ลบั คุณสามารถไปท่ีเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมลูและยูทิลิต้ีที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

วสัดุพมิพไมรองรบัการทํางานสาํหรบัเครือ่งพมิพหรอืถาดปอนกระดาษ
ใชวัสดุพิมพที่เครื่องพิมพสนับสนุนและมีการใชกับถาดกระดาษเทานั้น สําหรับ
ขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ

ถาดปอนกระดาษเขาไมดงึกระดาษ
• ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษลงในถาดแลว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด

ดูที่ การใสวัสดุพิมพ กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพในถาดไมโคงงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระ
ดาษที่โคงในทิศทางตรงกันขาม
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วสัดพุิมพถกูปลอยออกจากอปุกรณไมถกูตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดยืดที่รองกระดาษของถาดรับกระดาษออกจนสุด

แลว หากยืดออกไมสุด หนาที่พิมพออกมาอาจรวงออกจากเคร่ืองพิมพ

• เอาวัสดุพิมพที่เกินมาออกจากถาดรับกระดาษออก ถาดกระดาษมขีีดจํากัด
สําหรับปริมาณกระดาษท่ีบรรจุ

หนากระดาษบดิเบีย้ว
• ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุพิมพที่ใสในถาดอยูในแนวเดียวกบัตัวปรับแนว

กระดาษ ถาจําเปน ใหดึงถาดกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพแลวใสวัสดุพิมพ
เขาไปใหมใหถูกตอง เพ่ือใหมัน่ใจวากระดาษอยูในแนวเดียวกับตัวปรบั
แนวกระดาษแลว

• ปอนวัสดุพิมพเขาไปในเคร่ืองพิมพเมื่อเครื่องไมไดกําลังพิมพงานอยูเทานั้น

ถาดปอนกระดาษเขาดงึกระดาษหลายแผน
• กรีดกระดาษออกจากกันกอนปอนลงในถาด
• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังตัวปรับแนวกระดาษของถาดตรงกับขนาดของวัสดุ

พิมพที่คุณกําลังปอน ตรวจสอบใหแนใจดวยวาตัวปรับแนวกระดาษแนบ
สนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แตไมแนนเกินไป

• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดใสกระดาษลงในถาดมากเกินไป
• ใชวัสดุพิมพของ HP เพ่ือการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี

ที่สุด
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การแกไขปญหาการทาํสาํเนา
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมลูเก่ียวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ HP
• ไมมงีานสําเนาออกมาจากอุปกรณ
• หนาสําเนาวางเปลา
• ขนาดลดลง
• คุณภาพของสําเนาไมดี
• เคร่ืองพิมพพิมพเพียงครึ่งหนา จากน้ันปลอยกระดาษออกมา
• กระดาษไมตรงประเภท

ไมมงีานสาํเนาออกมาจากอปุกรณ
• ตรวจสอบระบบไฟฟา

ตรวจสอบใหแนใจวาเช่ือมตอสายไฟแนนดี และเปดเครื่องพิมพแลว
• ตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพมิพ

◦ เครื่องพิมพอาจกําลังทํางานอื่นอยู ตรวจสอบขอมูลสถานะของงานที่
หนาจอแผงควบคุม รอใหงานท่ีกําลังทําเสร็จกอน

◦ เครื่องพิมพอาจมีกระดาษติด ใหตรวจสอบกระดาษติดขัด โปรดดูท่ี นํา
กระดาษที่ติดออก

• ตรวจสอบถาดกระดาษ
ตรวจสอบใหแนใจวาปอนวัสดุพิมพอยางถูกตอง สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ

หนาสาํเนาวางเปลา
• ตรวจสอบวสัดุพิมพ

ตรวจสอบใหแนใจวาชนิดและขนาดของวัสดุพิมพที่ใสไวในเครื่องพิมพตรง
กับเอกสารท่ีคุณกําลังพิมพ ตัวอยางเชน หากคุณกําลังพิมพเอกสารขนาด
Letter แตใสกระดาษขนาด A4 ไว เครื่องพิมพอาจปลอยกระดาษเปลาออก
มา โปรดดูชนิดและขนาดวัสดุพิมพของ HP ที่สนับสนุน ไดที่ ขอกําหนด
เฉพาะของวัสดุพิมพ

• ตรวจสอบการตั้งคา
การต้ังคาความเขมถูกต้ังไวสวางเกินไป จากหนาจอหลักบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ ใหกดปุมที่อยูติดกับ Copy (ทําสําเนา) กดปุม  (การต้ังคา)
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เลื่อนไปยังและเลือก Lighter/Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน) แลวใชปุมลูกศร
เพ่ือสรางสําเนาที่เขมข้ึน

• ตรวจสอบถาดกระดาษ
หากคุณกําลังทําสําเนาจาก ADF ใหตรวจสอบใหแนใจวาใสตนฉบับอยาง
ถูกตอง สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอน
เอกสารอัตโนมติั (ADF)

ขนาดลดลง
• การลด/ขยายขนาดหรือคุณสมบัติการทําสําเนาอื่นอาจต้ังคาไดจากแผง

ควบคุมของเคร่ืองพิมพเพ่ือลดขนาดของภาพท่ีสแกน ตรวจสอบการต้ังคา
งานทําสําเนาเพ่ือใหแนใจวาเปนการต้ังคาสําหรับขนาดปกติ

• หากคุณใชคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows อาจมกีารต้ังคา
ซอฟตแวร HP ใหยอขนาดรูปภาพที่สแกนแลว เปลี่ยนแปลงการต้ังคา หาก
จําเปน

คณุภาพของสาํเนาไมด ี
ปฏบิตัิตามขัน้ตอนเพื่อปรบัปรงุคณุภาพการทาํสาํเนา

• ใชตนฉบับท่ีมคุีณภาพดี ความถูกตองของสําเนาจะข้ึนอยูกับคุณภาพและ
ขนาดของตนฉบับ ใชเมนู Copy (ทําสําเนา) เพ่ือปรับคาความเขมของ
สําเนา หากตนฉบับมสีีจางเกินไป การทําสําเนาเอกสารอาจจะไมสามารถ
เพ่ิมความเขมใหไดมากพอ แมคุณจะปรับความเขมแลวก็ตาม

• ปอนกระดาษหรือวัสดุอยางถูกตอง หากวัสดุพิมพถูกปอนไมถูกตอง เชน
วางเอียง อาจจะเปนสาเหตุใหรูปภาพไมคมชัด สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ

• ใชหรือทําแผนนําเพ่ือปกปองตนฉบบัของคุณ

ตรวจสอบเครือ่งพิมพ

• ฝาปดสแกนเนอรอาจปดไมสนิท
• กระจกสแกนเนอรหรือแผนรองฝาตองไดรับการทําความสะอาด สําหรับ

ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรอง
ฝา

• อาจตองทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมติั สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ ทําความสะอาดตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

ตรวจสอบการต้ังคา

การต้ังคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Fast (เร็ว) (ซึง่เปนการทําสําเนาราง) อาจ
จะเปนตนเหตุของการไมปรากฏขอความบนเอกสารหรือเอกสารมีสีจาง ให
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แกไขการตั้งคาคุณภาพการพิมพเปนแบบ Normal (ปกติ) หรือ Best (ดี
ที่สุด)

พิมพ Print Quality Diagnostic Page (หนาวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ) และ
ทําตามคําแนะนําบนหนาดังกลาวเพ่ือแกปญหาสําเนางานพิมพมีคุณภาพตํ่า
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การพิมพและประเมินรายงานคุณภาพงานพิมพ

• แถบขาวหรอืเสนแถบจางๆ ในแนวตัง้
วัสดุพิมพอาจจะไมตรงตามขอกําหนดของ Hewlett-Packard (ตัวอยาง
เชน วัสดุพิมพช้ืนหรือหยาบเกินไป) สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ขอ
กําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ

• เขมหรอืจางเกนิไป
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา

• เสนทีไ่มตองการ
กระจกสแกนเนอร แผนรองฝา หรือกรอบ ตองไดรับการทําความสะอาด
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ

• จดุดําหรอืเสนริว้
อาจจะมีหมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารท่ีไมตองการอยูบนกระจก
สแกนเนอร หรือแผนรองฝา ใหทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ

• สาํเนาเฉยีงหรอืเอยีง
หากคุณใช ADF ใหตรวจสอบสิ่งตอไปน้ี
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาไมปอนเอกสารในถาดปอนกระดาษ ADF มาก

เกินไป
◦ ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับความกวางของ ADF พอดีกับขนาดของ

วัสดุพิมพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสาร
อัตโนมติั (ADF)

• ขอความไมชดัเจน
◦ ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
◦ การตั้งคาการเพ่ิมคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน

ตรวจสอบการตั้งคาและแกไขเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของขอความหรือภาพ
กราฟก หากจําเปน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคา
การทําสําเนา

• ขอความหรอืภาพไมสมบรูณ
ลองปรับคาความเขมและการตั้งคาคุณภาพการทําสําเนา
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• ตวัพิมพสดีาํขนาดใหญมจีุดดาง (ไมเรยีบ)
การต้ังคาการเพ่ิมคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการต้ังคาและแกไขเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของขอความหรือภาพกราฟก
หากจําเปน สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการทําสําเนา

• มเีมด็ตามแนวนอนหรอืแถบขาวในแผนสาํเนาบรเิวณสเีทาออนไปจนถงึสี
เทากลาง
การต้ังคาการเพ่ิมคุณภาพเปนคาเริ่มตนอาจจะไมเหมาะสมสําหรับงาน
ตรวจสอบการต้ังคาและแกไขเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของขอความหรือภาพกราฟก
หากจําเปน สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนการต้ังคาการทําสําเนา

เครือ่งพมิพพมิพเพยีงครึง่หนา จากนัน้ปลอยกระดาษออกมา

ตรวจสอบตลบัหมกึพมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวามีการติดต้ังตลับหมึกพิมพที่ถูกตองแลว และตลับหมึกพิมพ
มีปริมาณหมกึอยูพอสมควร สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดู เคร่ืองมือการจัดการ
เคร่ืองพิมพ และ ทําความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพของตลับหมกึที่มิใชของ HP

กระดาษไมตรงประเภท

ตรวจสอบการต้ังคา
ตรวจดูวาขนาดและประเภทของวัสดุพิมพที่ใสไวน้ันตรงกับการต้ังคาของแผง
ควบคุม

การแกปญหาโทรสาร

เคลด็ลบั คุณสามารถไปท่ีเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมูลและยูทิลิต้ีที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

• สแกนเนอรไมทํางาน
• การสแกนใชเวลานานเกินไป
• บางสวนของเอกสารไมไดรบัการสแกนหรือขอความหายไป
• ไมสามารถแกไขขอความได
• ขอความแสดงขอผิดพลาด
• คุณภาพของรูปที่สแกนไมดี
• การสแกนมีขอบกพรอง
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สแกนเนอรไมทาํงาน
• ตรวจสอบตนฉบบั

ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบบัปอนอยางถูกตอง หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณ
ไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

• ตรวจสอบเครือ่งพิมพ
เคร่ืองพิมพอาจกําลังออกจากโหมด Sleep (สลีป) หลังจากที่ไมมกีาร
ทํางานมาระยะหนึ่ง ซึง่ทําใหการประมวลผลชาลงไปครูหนึ่ง รอจนกวา
เคร่ืองพิมพจะแสดงหนาจอหลัก

• ตรวจสอบซอฟตแวร HP
ตรวจสอบวาไดติดต้ังซอฟตแวรของ HP ที่มากับเครื่องพิมพอยางถูกตอง
แลว
หากเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับเครือขย และคุณไมสามารถสแกนจากแผง
ควบคุมไปยังคอมพิวเตอรที่ใช Windows ได ใหตรวจสอบวาการสแกนถูก
เปดใชงานในซอฟตแวร HP แลว จากเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิกแท็บ
Start (เริ่ม) เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs
(โปรแกรมท้ังหมด) เลือกโฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพ HP ของคุณ จากนั้น
เลือกเคร่ืองพิมพ HP ของคุณ เลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน
และโทรสาร) แลวเลือก Manage Scan to Computer (จัดการการ
สแกนไปยังคอมพิวเตอร) ภายใต Scan (สแกน)

หมายเหตุ การสแกนจะทํางานในเบือ้งหลังอยูในคอมพิวเตอร หากคุณ
ไมตองการสแกนเปนประจํา คุณสามารถเลือกปดใชงานการสแกนได

การสแกนใชเวลานานเกนิไป
ตรวจสอบการต้ังคา
◦ หากคุณกําหนดความละเอียดมากเกินไป งานสแกนจะใชเวลานานข้ึนและ

งานท่ีไดจะมีขนาดไฟลใหญข้ึน เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดี อยากําหนดคาความ
ละเอียดมากเกินความจําเปน คุณสามารถลดคาความละเอียดได เพ่ือให
สแกนงานไดอยางรวดเร็ว

◦ หากคุณสแกนภาพผานการใชโปรแกรม TWAIN คุณสามารถเปล่ียนการ
ต้ังคาเพ่ือใหสแกนเปนสีขาวดําได หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใช
ที่แสดงบนหนาจอในสวนของโปรแกรม TWAIN
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บางสวนของเอกสารไมไดรบัการสแกนหรอืขอความหายไป
• ตรวจสอบตนฉบบั

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาตนฉบบัถูกปอนเขาไปถูกตอง หากตองการขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร และ วาง
ตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

◦ หากคุณสแกนเอกสารจาก ADF ใหลองทําการสแกนเอกสารโดยตรง
จากกระจกสแกน สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบับลงบน
กระจกสแกนเนอร

◦ พ้ืนหลังที่เปนสีอาจจะทําใหภาพสวนหนากลืนกับพ้ืนหลังได ลองปรับ
การต้ังคากอนที่คุณจะสแกนตนฉบับ หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพ
หลังท่ีคุณสแกนตนฉบับแลว

• ตรวจสอบการตั้งคา
◦ ตรวจสอบวาขนาดการสแกนที่ระบุไวในซอฟตแวรการสแกนของ HP

มีขนาดใหญพอสําหรับตนฉบับที่คุณกําลังสแกน
◦ หากคุณกําลังใชงานซอฟตแวรของเครื่องพิมพ HP การต้ังคาเริ่มตนใน

ซอฟตแวรของเครื่องพิมพ HP นั้นอาจถูกกําหนดไวใหทํางานท่ีระบุ
โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากงานที่คุณกําลังพยายามทําอยู โปรดดูวิธี
ใชบนหนาจอในสวนของซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ HP สําหรับคํา
แนะนําเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
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ไมสามารถแกไขขอความได
• ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ัง OCR แลว:

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ัง OCR แลว:
Windows: บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่ม) เลือก
Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)
คลิก HP เลือกช่ือเครื่องพิมพของคุณ แลวคลิก Printer Setup &
Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร) คลิก Add More
Software (เพ่ิมซอฟตแวร) คลิก Customize Software
Selections (ปรับแตงการเลือกซอฟตแวร) และตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลือกตัวเลือก OCR แลว
Mac OS X: หากคุณติดต้ังซอฟตแวร HP โดยใชตัวเลือกการติดต้ัง
ข้ันตํ่า ซอฟตแวร OCR อาจไมไดรับการติดต้ัง เมือ่ตองการติดต้ัง
ซอฟตแวรนี้ ใหใสซดีีซอฟตแวรของ HP ลงในคอมพิวเตอร ดับเบลิ
คลิกที่ไอคอน HP Installer (ตัวติดต้ัง HP) บนซีดีซอฟตแวร แลว
เลือกตัวเลือก HP Recommended Software (ซอฟตแวรที่ HP
แนะนํา) เมือ่ระบบแจงใหเลือก

◦ เมื่อคุณสแกนตนฉบบั ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเลือกประเภทเอกสาร
ในซอฟตแวรที่สรางขอความท่ีสามารถแกไขได หากขอความถูกจัดอยู
ในประเภทรูปภาพ จะไมสามารถแปลงเปนขอความได

◦ หากคุณใชโปรแกรม OCR (optical character recognition) ที่
แยกตางหาก โปรแกรม OCR อาจเช่ือมโยงกับโปรแกรมประมวลผล
คําที่ไมสามารถทํางาน OCR ได สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสาร
ที่มาพรอมกับโปรแกรม OCR

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกภาษา OCR ที่ตรงกับภาษาของ
เอกสารท่ีคุณกําลังสแกน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีมา
พรอมกับโปรแกรม OCR

• ตรวจสอบตนฉบบั
◦ เมือ่สแกนเอกสารเปนขอความท่ีแกไขไดจาก ADF ตองใสตนฉบบัลง

ใน ADF โดยใสสวนหัวเขาไปกอนและหงายหนาข้ึน เมื่อสแกนจาก
กระจกสแกนเนอร ตองใสตนฉบับเขาไปโดยใหสวนหัวหันไปทางขอบ
ดานขวาของกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาเอกสารไม
เอียง หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางตนฉบบัลงบนกระจก
สแกนเนอร และ วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมติั
(ADF)

◦ ซอฟตแวรอาจจะไมอานขอความท่ีถูกจัดระยะไวชิดกันมาก ตัวอยาง
เชน หากขอความท่ีซอฟตแวรแปลงมีตัวอักษรหายไปหรือชิดติดกัน
เชน "rn" อาจจะกลายเปน m
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◦ ความแมนยําของซอฟตแวรข้ึนอยูกับคุณภาพของภาพ ขนาดขอความ
และโครงสรางของตนฉบบั รวมถึงคุณภาพของการสแกนเอง ตองตรวจ
สอบใหแนใจวาตนฉบบัของคุณนั้นมคุีณภาพดี

◦ พ้ืนหลังสีอาจทําใหภาพสวนหนากลืนกับพ้ืนหลังมากเกินไป

ขอความแสดงขอผดิพลาด
• ไมสามารถเปดใชงานแหลงภาพของ TWAIN ได หรือ เกดิขอผิดพลาด

ขณะดงึรปูภาพ
◦ หากคุณกําลังดึงภาพจากอุปกรณอื่น เชน กลองดิจิตอลหรือสแกนเนอร

เครื่องอื่น โปรดตรวจสอบวาอุปกรณนั้นสอดคลองกับ TWAIN
อุปกรณที่ไมสอดคลองกับ TWAIN จะไมสามารถใชงานกับซอฟตแวร
ของ HP ที่ไดรับพรอมเครื่องพิมพ

◦ หากคุณเช่ือมตอดวย USB โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเช่ือมตอ
สายเคเบลิอุปกรณ USB เขากับพอรตที่ถูกตองดานหลังคอมพิวเตอร
ของคุณแลว

◦ ตรวจสอบวาไดเลือกแหลงภาพของ TWAIN ที่ถูกตอง ในซอฟตแวร
HP สามารถตรวจสอบแหลงภาพของ TWAIN ไดโดยการเลือก เลอืก
สแกนเนอร จากเมนู ไฟล

หมายเหตุ ซอฟตแวรการสแกนของ HP ไมสนับสนุนการสแกน
TWAIN และ WIA บนคอมพิวเตอรท่ีใช Mac OS X

• ปอนเอกสารและเริม่ทาํงานอกีครัง้
กดปุมที่อยูติดกับ OK (ตกลง) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ แลวปอน
เอกสารท่ีเหลอืลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติอีกครั้ง หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี วางตนฉบบัของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

คณุภาพของรปูทีส่แกนไมดี
ตนฉบบัเปนภาพทีผ่านกระบวนการทาํซ้าํเปนครัง้ทีส่อง
ภาพถายท่ีนํามาพิมพซ้ํา เชน ภาพในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร จะพิมพดวยการ
ใชจุดเล็กๆ ของหมกึแทนภาพถายตนฉบับ ซึง่จะทําใหคุณภาพงานลดลง บอย
ครั้ง จุดของหมึกพิมพจะทําใหเกิดรูปแบบที่ไมตองการ ซึ่งสามารถมองเห็นได
เมื่อรูปภาพถูกสแกนหรือพิมพ หรือเมือ่รูปภาพปรากฏบนหนาจอ หากคําแนะนํา
ตอไปนี้ไมสามารถแกไขปญหาได คุณอาจจะตองใชภาพตนฉบับที่มีคุณภาพดี
กวานี้
◦ พยายามกําจัดรอยจุดหมกึดวยการลดขนาดของภาพท่ีสแกน
◦ พิมพภาพท่ีสแกนได เพ่ือดูวาคุณภาพดีข้ึนหรือไม
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◦ ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาความละเอียดและสีถูกตองสําหรับชนิดของ
งานสแกนนั้น

◦ เพ่ือผลลัพธท่ีดีที่สุด ใหใชกระจกของสแกนเนอรสําหรับการสแกนแทนท่ี
ADF

ขอความหรอืรปูภาพดานหลงัของตนฉบบัทีม่สีองหนาปรากฏอยูบนงานทีส่แกน
ขอความหรือรูปภาพบนตนฉบบัที่มสีองหนาสามารถสแกน "ผาน" ไดจากดาน
หลัง หากตนฉบบันั้นถูกพิมพบนวัสดุพิมพที่มีลักษณะบางหรือใสเกินไป
ภาพทีส่แกนบดิเบีย้ว
อาจเปนเพราะปอนภาพตนฉบบัไมถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาใชตัวปรับแนว
กระดาษเมือ่คุณปอนตนฉบับเขาไปใน ADF สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
วางตนฉบับของคุณไวบนตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
เพ่ือผลลัพธที่ดีที่สุด ใหใชกระจกของสแกนเนอรสําหรับการสแกนแทนที่ ADF
คณุภาพของรปูภาพดีกวาเมือ่สัง่พิมพ
รูปภาพที่แสดงบนหนาจออาจจะไมไดแสดงถึงคุณภาพของงานสแกนไดถูกตอง
เสมอไป
◦ ลองปรับการต้ังคาหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือใชสีมากข้ึน (หรือระดับ

โทนสีเทา) โดยปกติ สําหรับคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง Windows คุณสามารถ
ปรับการต้ังคาไดโดยการเปด Display (จอแสดงผล) จาก Control panel
(แผงควบคุม) ของ Windows

◦ ลองปรับการต้ังคาความละเอียดและสี
ภาพทีส่แกนมจีดุ เสน แถบขาวแนวตั้ง หรอืขอบกพรองอืน่ๆ
◦ หากกระจกสแกนเนอรสกปรก รูปภาพที่ออกมาจะไมไดความคมชัดสูงสุด

โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ สําหรับคําแนะนําในการทําความสะอาด
◦ ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบบัและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการสแกน
ภาพกราฟกดูแตกตางจากตนฉบบั
สแกนดวยความละเอียดที่สูงข้ึน

หมายเหตุ การสแกนดวยความละเอียดทีสู่งอาจใชเวลานาน และอาจใชพ้ืนท่ี
จํานวนมากในคอมพิวเตอรของคุณ

ปฏบิตัิตามขัน้ตอนเพื่อปรบัปรงุคณุภาพการสแกน
◦ ใชกระจกเพ่ือสแกนแทนที่จะใช ADF
◦ ปอนวัสดุพิมพใหถูกตอง หากวางวัสดุพิมพบนกระจกสแกนเนอรไมถูกตอง

อาจยับยน และทําใหงานไมชัดเจน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวาง
ตนฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร

◦ ปรับการต้ังคาซอฟตแวร HP ใหเหมาะกับวัตถุประสงคการสแกนของคุณ
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◦ ใชหรือทําแผนนําเพ่ือปกปองตนฉบบัของคุณ
◦ การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การ

ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและแผนรองฝา

การสแกนมขีอบกพรอง
• หนาวาง

ตรวจดูวาเอกสารตนฉบับวางไวอยางถูกตอง วางเอกสารตนฉบบัโดยคว่ํา
หนาลงบนสแกนเนอรแบบวางราบ พรอมกับใหมมุซายดานบนของเอกสาร
อยูในตําแหนงมุมขวาดานลางของกระจกสแกนเนอร

• เขมหรอืจางเกนิไป
◦ ลองปรับการต้ังคา ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาความละเอียดและสีถูก

ตอง
◦ รปูภาพตนฉบับอาจจะสวางหรือเขมเกินไป หรืออาจจะถูกพิมพลงบน

กระดาษที่มีสี
• เสนทีไ่มตองการ, จดุดํา หรอืเสนริว้

◦ อาจจะมหีมึกพิมพ กาว น้ํายาลบคําผิด หรือสารท่ีไมตองการอยูบน
กระจกสแกนเนอร กระจกสแกนเนอรอาจสกปรกหรือมรีอยขีดขวน
หรือแผนรองฝาอาจสกปรก ใหทําความสะอาดกระจกสแกนเนอรและ
แผนรองฝา สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ หาก
ทําความสะอาดแลวยังไมสามารถแกไขปญหาได อาจจะตองเปลี่ยน
กระจกสแกนเนอรหรือแผนรองฝา

◦ ขอบกพรองอาจจะอยูบนตนฉบบัและไมไดเปนสาเหตุที่เกิดจากการ
สแกน

• ขอความไมชดัเจน
ลองปรับการต้ังคา ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาความละเอียดและสีถูกตอง

• ขนาดลดลง
อาจมกีารต้ังคาซอฟตแวร HP ใหยอขนาดรูปภาพที่สแกนแลว โปรดดู
ขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการต้ังคาที่วิธีใชในซอฟตแวรของ
เคร่ืองพิมพ HP

การแกปญหาโทรสาร
สวนน้ีประกอบดวยขอมลูการแกไขปญหาเบือ้งตนเก่ียวกับการติดต้ังเคร่ืองพิมพ
ถาติดต้ังเครื่องพิมพสําหรับการโทรสารไมถูกตอง คุณอาจประสบปญหาเมื่อสง
หรือรับโทรสาร หรือทั้งสองอยาง
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ถาคุณมปีญหาในการใชโทรสาร คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบโทรสารเพ่ือ
ตรวจดูสถานะของเคร่ืองพิมพ การทดสอบน้ีจะลมเหลวหากเครื่องพิมพไมไดรับ
การติดต้ังอยางถูกตองสําหรับการรับสงโทรสาร ทําการทดสอบน้ีหลังจากคุณติด
ต้ังเครื่องพิมพสําหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
ที่ การทดสอบการต้ังคาโทรสาร

หากการทดสอบผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมลูเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
ที่พบ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การทดสอบโทรสารลมเหลว

เคลด็ลบั คุณสามารถไปท่ีเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมลูและยูทิลิต้ีที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

• การทดสอบโทรสารลมเหลว
• จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศัพทตอพวงไว
• เคร่ืองพิมพมปีญหาในการรับสงโทรสาร
• เครื่องพิมพมปีญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง
• เคร่ืองพิมพรับโทรสารไมได แตสงโทรสารได
• เคร่ืองพิมพสงโทรสารไมได แตรับโทรสารได
• สัญญาณโทรสารถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
• สายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ
• ไมสามารถพิมพโทรสารสี
• คอมพิวเตอรไมสามารถรับโทรสาร Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี และ

Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac)

การทดสอบโทรสารลมเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลวพบวาผิดพลาด ใหตรวจดูรายงานเพ่ือดูขอมลูเบื้อง
ตนเก่ียวกับขอผิดพลาด สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมอยางละเอียด ใหตรวจดูรายงาน
เพ่ือดูวาการทดสอบสวนใดท่ีผิดพลาด แลวหาหัวขอการแกไขปญหาที่ตรงกัน

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• "การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตอโทรสารเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตอสายโทรศัพทเขากับพอรตของโทรสารอยางถูกตอง" ลม

เหลว
• การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศัพทที่ถูกตองกับโทรสาร" ลมเหลว
• การทดสอบ "การตรวจหาสัญญาณโทรศัพทระบบกดปุม" ลมเหลว
• การทดสอบ "สภาพสายรับสงโทรสาร" ลมเหลว
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"การทดสอบฮารดแวรของโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ปดเคร่ืองพิมพโดยกดปุม  (Power (เปด/ปด)) บนแผงควบคุมของ

เครื่องพิมพแลวถอดปลั๊กสายไฟออกจากดานหลังของเคร่ืองพิมพ หลัง
จากผานไปสองสามวินาที ใหเสียบปลั๊กสายไฟกลับเขาที่เดิม แลวเปด
เครื่อง รันการทดสอบอีกครั้ง หากการทดสอบยังลมเหลวอีก ใหอาน
ขอมลูการแกไขปญหาเบือ้งตนในหัวขอนี้

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวา
ไมมปีญหา

• หากคุณรันการทดสอบจาก Fax Setup Wizard (ตัวชวยต้ังคา
โทรสาร) (Windows) หรือ HP Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ัง
ของ HP) (Mac OS X) ควรตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพิมพไมได
กําลังทํางานอื่นอยู เชน การรับโทรสารหรือการทําสําเนา ตรวจดูวามี
ขอความบนหนาจอแสดงผลท่ีระบวุาเครื่องพิมพกําลังทํางานอยูหรือไม
หากไมวาง ใหรอจนกวาเครื่องจะวาง และอยูในสถานะไมทํางาน กอนที่
จะรันการทดสอบ

• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกคร้ัง

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช่ือม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้เพ่ือตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
หาก Fax Hardware Test (ทดสอบฮารดแวรโทรสาร) ยงัไมสามารถใช
งานได และเกิดปญหาในการรับสงโทรสาร ใหติดตอฝายสนับสนุนของ HP
ไปท่ี www.hp.com/go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและยูทิลิต้ี
ที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได เมื่อมขีอความแจง
ใหเลือกประเทศ/ภูมภิาคของคุณ แลวคลิก Contact HP (ติดตอ HP) เพ่ือ
ขอขอมูลการโทรติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิค
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การทดสอบ "การตอโทรสารเขากบัชองเสยีบสายโทรศพัททีผ่นงั" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบการเช่ือมตอระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ

เครื่องพิมพ เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก

คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกคร้ัง

• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากน้ันใหตอปลายอกีดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่อยูดานหลัง
เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ังคาเครื่องพิมพสําหรับ
การโทรสาร โปรดดูที่ การต้ังคาโทรสารเพ่ิมเติม

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช่ือม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับเคร่ืองพิมพ แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษทัตรวจ
สอบสายสัญญาณให

• ลองสงหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถสงหรือรับโทรสารได แสดงวา
ไมมปีญหา

หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้เพ่ือตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
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การทดสอบ "การตอสายโทรศัพทเขากบัพอรตของโทรสารอยางถกูตอง" ลม
เหลว

วธิแีกไข: เสียบสายโทรศัพทเขากับพอรตที่ถูกตอง
1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอ

ปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง จากนั้นใหตอปลาย
อีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่อยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ ถาคุณใชพอรต 2-EXT ตอเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง คุณจะไมสามารถรับหรือสงโทรสาร ควรใชพอรต
2-EXT ตอกับอุปกรณอื่นๆ เทานั้น เชน เคร่ืองตอบรับ

ภาพ 8-1 ภาพดานหลงัของเครือ่งพมิพ

1

2
1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

2. หลังจากที่คุณเช่ือมตอสายโทรศัพทเขากับพอรต 1-LINE แลว ให
ดําเนินการทดสอบโทรสารอีกครั้ง เพ่ือใหแนใจวาสามารถรับสงโทรสาร
ได และเครื่องพิมพพรอมที่จะรับสงโทรสาร

3. ลองสงหรือรับโทรสาร

บท 8
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• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกคร้ัง

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช่ือม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

การทดสอบ "การใชประเภทสายโทรศพัททีถ่กูตองกบัโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ

เครื่องพิมพ เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลายขางหน่ึง
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดานหลังของ
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เครื่องพิมพ และปลายอีกดานตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ

1

2

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

ถาสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณสามารถใชตัว
ตอพวงเพ่ือเพ่ิมความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดท่ีรานจําหนาย
สนิคาอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากน้ี คุณ
จําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท
มาตรฐานที่มีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน

• ตรวจสอบการเช่ือมตอระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
เครื่องพิมพ เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว
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• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกคร้ัง

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช่ือม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

การทดสอบ "การตรวจหาสญัญาณโทรศัพทระบบกดปุม" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ อาจทําใหการ

ทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
ไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีกครั้ง
หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาสญัญาณ
การโทร) ผานการทดสอบโดยไมเช่ือมตออุปกรณอ่ืน แสดงวาช้ินสวน
หนึ่งหรือหลายช้ินของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณ
เหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่งทราบวา
อุปกรณช้ินใดท่ีกอใหเกิดปญหา

• ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับเคร่ืองพิมพ แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากคุณ
ไมไดยินเสียงสัญญาณ ใหติดตอบริษทัโทรศัพท แลวใหบริษทัตรวจ
สอบสายสัญญาณให

• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากน้ันใหตอปลายอกีดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่อยูดานหลัง
เครื่องพิมพ

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช่ือม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• หากระบบโทรศัพทไมไดใชสัญญาณหมุนแบบมาตรฐาน เชน ระบบ
PBX บางระบบ อาจทําใหการทดสอบลมเหลวได ซึง่ทําใหเกิดปญหาใน
การสงหรือรับโทรสาร ลองสงหรือรับโทรสารทดสอบ
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• ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังคาประเทศ/ภมูิภาคไวถูกตองตามประเทศ/
ภูมภิาคของคุณ หากไมไดต้ังคาประเทศ/ภูมิภาค หรือหากต้ังคาไมถูก
ตอง การทดสอบอาจลมเหลวและอาจเกิดปญหาในการสงและรับ
โทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณตอเครื่องพิมพกับโทรศัพทอะนาล็อก มฉิะนั้น
จะไมสามารถสงหรือรับโทรสาร การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับ
สาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปน
ไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไว ตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอะนา
ล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกคร้ัง

หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้เพ่ือตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
หากการทดสอบ Dial Tone Detection (การตรวจสอบเสียงสัญญาณ)
ยังคงลมเหลว ใหติดตอบริษทัโทรศัพทเพ่ือตรวจเช็คสายโทรศัพท

การทดสอบ "สภาพสายรบัสงโทรสาร" ลมเหลว

วธิแีกไข:
• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณตอเครื่องพิมพกับโทรศัพทอะนาล็อก มฉิะนั้น

จะไมสามารถสงหรือรับโทรสาร การตรวจสอบวาสายโทรศัพทเปนแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอโทรศัพทระบบอะนาล็อกเขากับ
สาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียงสัญญาณปกติ อาจเปน
ไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไว ตอเครื่องพิมพเขากับสายโทรศัพทอะนา
ล็อกแลวลองสงหรือรับโทรสาร

• ตรวจสอบการเช่ือมตอระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับ
เครื่องพิมพ เพ่ือใหแนใจวาตอสายโทรศัพทแนนแลว

• ตรวจสอบวาคุณเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
อยางถูกตอง ในการใชสายโทรศัพทท่ีมมีาใหในกลองพรอมกับ
เครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึง่อยูดานหลัง
เครื่องพิมพ
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• อุปกรณอื่น ซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ อาจทําใหการ
ทดสอบลมเหลว หากตองการคนหาวาอุปกรณอื่นกอใหเกิดปญหาหรือ
ไม ใหถอดสายทุกสายออกจากสายโทรศัพท แลวรันการทดสอบอีกครั้ง
◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)

ผานการทดสอบโดยไมเช่ือมตออุปกรณอื่น แสดงวาช้ินสวนหนึ่ง
หรือหลายช้ินของอุปกรณเปนสาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณ
เหลานั้นกลับเขาไปอีกครั้งและทําการทดสอบทีละช้ิน จนกระทั่ง
ทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร)
ทํางานลมเหลวโดยไมมกีารเช่ือมตออุปกรณอื่น ใหตอเครื่องพิมพ
เขากับสายโทรศัพทที่ใชงานอยู แลวตรวจดูขอมลูการแกไขปญหา
เบือ้งตนในหัวขอนี้

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช่ือม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

• โปรดตรวจสอบวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ หาก
คุณไมไดใชสายที่ใหมาพรอมกันเพ่ือเช่ือมตอจากชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ คุณอาจสงหรือรับโทรสารไมได หลังจาก
เสียบสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพแลว ใหทําการทดสอบ
โทรสารใหมอีกคร้ัง

หลังจากที่คุณแกปญหาแลว ใหรันการทดสอบโทรสารอีกครัง้เพ่ือตรวจสอบ
วาสามารถสงโทรสารได และเครื่องพิมพพรอมสําหรับการรับสงโทรสาร
หากการทดสอบ Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยังคงลม
เหลว และคุณมปีญหาในการรับสงโทรสาร โปรดติดตอบริษทัโทรศัพทเพ่ือ
ใหตรวจเช็คสายโทรศัพท

จอแสดงผลจะแสดงวาโทรศพัทตอพวงไว

วธิแีกไข: คุณกําลังใชสายโทรศัพทผิดประเภท โปรดตรวจสอบวาคุณใช
สายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ เพ่ือตอเครื่องพิมพกับสาย
โทรศัพท ถาสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณสามารถ
ใชตัวตอพวงเพ่ือเพ่ิมความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดที่ราน
จําหนายสินคาอเิล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากน้ี คุณ
จําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพทมาตรฐานที่มี
อยูแลวท่ีบานหรือท่ีทํางาน
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วธิแีกไข: อุปกรณอื่นซึ่งใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพอาจกําลังมี
การใชงานอยู ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทที่ตอพวง (โทรศัพทท่ีอยูบน
สายโทรศัพทเดียวกัน แตไมเช่ือมตอกับเครื่องพิมพ) หรืออุปกรณอื่นๆ ไมมี
การใชงานอยูหรือมกีารตอพวง ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพ
ในการรับสงโทรสารได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-
up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือใชงานอินเทอรเน็ตอยู

เครือ่งพมิพมปีญหาในการรบัสงโทรสาร

วธิแีกไข: ตรวจสอบดูวาเคร่ืองพิมพเปดอยูหรือไม ดูที่จอแสดงผลบน
เคร่ืองพิมพ หากจอแสดงผลวางเปลาและไฟปุม  (Power (เปด/ปด)) ดับ
แสดงวาเครื่องพิมพปดอยู ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายไฟเขากับ
เคร่ืองพิมพและเสียบเขากับปลั๊กไฟแนนดีแลว กดปุม  (Power (เปด/
ปด)) เพ่ือเปดเครื่องพิมพ

หลังจากเปดเคร่ืองพิมพแลว HP ขอแนะนําใหรอหานาทกีอนที่จะรับหรือสง
โทรสาร เครื่องพิมพไมสามารถรับหรือสงโทรสารในขณะที่กําลังเริ่มทํางาน
หลังจากเปดเคร่ืองได

วธิแีกไข: หากไมไดเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซี) หรือ
Fax to Mac (โทรสารไปยัง Mac) คุณอาจไมสามารถสงหรือรับโทรสาร
ไดหากหนวยความจําของโทรสารเต็ม (จํากัดตามหนวยความจําของ
เคร่ืองพิมพ)

วธิแีกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับ

เครื่องพิมพ เพ่ือเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ปลายขางหน่ึง
ของสายโทรศัพทควรจะตอเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดานหลังของ
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เครื่องพิมพ และปลายอีกดานตอกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ

1

2

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

ถาสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณสามารถใชตัว
ตอพวงเพ่ือเพ่ิมความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดท่ีรานจําหนาย
สนิคาอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากน้ี คุณ
จําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท
มาตรฐานที่มีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน

• ลองเช่ือมตอโทรศัพทและสายโทรศัพทเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนังที่คุณกําลังใชสําหรับเคร่ืองพิมพ แลวตรวจดูเสียงสัญญาณ หากไม
ไดยินเสียงสัญญาณโทรศัพท ใหติดตอขอรับบริการจากบริษทัโทรศัพท
ในทองถิ่นของคุณ

• อุปกรณอื่นซึง่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพอาจกําลังมกีารใช
งานอยู ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพในการรับสงโทรสาร
ได หากตอโทรศัพทพวงไว หรือกําลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือใชงานอินเทอรเน็ตอยู
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• ตรวจสอบวาการทํางานอื่นทําใหเกิดขอผิดพลาดหรือไม ตรวจสอบ
จอแสดงผลหรือคอมพิวเตอรเพ่ือดูขอความแสดงขอผิดพลาดซ่ึงจะให
ขอมูลเก่ียวกับปญหาและวิธีการแกไขปญหา หากเกิดขอผิดพลาด
เครื่องพิมพจะไมสามารถรับหรือสงโทรสารไดจนกวาจะมีการแกไขขอ
ผิดพลาดน้ันแลว

• การเชื่อมตอสายโทรศัพทอาจจะมีเสียงรบกวน สายโทรศัพทท่ีมคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได ตรวจ
สอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขากับชองเสียบ
สายโทรศัพทที่ผนังและฟงวามีเสียงดังคงท่ีหรือมเีสียงรบกวนหรือไม
หากคุณไดยินเสียงรบกวน ใหปด Error Correction Mode (โหมด
แกไขขอผิดพลาด) (ECM) แลวลองสงโทรสารใหมอีกครั้ง หาก
ตองการขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยน ECM ใหดูท่ี การต้ังคาโหมดแกไข
ขอผิดพลาด หากปญหายังคงมอียู ใหติดตอบริษัทโทรศัพท

• หากคุณใชบริการระบบ DSL (Digital Subscriber Line) ใหตรวจ
สอบวาไดเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL แลว มฉิะนั้นจะไมสามารถใช
โทรสารได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กรณี B: การติดต้ัง
เครื่องพิมพรวมกับ DSL

• ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดเช่ือมตอเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่
ผนัง ซึง่ต้ังคาไวสําหรับโทรศัพทแบบดิจิตอล การตรวจสอบวาสาย
โทรศัพทเปนแบบระบบดิจิตอลหรือไม ทําไดโดยเช่ือมตอโทรศัพท
ระบบอะนาล็อกเขากับสาย แลวฟงเสียงสัญญาณ หากคุณไมไดยินเสียง
สัญญาณปกติ อาจเปนไปไดวาต้ังคาสายดิจิตอลไว

• หากคุณกําลังใชทั้งอุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรข้ัวตอของ
โทรศัพทภายใน (PBX) หรือเครือขายบริการสือ่สารรวมระบบดิจิตอล
(Integrated Services Digital Network - ISDN) โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตอกับพอรตท่ีถูกตองแลว และอะแดปเตอร
ข้ัวตอไดรับการต้ังคาเปนประเภทสวิตชที่ถูกตองสําหรับประเทศ/พ้ืนท่ี
ของคุณ ถาเปนไปได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ กรณี C: การติด
ต้ังเครื่องพิมพรวมกับระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
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• ถาเคร่ืองพิมพใชสายโทรศัพทเดียวกับบริการ DSL โมเด็ม DSL อาจ
จะตอลงดินไมถูกตอง หากโมเด็ม DSL ไมไดตอลงดินอยางถูกตอง
อาจทําใหเกิดเสียงรบกวนในสายโทรศัพท สายโทรศัพทที่มคุีณภาพ
เสียงตํ่า (มเีสียงรบกวน) อาจกอใหเกิดปญหาในการโทรสารได คุณ
สามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของสายโทรศัพทโดยเสียบโทรศัพทเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังและฟงวามเีสียงดังคงท่ีหรือมีเสียง
รบกวนหรือไม ถาคุณไดยินเสียงรบกวน ใหปดโมเด็ม DSL และถอด
ปล๊ักไฟออกอยางนอย 15 นาที เปดโมเด็ม DSL ใหมแลวฟงเสียง
สัญญาณอีกครั้ง

หมายเหตุ ในอนาคต คุณอาจไดยินเสียงสัญญาณรบกวนในสาย
โทรศัพทอีก ถาเครื่องพิมพหยุดรับและสงโทรสาร ใหทําซ้ําข้ันตอนนี้

หากยังคงมีสัญญาณเสียงรบกวนในสายโทรศัพท โปรดติดตอบริษัท
โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปดโมเด็ม DSL
โปรดติดตอขอรับบริการจากบริษทั DSL ของคุณ

• หากคุณใชตลับแยกสายโทรศัพท อาจกอใหเกิดปญหาในการรับสง
โทรสารได (ตลับแยกสายโทรศัพทคือตัวเช่ือมตอสายสองเสนที่ตอเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง) ลองถอดตลับแยกสายออกและเช่ือม
ตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังโดยตรง

เครือ่งพิมพมปีญหาในการสงโทรสารดวยตนเอง

วธิแีกไข:

หมายเหตุ วิธีแกปญหาที่เปนไปไดจะใชไดเฉพาะกับประเทศ/พ้ืนที่ที่ได
รับสายโทรศัพท 2 เสนในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเทาน้ัน 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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• ตรวจสอบวาโทรศัพทท่ีคุณใชสําหรับสงโทรสารตอเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง เมือ่ตองการสงโทรสารดวยตนเอง ใหตอโทรศัพทเขากับพอรต
2-EXT บนเครื่องพิมพโดยตรง ดังที่แสดงไวในภาพประกอบ

1

2

3

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ เพ่ือเชื่อมตอกับ
พอรต "1-LINE"

3 โทรศัพท

• ถาคุณสงโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่ตอกับเครื่องพิมพโดยตรง
คุณตองใชคียแพดบนโทรศัพทเพ่ือสงโทรสาร คุณไมสามารถใชคีย
แพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดเช่ือมตอ
โทรศัพทโดยตรงเขากับดานบนของสายเคเบิลเครื่องพิมพซึง่มปีลั๊ก
เสียบผนังใหมาดวย

บท 8
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เครือ่งพมิพรบัโทรสารไมได แตสงโทรสารได

วธิแีกไข:
• หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ ควรตรวจสอบใหแนใจวา

คุณสมบัติ Distinctive Ring (เสยีงเรียกเขาเฉพาะ) บนเครื่องพิมพ
ถูกต้ังคาเปน All Rings (เสยีงเรยีกเขาทัง้หมด) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสําหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

• หาก Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ ถูกต้ังคาไวเปน Off (ปด)
คุณจําเปนตองรับโทรสารดวยตนเอง ไมเชนนั้นเครื่องพิมพจะไมรับ
โทรสาร สําหรับขอมูลเก่ียวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดูที่ การ
รับโทรสารดวยตนเอง

• หากคุณมีบริการขอความเสียงที่ใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับ
โทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตนเองโดยไมใชการรับแบบอัตโนมติั
ซึ่งหมายความวา คุณตองมผูีที่จะรับสายโทรสารท่ีเขามา สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการต้ังคาเครื่องพิมพเมือ่ใชบริการขอความเสียง โปรดดูท่ี กรณี
F: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับขอความเสียง สําหรับขอมูล
เก่ียวกับการรับโทรสารดวยตนเอง โปรดดูที่ การรับโทรสารดวยตนเอง

• หากคุณใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรที่ใชสายโทรศัพทเดียวกับ
เครื่องพิมพ ควรตรวจสอบใหแนใจวาซอฟตแวรที่มาพรอมกับโมเด็ม
ของคุณไมไดถูกต้ังคาไวเพ่ือรับโทรสารแบบอัตโนมัติ โมเด็มที่ถูกต้ังคา
เพ่ือรับโทรสารโดยอัตโนมัติจะใชสายโทรศัพทเพ่ือรับโทรสารท่ีสงเขา
มาท้ังหมด ซึง่จะทําใหเครื่องพิมพไมสามารถรับสายโทรสารเขา

• หากคุณใชเครื่องตอบรับที่ใชสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ คุณ
อาจจะประสบกับปญหาใดปญหาหนึ่งตอไปนี้:
◦ เครื่องตอบรับของคุณอาจจะไมไดรับการต้ังคาเพ่ือใชงานกับ

เครื่องพิมพอยางถูกตอง
◦ ขอความท่ีสงออกไปอาจยาวหรือดังเกินกวาทีเ่ครื่องพิมพจะตรวจ

พบสัญญาณโทรสารได ซึง่อาจทําใหการเช่ือมตอของเครื่องสง
โทรสารหลุดได

◦ เครื่องตอบรับของคุณอาจมีชวงเงียบไมนานพอที่จะใหเครื่องพิมพ
ตรวจพบสัญญาณโทรสารไดหลังจากสงขอความออกไป ปญหานี้
มักจะเกิดข้ึนกับเครื่องตอบรับแบบดิจิตอล
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วิธีปฏบิัติดังตอไปนี้อาจชวยคุณแกปญหาตางๆ ดังกลาวได:
◦ เมื่อคุณใชสายของเคร่ืองตอบรับสายเดียวกันกับสายโทรศัพท

สําหรับโทรสาร ใหลองเช่ือมตอเครื่องตอบรับเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง ดังที่อธิบายไวใน กรณี I: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวม
กับเครื่องตอบรับ

◦ ตรวจสอบวา ไดต้ังคาเคร่ืองพิมพใหรับโทรสารอัตโนมัติ สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการต้ังคาเคร่ืองพิมพใหรับโทรสารอัตโนมติั โปรดดู
ที่ การรับโทรสาร

◦ ตรวจสอบใหแนใจวาคา Rings to Answer (เสยีงเรียกเขา) ถูก
ต้ังคาใหมจีํานวนเสียงเรียกเขามากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การกําหนดจํานวน
ครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

◦ ถอดสายเครื่องตอบรับออก แลวลองรับโทรสาร หากสามารถรับ
โทรสารไดโดยไมมเีคร่ืองตอบรับ แสดงวาเครื่องตอบรับอาจเปน
สาเหตุของปญหา

◦ เสียบเครื่องตอบรับใหม และบันทึกขอความที่สงออกอีกครั้ง บนัทึก
ขอความท่ีใชเวลาประมาณ 10 วินาที พูดชาๆ ดวยระดับเสียงเบาๆ
เมือ่บันทึกขอความ ทิง้ระยะตอนทายขอความใหเงียบอยางนอย 5
วินาที ไมควรมีเสียงรบกวนขณะบนัทึกชวงเงียบดังกลาว ลองรับ
โทรสารอีกครั้ง

หมายเหตุ เครื่องตอบรับแบบดิจิตอลบางอยางอาจไมเก็บ
สัญญาณเสียงเงียบในตอนทายของขอความท่ีสงออก เลน
ขอความท่ีสงออกของคุณเพ่ือตรวจสอบ
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• หากเครื่องพิมพใชสายโทรศัพทเดียวกับอุปกรณโทรศัพทประเภทอื่น
เชน เครื่องตอบรับ โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร หรือกลองสวิตช
แบบหลายพอรต ระดับสัญญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดับสัญญาณอาจ
ลดลงไดหากคุณใชตลับแยกสายหรือเช่ือมตอสายเคเบิลพิเศษเพ่ือขยาย
ความยาวของสายโทรศัพท สัญญาณโทรสารท่ีลดลงอาจทําใหเกิดปญหา
ไดในระหวางการรับโทรสาร
ในการตรวจสอบวาอุปกรณอืน่กอใหเกิดปญหาหรือไม ใหถอดสาย
อุปกรณทั้งหมดที่เช่ือมตออยู นอกจากเครื่องพิมพออกจากสายโทรศัพท
จากนั้นลองรับโทรสาร หากคุณสามารถรับโทรสารไดโดยไมมีอุปกรณ
อื่นเช่ือมตออยู แสดงวาช้ินสวนหน่ึงหรือหลายช้ินของอุปกรณอ่ืนเปน
สาเหตุของปญหา ใหลองตออุปกรณเหลานั้นกลับเขาไปอีกคร้ังทีละช้ิน
และลองรับโทรสาร จนกระทั่งทราบวาอุปกรณช้ินใดที่กอใหเกิดปญหา

• หากคุณมรีูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษสําหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใช
บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจากบริษทัโทรศัพทของคุณ) ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดต้ังคาคุณสมบติั Distinctive Ring (เสียงเรยีกเขา
เฉพาะ) บนเครื่องพิมพไวตรงกัน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การ
เปลี่ยนรูปแบบเสียงเรยีกเขาสําหรบัเสียงเรยีกเขาเฉพาะ
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เครือ่งพมิพสงโทรสารไมได แตรบัโทรสารได

วธิแีกไข:
• เครื่องพิมพอาจหมนุเบอรโทรเร็วหรือกระช้ันชิดจนเกินไป คุณอาจจะ

ตองเวนระยะในการกดหมายเลข ตัวอยางเชน หากตองตอสายนอกกอน
ที่จะกดหมายเลขโทรศัพท คุณจะตองใส เครื่องหมายเวนระยะตามหลัง
หมายเลขสําหรับตอสายนอก หากหมายเลขโทรศัพทที่ตองการกดคือ
95555555 และเลข 9 คือหมายเลขที่ใชสําหรับตอสายนอก คุณจะตอง
ใสเครือ่งหมายเวนระยะดังนี้: 9-555-5555. หากตองการเวนระยะใน
หมายเลขโทรสารท่ีจะกด ใหกดปุม * จนกวาจะมีเครื่องหมายขีด (-)
ปรากฏที่หนาจอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารไดโดยการกดปุมบนหนาจอ เมือ่
ทําเชนน้ัน คุณจะสามารถฟงเสียงโทรศัพทไดขณะกดหมายเลข คุณ
สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนหมายเลขไดและตอบรับการแจง
เตือนเมือ่หมนุหมายเลข สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การสงโทรสาร
โดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

• หมายเลขปลายทางท่ีจะสงโทรสารมีสัญญาณไมถูกตองหรือเครื่องรับ
โทรสารเกิดปญหา คุณสามารถตรวจสอบได โดยลองโทรหาหมายเลข
โทรสารจากโทรศัพทและฟงสัญญาณโทรสาร หากไมไดยินสัญญาณ
โทรสาร แสดงวาเครื่องรับโทรสารอาจปดอยูหรือไมไดเช่ือมตอไว หรือ
บริการขอความเสียงอาจรบกวนสายโทรศัพทของผูรับ คุณอาจขอให
ผูรับโทรสารตรวจสอบเคร่ืองรับโทรสารเพ่ือหาขอบกพรองที่เกิดข้ึน
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สญัญาณโทรสารถกูบนัทกึไวในเคร่ืองตอบรบัอตัโนมตัิ

วธิแีกไข:
• เมือ่คุณใชสายของเครื่องตอบรับสายเดียวกันกับสายโทรศัพทสําหรบั

โทรสาร ใหลองเช่ือมตอเครื่องตอบรับเขากับเครื่องพิมพโดยตรง ดังที่
อธิบายไวใน กรณี I: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวมกับเครื่องตอบรับ
ถาคุณไมตอเครื่องตอบรับตามที่แนะนํา สัญญาณโทรสารอาจจะถูก
บันทึกไวในเครื่องตอบรับ

• ตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องพิมพถูกต้ังคาใหรับโทรสารโดยอัตโนมติั
และการต้ังคา Rings to Answer (เสยีงเรียกเขา) นั้นถูกตอง จํานวน
เสียงเรียกเขาสําหรับเครื่องพิมพควรมากกวาจํานวนเสียงเรียกเขาของ
เครื่องตอบรับ หากคุณต้ังคาเครื่องตอบรับและเครื่องพิมพใหมีจํานวน
เสียงเรียกเขาจํานวนเทากัน อุปกรณทั้งคูจะตอบรับ และสัญญาณ
โทรสารจะถูกบนัทึกไวบนเครื่องตอบรับ

• ต้ังคาเคร่ืองตอบรับใหมจีํานวนเสียงเรียกเขานอยลงและใหเครื่องพิมพ
ตอบรับดวยจํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่รองรับได (จํานวนเสียงเรียก
เขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมภิาค) สําหรับการต้ังคานี้
เครื่องตอบรับจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจะตรวจสอบสายน้ัน หาก
เครื่องพิมพพบวาเปนสัญญาณโทรสาร เครื่องจะรับโทรสาร หากเปน
สายสนทนา เครื่องตอบรับจะบันทึกขอความไว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

สายโทรศพัททีม่าพรอมกบัเครือ่งพมิพยาวไมพอ

วธิแีกไข: ถาสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพยาวไมพอ คุณ
สามารถใชตัวตอพวงเพ่ือเพ่ิมความยาวได คุณสามารถซื้อตัวตอพวงไดที่
รานจําหนายสินคาอิเล็กทรอนิกสที่จําหนายอุปกรณโทรศัพทดวย นอกจากน้ี
คุณจําเปนตองใชสายโทรศัพทอีกหนึ่งสาย ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท
มาตรฐานที่มีอยูแลวที่บานหรือที่ทํางาน

เคลด็ลบั ถามอีะแดปเตอรสายโทรศัพทแบบสองเสนมาพรอมกับ
เคร่ืองพิมพ คุณสามารถใชอะแดปเตอรนี้กับสายโทรศัพทแบบสี่เสนเพ่ือ
เพ่ิมความยาวสายได สําหรับขอมูลเก่ียวกับการใชอะแดปเตอรสาย
โทรศัพทแบบสองเสน โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพรอมกัน

การแกปญหาโทรสาร 147



วธิเีพิ่มความยาวสายโทรศัพท
1. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหน่ึง

เขากับตัวตอพวง จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-
LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2. ตอสายโทรศัพทอีกสายหนึ่งเขากับพอรตทีเ่ปดอยูบนตัวตอพวง และตอ
ปลายสายอีกดานเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

ไมสามารถพิมพโทรสารสี

สาเหตุ: ตัวเลือกการพิมพโทรสารขาเขาเปนปดการใช

วธิแีกไข: การพิมพโทรสารสี ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดตัวเลือก
การพิมพโทรสารที่เขามาบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

คอมพวิเตอรไมสามารถรบัโทรสาร Fax to PC (โทรสารไปยงัพีซ)ี และ Fax
to Mac (โทรสารไปยงั Mac)

สาเหตุ: คอมพิวเตอรที่ไดเลือกใหรับโทรสารไวปดอยู

วธิแีกไข: ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรที่เลือกรับโทรสารเปดอยูตลอด

สาเหตุ: คอมพิวเตอรแตละเครื่องจะไดรับการกําหนดคาสําหรบัการต้ังคา
และรับโทรสาร รวมทั้งมเีครื่องใดเครื่องหนึ่งอาจปดอยู

วธิแีกไข: หากคอมพิวเตอรไดรับโทรสารซ่ึงแตกตางจากเคร่ืองที่เคยใชต้ัง
คา คอมพิวเตอรทั้งสองเครื่องควรเปดอยูตลอด

สาเหตุ: ไมไดเปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to
Mac (โทรสารไปยัง Mac) หรือไมไดกําหนดคาใหคอมพิวเตอรรับโทรสาร
วธิแีกไข: เปดใชงาน Fax to PC (โทรสารไปยังพีซ)ี หรือ Fax to Mac
(โทรสารไปยัง Mac) และตองแนใจวาไดกําหนดคาคอมพิวเตอรใหรับ
โทรสารแลว
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การแกไขปญหาโดยใช HP ePrint และเวบ็ไซตของ HP
เนื้อหาในสวนน้ีจะอธิบายถึงวิธีแกไขปญหาทั่วไปโดยใช 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 e-
All-in-One series)

หากคุณมีปญหาในการใช HP ePrint ใหตรวจสอบส่ิงตอไปนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพเช่ือมตออยูกับอินเทอรเน็ตโดยใชการเช่ือม

ตอแบบไรสาย

หมายเหตุ คุณไมสามารถใชคุณสมบัติทางเว็บไดหากเคร่ืองพิมพเช่ือม
ตอโดยใชสาย USB

• ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังการอัพเดตผลิตภณัฑลาสุดไวในเครื่องพิมพ
เรียบรอยแลว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การอัพเดตเครื่องพิมพ

• ตรวจสอบวาคุณไดเปดใชงาน HP ePrint ในเคร่ืองพิมพ สําหรับขอมลู
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ การติดต้ัง HP ePrint โดยใชแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครือขายเปดอยูและทํางาน
อยางถูกตอง

• ตรวจสอบใหแนใจวาเครือขายไรสายทํางานเปนปกติ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
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• หากคุณใช HP ePrint ใหตรวจสอบส่ิงตอไปนี้
◦ ตรวจสอบวาที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพถูกตอง
◦ เซิรฟเวอร ePrint จะไมยอมรับงานพิมพอีเมล หากมหีลายที่อยูอีเมลใน

ฟลด "To" (ถึง) หรือ "Cc" (สําเนาถึง) เพียงปอนที่อยูอีเมลของ
เครื่องพิมพ HP ของคุณลงในฟลด "To" (ถึง) อยาปอนที่อยูอีเมลเพ่ิม
เติมในฟลดอื่นๆ

◦ ตรวจสอบวาคุณกําลังสงเอกสารท่ีตรงตามขอกําหนดของ HP ePrint
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ขอกําหนดเฉพาะของ HP ePrint (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)

• หากเครือขายของคุณใชการต้ังคาพร็อกซีเมือ่เช่ือมตออินเทอรเน็ต ตรวจ
สอบวาการต้ังคาพร็อกซีที่คุณกําลังปอนน้ันถูกตอง
◦ ตรวจสอบการตั้งคาที่ถูกใชโดยเว็บเบราวเซอรที่คุณใชอยู (เชน

Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari)
◦ ตรวจสอบกับผูดูแลระบบ IT หรือผูที่ต้ังคาไฟรวอลลของคุณ

หากการต้ังคาพร็อกซทีี่ใชโดยไฟรวอลลของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณตอ
งอัปเดตการต้ังคาน้ีในแผงควบคุมของเครื่องพิมพ หากการต้ังคานี้ไม
ไดรับการอัปเดต คุณจะไมสามารถใช HP ePrint ได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การติดต้ัง HP ePrint โดยใชแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ

เคลด็ลบั สําหรับความชวยเหลือเพ่ิมเติมในการติดต้ังและการใชงาน HP
ePrint โปรดไปท่ี ePrintCenter (www.eprintcenter.com)

การแกไขปญหาโดยใชเว็บไซตของ HP
หากคุณมีปญหาในการใชเว็บไซตของ HP จากคอมพิวเตอรของคุณ ใหตรวจ
สอบหัวขอตอไปน้ี

• ตรวจสอบคอมพิวเตอรที่คุณกําลังใชเพ่ือเช่ือมตออินเทอรเน็ต
• ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บเบราวเซอรตรงตามความตองการข้ันตํ่าของระบบ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
• หากเว็บเบราวเซอรใชการต้ังคาพร็อกซีใดๆ ในการเช่ือมตอกับอนิเทอรเน็ต

ใหลองปดการต้ังคาดังกลาว สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีมา
พรอมกับเว็บเบราวเซอรของคุณ
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การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)

เนื้อหาในสวนน้ีแสดงขอมลูเก่ียวกับการแกไขปญหาที่คุณอาจพบเมือ่เช่ือมตอ
เคร่ืองพิมพกับเครือขายไรสายของคุณ

ใหทําตามคําแนะนําเหลาน้ีตามลําดับ โดยเริ่มตนดวยคําแนะนําทีแ่สดงไวใน
สวน "การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายข้ันตน" หากคุณยังพบปญหาอยู ให
ทําตามคําแนะนําที่ไดใหไวในสวน “การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายข้ัน
สูง”

• การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายข้ันตน
• การแกไขปญหาเครือขายไรสายข้ันสูง

เคลด็ลบั สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขปญหาเครือขายไรสาย ให
ไปท่ี www.hp.com/go/wirelessprinting
เคลด็ลบั หากคุณใชคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows HP มี
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา HP Home Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการ
วินิจฉัยเครือขายโฮมของ HP) ท่ีสามารถชวยเรียกดูขอมูลนี้ไดจากระบบ
ปฏบิติัการบางระบบ หากตองการใชเครื่องมอืนี้ โปรดไปท่ี HP Wireless
Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) จากนั้นคลิก
Network Diagnostic Utility (ยทูิลิต้ีการวิเคราะหเครือขาย) ในสวน
Quick Links (การเช่ือมโยงดวน) (ในขณะนี้ เครื่องมือน้ีอาจใชไมไดกับทุก
ภาษา)

หมายเหตุ หลังจากคุณแกไขปญหานี้แลว ใหปฏบิติัตามคําแนะนําใน หลัง
จากแกไขปญหาตางๆ แลว

การแกไขปญหาการใชงานแบบไรสายขัน้ตน
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ตามลําดับที่แสดงไว

ขัน้ตอนที ่1 - ตองแนใจวาเปดไฟสถานะไรสาย (802.11) แลว
ถาไฟสีน้ําเงนิใกลกับปุมไรสายของเครื่องพิมพไมติด แสดงวาอาจจะยังไมได
เปดใชคุณสมบัติการใชงานแบบไรสาย หากตองการเปดสัญญาณไรสาย ใหกด
ปุม  (ไรสาย) หากคุณเห็นตัวเลือก Wireless is Off (ระบบไรสายปดอยู)
ในรายการ ใหใชปุมทางดานขวา เลือก Wireless Settings (การต้ังคาระบบ
ไรสาย) เลือก Wireless: On/Off (ระบบไรสาย: เปด/ปด) แลวเลอืก On
(เปด)
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ขัน้ตอนที ่2 - รสีตารทสวนประกอบของเครอืขายไรสาย
ปดเราเตอรและเครื่องพิมพ แลวเปดอุปกรณทั้งสองใหมตามลําดับน้ี: เปดเรา
เตอรกอน แลวจึงคอยเปดเครื่องพิมพ หากคุณยังไมสามารถเช่ือมตอได ใหปด
เราเตอร เคร่ืองพิมพ และคอมพิวเตอรของคุณ ในบางครั้ง การปดเครื่องและ
เปดข้ึนมาอีกครั้งจะชวยแกปญหาจากการสื่อสารเครือขายได

ขัน้ตอนที ่3 - รนั Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบไร
สาย)
สําหรับปญหาเครือขายไรสาย ใหรัน Wireless Test Report (รายงานการ
ทดสอบระบบไรสาย) หากตองการพิมพหนา Wireless Test Report
(รายงานการทดสอบระบบไรสาย) ใหกดปุม  (ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวา
เพ่ือเล่ือนไปยังและเลือก Print Reports (พิมพรายงาน) แลวเลือก
Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบไรสาย) ถาตรวจพบ
ปญหา รายการการทดสอบท่ีพิมพออกมาจะมีคําแนะนําที่อาจชวยแกปญหาน้ัน
ได

เคลด็ลบั  หากรายงานการทดสอบระบบไรสายระบุวาสัญญาณออน ใหลอง
เลื่อนเครื่องพิมพเขาไปใกลเราเตอรไรสายมากข้ึน

การแกไขปญหาเครอืขายไรสายขัน้สงู
หากคุณไดพยายามทําตามคําแนะนําทีไ่ดใหไวใน การแกไขปญหาการใชงาน
แบบไรสายข้ันตน และยังคงไมสามารถเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไร
สาย ใหลองทําตามคําแนะนําซึ่งแสดงไวตามลําดับดังนี้:

• ข้ันตอนท่ี 1: ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับเครือขาย
ของคุณแลว

• ข้ันตอนท่ี 2: ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับเครือขายของคุณ
แลว

• ข้ันตอนท่ี 3: ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลลบล็อคการสื่อสารอยูหรือไม
• ข้ันตอนท่ี 4: ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองพิมพอยูในสถานะออนไลนและพรอม

ใชงาน
• ข้ันตอนท่ี 5: ตรวจสอบวาเครื่องพิมพแบบไรสายถูกต้ังคาเปนไดรเวอร

เคร่ืองพิมพเริ่มตน (เฉพาะ Windows เทานั้น)
• ข้ันตอนท่ี 6: ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับเครือขาย

ของคุณแลวผานเครือขาย Virtual Private Network (VPN)
• หลังจากแกไขปญหาตางๆ แลว
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ขัน้ตอนที ่1: ตรวจสอบวาเครือ่งคอมพวิเตอรของคุณเชือ่มตอกบัเครอืขายของ
คณุแลว

ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับเครือขายไรสายของคุณแลว หาก
คอมพิวเตอรของคุณไมไดเช่ือมตอกับเครือขาย คุณจะไมสามารถใชเคร่ืองพิมพ
ผานระบบเครือขายได

การตรวจสอบการเชือ่มตอแบบไรสาย
1. ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดระบบไรสายของคอมพิวเตอรแลว (สําหรับ

ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมคอมพิวเตอร)
2. หากคุณไมไดใชช่ือเครือขาย (SSID) จึงเปนไปไดวาคอมพิวเตอรแบบไร

สายของคุณจะเช่ือมตอเขากับเครือขายใกลเคียงซึ่งไมใชเครือขายของคุณ
ข้ันตอนตอไปน้ีมไีวสําหรับตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ
เครือขายของคุณหรือไม

Windows
a. คลิก Start (เร่ิม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) ไปยัง

Network Connections (การเช่ือมตอเครือขาย) แลวจึงคลิก
View Network Status (ดูสถานะของเครอืขาย) และ Tasks
(งาน)
หรือ
คลิก Start (เร่ิม) เลือก Settings (การต้ังคา) คลิก Control Panel
(แผงควบคุม) ดับเบลิคลิก Network Connections (การเช่ือมตอ
เครือขาย) คลิกเมนู View (มุมมอง) แลวเลือก Details (รายละเอียด)
ปลอยใหกลองโตตอบเครือขายเปดคางไวในขณะที่คุณดําเนินการในข้ัน
ตอนถัดไป

b. ถอดสายไฟออกจากเราเตอรแบบไรสาย สถานะการเช่ือมตอของ
คอมพิวเตอรของคุณควรเปลี่ยนเปน Not Connected (ไมไดเช่ือม
ตอ)

c. เสียบสายไฟเขากับเราเตอรแบบไรสายอีกครั้ง สถานะการเช่ือมตอควร
เปลี่ยนเปน Connected (เช่ือมตอ)
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Mac OS X
▲ คลิกไอคอนสถานะ AirPort/Wi-Fi ในแถบเมนูที่ดานบนของจอแสดง

ผล จากเมนูที่ปรากฏ คุณสามารถตรวจสอบวาการเช่ือมตอไรสายเปด
อยูหรือไมและเครือขายไรสายใดท่ีคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตออยู

หมายเหตุ หากตองการตรวจสอบการเช่ือมตอไรสายบน
คอมพิวเตอรที่ใช Mac ใหคลิก System Preferences (ลักษณะ
ที่ตองการของระบบ) ใน Dock แลวคลิก Network (เครือขาย)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหคลิกปุมวิธีใชในหนาตาง

หากคุณไมสามารถเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายของคุณได โปรดติดตอ
ผูที่ติดต้ังเครือขายของคุณหรือผูผลิตเราเตอรเนื่องจากอาจมีปญหาดาน
ฮารดแวรของเราเตอรหรือคอมพิวเตอรของคุณ

เคลด็ลบั หากคุณสามารถเขาใชอินเทอรเน็ตและกําลังใชคอมพิวเตอรที่ใช
งาน Windows คุณสามารถเขาใช HP Network Assistant ไดท่ี
www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?
jumpid=reg_R1002_USEN เพ่ือขอความชวยเหลอืในการต้ังคาเครอื
ขาย (เว็บไซตนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น)

ขัน้ตอนที ่2: ตรวจดูใหแนใจวาเครือ่งพิมพเชือ่มตออยูกบัเครอืขายของคุณแลว

ถาคุณไมไดเช่ือมตอเคร่ืองพิมพผานระบบเครือขายเดียวกันกับคอมพิวเตอร
คุณจะไมสามารถใชเครื่องพิมพผานระบบเครือขายได โปรดทําตามข้ันตอนท่ี
อธิบายในสวนนี้เพ่ือตรวจสอบวาเครื่องพิมพของคุณเช่ือมตอกับเครือขายที่ถูก
ตองแลว

หมายเหตุ หากเราเตอรแบบไรสายของคุณหรือ Base Station ใช SSID
ที่ซอนอยู เครื่องพิมพจะไมสามารถตรวจสอบเครือขายโดยอัตโนมติั
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A: ตรวจสอบใหแนใจวาเครือ่งพมิพอยูบนเครอืขาย
1. หากเคร่ืองพิมพเช่ือมตอไปยังเครือขายไรสาย ใหพิมพหนา Network

Configuration (การกําหนดคาเครือขาย) ออกมา สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมูลในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)

2. หลังจากพิมพหนาน้ีแลว ใหตรวจสอบสถานะเครือขายและ URL:

Network Status (สถานะเครือขาย) • หาก Network Status (สถานะเครือขาย)
เปน Ready (พรอม) แสดงวาเคร่ืองพิมพ
เชื่อมตอกบัเครือขายแลว

• หาก Network Status (สถานะเครือขาย)
เปน Offline (ออฟไลน) แสดงวาเคร่ืองพิมพ
ไมไดเชื่อมตอกบัเครือขาย ใหเรียกใช
Wireless Test Report (รายงานการทดสอบ
ระบบไรสาย) โดยทาํตามคําแนะนําในตอนตน
ของสวนนี้ และปฏบิัติตามคําแนะนําใดๆ ที่
ปรากฏ

URL URL ทีแ่สดงอยูในทีน่ี้คือทีอ่ยูเครือขายที่เราเตอร
กําหนดใหกบัเคร่ืองพิมพของคุณ คณุตองการขอมูลนี้
เพื่อเชื่อมตอไปที่เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)

สําหรับขอมลูเกีย่วกับการเช่ือมตอเครื่องพิมพกับเครือขายไรสาย โปรดดูที่
การต้ังคาเคร่ืองพิมพสําหรับการส่ือสารไรสาย

B: ตรวจดูวาคุณสามารถเขาถงึ EWS ไดหรอืไม
หลังจากที่ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพมีการเช่ือมตอกับเครือขาย
แลว คุณสามารถตรวจสอบวาท้ังคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพอยูในเครือขาย
เดียวกันหรือไมโดยการเขาถึงเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS) ของเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เว็บเซริฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)
การเขาถงึ EWS
1. ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด EWS สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เว็บ

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

หมายเหตุ หากคุณใชพร็อกซเีซริฟเวอรในเบราวเซอรของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองปดการใชพร็อกซเีพ่ือเขาถึง EWS

2. หากคุณสามารถเขาถึง EWS ได ใหลองใชงานเครื่องพิมพผานเครือขาย
(เชน ใชพิมพ) เพ่ือตรวจดูวาติดต้ังเครอืขายสําเรจ็แลวหรือไม

3. หากคุณไมสามารถเขาถึง EWS หรือยังมีปญหาในการใชงานเครื่องพิมพ
ผานเครือขาย ใหไปยังสวนถัดไปท่ีใหขอมลูเกี่ยวกับไฟรวอลล
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ขัน้ตอนที ่3: ตรวจสอบวาซอฟตแวรไฟรวอลลบลอ็คการสือ่สารอยูหรอืไม

ถาคุณไมสามารถเขาถึง EWS และแนใจวาทั้งคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพมี
การเช่ือมตออยูกับเครือขายเดียวกัน แสดงวาซอฟตแวรไฟรวอลลเพ่ือความ
ปลอดภยัอาจกําลังบล็อคการสื่อสารอยู ปดการทํางานของซอฟตแวรไฟรวอลล
ช่ัวคราวเพ่ือความปลอดภัยบนคอมพิวเตอรของคุณ แลวลองเขาถึง EWS อีก
ครั้ง ถาคุณสามารถเขาถึง EWS ได ใหลองใชงานเคร่ืองพิมพ (สําหรับการ
พิมพ)

หากคุณสามารถเปด EWS และใชงานเครือ่งพิมพโดยปดไฟรวอลลได คุณตอง
กําหนดคาไฟรวอลลใหมเพ่ือใหคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพสื่อสารถึงกันได
ผานเครือขาย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลล
ของคุณเพ่ือทํางานรวมกับเครื่องพิมพ

หากคุณสามารถเขาถึง EWS ได แตยังไมสามารถใชเครื่องพิมพแมจะปด
ไฟรวอลลแลว ใหลองเปดใชซอฟตแวรไฟรวอลลเพ่ือใหจดจําเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณ

ขัน้ตอนที ่4: ตรวจดูใหแนใจวาเครือ่งพมิพอยูในสถานะออนไลนและพรอมใช
งาน

หากคุณติดต้ังซอฟตแวรของ HP แลว คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะของ
เคร่ืองพิมพไดจากคอมพิวเตอรของคุณเพ่ือดูวาการที่คุณใชเครื่องพิมพไมได
นั้นเนื่องมาจากเคร่ืองพิมพถูกหยุดช่ัวคราวหรืออยูในสถานะออฟไลนหรือไม

เมื่อตองการตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ ใหทําตามคําแนะนําสําหรับระบบ
ปฏบิติัการของคุณ:

Windows
1. คลิกที่ Start (เร่ิมตน) เลื่อนไปยัง Settings (การต้ังคา) จากนั้น คลิกที่

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เร่ิมตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบลิ
คลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

2. หากเครื่องพิมพบนคอมพิวเตอรของคุณไมไดปรากฏใน Details view
(มมุมองรายละเอียด) ใหคลิกเมนู View (มมุมอง) แลวคลิก Details (ราย
ละเอียด)
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3. ทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานะของเครื่องพิมพ
a. หากเคร่ืองพิมพอยูในสถานะ Offline (ออฟไลน) ใหคลิกขวาที่

เครื่องพิมพ และคลิก Use Printer Online (ใชเครื่องพิมพแบบ
ออนไลน)

b. หากเคร่ืองพิมพอยูในสถานะ Paused (หยุดช่ัวคราว) ใหคลิกขวาที่
เครื่องพิมพ และคลิก Resume Printing (เริ่มพิมพตอไป)

4. ลองใชงานเคร่ืองพิมพน้ีผานเครือขาย

Mac OS X
1. คลิก System Preferences (ลักษณะที่ตองการของระบบ) ใน Dock

แลวคลิก Print & Fax (พิมพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan
(พิมพและสแกน)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ แลวคลิก Open Print Queue (เปดคิวการพิมพ)
3. หากงานพิมพยังคางอยู ใหคลิก Resume (กลับสูการทํางาน)
4. หากเครื่องพิมพถูกหยุดช่ัวคราว ใหคลิก Resume Printer (เครื่องพิมพ

กลับสูการทํางาน)

หากคุณใชงานเคร่ืองพิมพหลังจากปฏบิัติตามข้ันตอนขางตนนี้แลว แตพบวายัง
มีปญหาอยู แสดงวาไฟรวอลลอาจขัดขวางการทํางาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพ่ือทํางานรวมกับเครื่องพิมพ

หากคุณยังไมสามารถใชงานเครื่องพิมพผานเครือขายได ใหดําเนินการตอใน
สวนถัดไปสําหรบัความชวยเหลือเพ่ิมเติมในการแกไขปญหา

ขัน้ตอนที ่5: ตรวจสอบวาเครือ่งพิมพแบบไรสายถกูตัง้คาเปนไดรเวอร
เครือ่งพมิพเริม่ตน (เฉพาะ Windows เทานัน้)

หากคุณติดต้ังซอฟตแวรของ HP อีกคร้ัง โปรแกรมติดต้ังอาจจะสรางไดรเวอร
เครื่องพิมพเวอรชันที่สองในโฟลเดอร Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers
and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) ถาคุณประสบปญหาในการพิมพหรือ
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เช่ือมตอกับเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาไดต้ังคาเวอรชันที่ถูกตองของไดรเวอร
เคร่ืองพิมพเปนคาเริ่มตน

1. คลิกที่ Start (เร่ิมตน) เลื่อนไปยัง Settings (การต้ังคา) จากนั้น คลิกที่
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เร่ิมตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบลิ
คลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

2. ตรวจสอบวาไดเช่ือมตอเวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพในโฟลเดอร
Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและ
โทรสาร) แบบไรสายแลว:
a. คลิกขวาท่ีไอคอนเครื่องพิมพ จากน้ัน คลิกท่ี Properties (คุณสมบัติ)

Document Defaults (คาเริ่มตนของเอกสาร) หรือ Printing
Preferences (ลักษณะงานพิมพที่ตองการ)

b. ที่แถบ Ports (พอรต) ใหดูพอรตในรายการที่มีเคร่ืองหมายถูกเลือกไว
รุนของไดรเวอรเครื่องพิมพซึง่เช่ือมตอแบบไรสายมี HP network
re-discovery port monitor เปนคําอธิบายพอรต ถัดจากการทํา
เครื่องหมาย

3. คลิกขวาที่ไอคอนเคร่ืองพิมพสําหรับเวอรชันของไดรเวอรเคร่ืองพิมพที่
เช่ือมตอแบบไรสาย และเลือก Set as Default Printer (ต้ังเปน
เคร่ืองพิมพเริ่มตน)

หมายเหตุ หากมีไอคอนมากกวาหนึ่งไอคอนในโฟลเดอรสําหรับเครื่องพิมพ
คลิกขวาที่ไอคอนเครือ่งพิมพสําหรับเวอรชันของไดรเวอรเครื่องพิมพท่ีเช่ือม
ตอแบบไรสาย และเลือก Set as Default Printer (ต้ังเปนเครื่องพิมพ
เริ่มตน)

ขัน้ตอนที ่6: ตรวจสอบวาเครือ่งคอมพวิเตอรของคุณเชือ่มตอกบัเครอืขายของ
คณุแลวผานเครอืขาย Virtual Private Network (VPN)
Virtual Private Network (VPN) คือเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชอนิเทอรเน็ต
ในการจัดหาการเช่ือมตอทางไกลท่ีปลอดภัยใหกับเครือขายขององคกร อยางไร
ก็ตาม สวนใหญแลวบริการ VPN จะไมอนุญาตใหคุณเขาถึงอุปกรณเฉพาะ
(เชนเครื่องพิมพของคุณ) ในเครือขายเฉพาะในขณะท่ีคอมพิวเตอรของคุณ
เช่ือมตอกับ VPN
หากตองการเช่ือมตอเครื่องพิมพ ใหปลดการเช่ือมตอออกจาก VPN
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เคลด็ลบั หากตองการใชเครื่องพิมพในขณะที่เช่ือมตอ VPN คุณสามารถ
เช่ือมตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอรไดดวยสาย USB เครื่องพิมพใชการ
เช่ือมตอ USB และการเช่ือมตอเครือขายพรอมกัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหติดตอผูดูแลเครือขายหรือผูที่ต้ังคาเครือขายไรสายของ
คุณ

หลงัจากแกไขปญหาตางๆ แลว

หลังจากคุณแกไขปญหาและเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายไรสายของคุณ
เรียบรอยแลว ใหทําตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ีสําหรับระบบปฏบิัติการของ
คุณ

Windows
1. บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เร่ิม) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP เลือกช่ือ
เคร่ืองพิมพของคุณ แลวคลิก Printer Setup & Software (การติดต้ัง
เคร่ืองพิมพและซอฟตแวร)

2. เลือก Connect a new printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพใหม) จากนั้นเลือก
ประเภทของการเช่ือมตอที่คุณตองการใช

Mac OS X
1. เปด HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP

Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) (Mac OS X)
2. คลิกไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเครื่องมอื แลวดับเบลิ

คลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ังของ HP) จากน้ันปฏบิติัตาม
คําแนะนําบนหนาจอ

กําหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคณุเพื่อทาํงานรวมกับ
เครือ่งพมิพ

ไฟรวอลลสวนบุคคล ซึ่งเปนซอฟตแวรดานความปลอดภยัที่ทํางานอยูใน
คอมพิวเตอรของคุณ สามารถบล็อกการส่ือสารในเครือขายระหวางเคร่ืองพิมพ
และคอมพิวเตอรของคุณได

หากคุณมีปญหาดังตอไปน้ี:

• ไมพบเครื่องพิมพเมื่อทําการติดต้ังซอฟตแวร HP
• ไมสามารถพิมพ พิมพงานท่ีอยูในคิว หรือเครือ่งพิมพอยูในสถานะออฟไลน

กาํหนดคาซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณเพื่อทํางานรวมกบัเคร่ืองพิมพ 159



• มขีอผิดพลาดในการสือ่สารเกี่ยวกับการสแกน หรือมขีอความระบุวา
เซิรฟเวอรกําลังทํางานอยู

• มองไมเห็นสถานะเครื่องพิมพในคอมพิวเตอรของคุณ

ไฟรวอลลอาจทําใหเครื่องพิมพของคุณไมสามารถแจงตอคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นๆ ในเครือขายที่ใชงานได

หากคุณใชงานซอฟตแวรของ HP บนคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏบิติัการ
Windows และไมพบเครื่องพิมพในระหวางการติดต้ัง (และคุณทราบวา
เครื่องพิมพนั้นอยูในเครือขาย) หรือคุณไดติดต้ังซอฟตแวรของ HP เรียบรอย
แลว และประสบปญหา ใหลองทําดังนี้

• หากคุณเพ่ิงติดต้ังซอฟตแวรของ HP ไป ใหลองปดเครื่องคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองพิมพของคุณ แลวจึงเปดการทํางานของทั้งสองเครื่องอีกครั้ง

• อพัเดตซอฟตแวรการรกัษาความปลอดภัยของคุณใหทันสมยัอยูเสมอ ผู
จําหนายซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยหลายรายใหการอัพเดตที่แกไข
ปญหาที่เปนที่ทราบ และใหการปองกันลาสุดสําหรับปญหาเร่ืองความปลอด
ภัยใหมๆ

• หากการต้ังคาความปลอดภัยไฟรวอลลของคุณมตัีวเลือก "High" (สูง),
"Medium" (กลาง) หรือ "Low" (ตํ่า) ใหใชงานการต้ังคา "Medium"
(กลาง) เมือ่เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับเครือขายของคุณ

• หากคุณไดเปลี่ยนการต้ังคาใดๆ ของไฟรวอลลจากการต้ังคาเริ่มตน ใหลอง
เปลี่ยนการต้ังคากลับไปเปนคาเริ่มตน

• หากไฟรวอลลของคุณมกีารต้ังคาที่เรียกวา "trusted zone" (พ้ืนที่ที่เช่ือถือ
ได) ใหใชการต้ังคานี้เมื่อคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับเครือขาย

• หากไฟรวอลลของคุณมกีารต้ังคาเปน "not show alert messages" (ไม
ตองแสดงขอความแจงเตือน) คุณควรปดใชงานการต้ังคานี ้เมื่อติดต้ัง
ซอฟตแวรของ HP และใชงานเคร่ืองพิมพของ HP คุณอาจเห็นขอความ
แจงเตือนจากซอฟตแวรไฟรวอลลของคุณที่แสดงตัวเลือก "allow"
(อนุญาต), "permit" (ยินยอม) หรือ "unblock" (ยกเลิกการบล็อก) คุณ
ควรอนุญาตซอฟตแวร HP ใดๆ ท่ีทําใหเกิดการแจงเตือน และ หากการ
แจงเตือนใหเลือก "remember this action" (จําการกระทํานี้) หรือ
"create a rule for this" (สรางกฎสําหรับการกระทํานี้) ใหเลือกตัวเลือก
ดังกลาว นี่คือวิธีที่ไฟรวอลลจะทราบวาสิง่ใดที่เช่ือถือไดในเครือขายของคุณ

• อยาเปดใชงานไฟรวอลลมากกวาหนึ่งไฟรวอลลในเวลาเดียวกันใน
คอมพิวเตอรของคุณ ตัวอยางเชน การเปดใชงานทั้งไฟรวอลลจากระบบ
ปฏบิติัการ Windows และไฟรวอลลของบคุคลที่สามพรอมกัน การเปดใช
งานไฟรวอลลมากกวาหนึ่งตัวพรอมกันไมไดเพ่ิมความปลอดภัยใหกับ
คอมพิวเตอรของคุณและอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ได
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงานเคร่ืองพิมพของคุณกับซอฟตแวร
ไฟรวอลลสวนบุคคล โปรดไปท่ี www.hp.com/go/wirelessprinting แลว
คลิกที่ Firewall Help (วิธีใชไฟรวอลล) ในสวนของ Need Help
Troubleshooting? (ตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหา)

หมายเหตุ ในขณะนี้ บางสวนของเว็บไซตน้ีไมมีใหบริการในทุกภาษา

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

เนื้อหาในสวนนี้จะเสนอวิธีแกไขปญหาโดยท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการเครื่องพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• ไมสามารถเปดเว็บเซริฟเวอรแบบฝงได

หมายเหตุ เมื่อตองการใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง เคร่ืองพิมพตองเช่ือมตอกับ
เครือขายโดยใชการเช่ือมตอแบบไรสาย คุณไมสามารถใชเว็บเซิรฟเวอร
แบบฝงได หากเคร่ืองพิมพยังไมไดเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบลิ
USB
เคลด็ลบั คุณสามารถไปท่ีเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมลูและยูทิลิต้ีที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

ไมสามารถเปดเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงได

ตรวจสอบการต้ังคาเครอืขาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมไดกําลังใชงานสายโทรศัพท หรือสายไขวเพ่ือ

เช่ือมตอเครื่องพิมพกับเครือขาย
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลเครือขายเช่ือมตอกับเครื่องพิมพแนนแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครือขายเปดอยูและทํางาน

อยางถูกตอง

ตรวจสอบคอมพิวเตอร
ตรวจสอบคอมพิวเตอรที่คุณกําลังใชเพ่ือเช่ือมตอเครือขาย

หมายเหตุ เมื่อตองการใช EWS เครื่องพิมพตองเช่ือมตอกับเครือขาย คุณ
ไมสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงได หากเคร่ืองพิมพยังไมไดเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสายเคเบลิ USB
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ตรวจสอบเว็บเบราวเซอรของคณุ
• ตรวจสอบใหแนใจวาเว็บเบราวเซอรตรงตามความตองการข้ันตํ่าของระบบ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
• หากเว็บเบราวเซอรใชการต้ังคาพร็อกซีใดๆ ในการเช่ือมตอกับอนิเทอรเน็ต

ใหลองปดการต้ังคาดังกลาว สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบ
ที่มาพรอมเว็บเบราวเซอรของคุณ

• ตรวจสอบวาเปดใชงาน JavaScript และคุกก้ีในเว็บเบราวเซอรแลว
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพรอมเว็บเบราวเซอรของ
คุณ

ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครือ่งพิมพ
• เมื่อตองการตรวจสอบ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ คุณสามารถดู IP

แอดเดรสไดโดยการพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย กดปุม  (ไรสาย)
แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก Print Reports (พิมพ
รายงาน) เลือก Network Configuration Page (หนาการกําหนดคา
เครือขาย)

• ใชคําสั่ง Ping กับเครื่องพิมพโดยใช IP แอดเดรสจากพรอมตคําสั่ง
(Windows) หรือจาก Network Utility (Mac OS X) (ยูทิลิต้ีเครือขายอยู
ในโฟลเดอร Utilities (ยูทิลิต้ี) ในโฟลเดอร Applications
(แอพพลิเคชัน) ของฮารดดิสก)
ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรส คือ 123.123.123.123 ใหพิมพขอความ
ตอไปนี้ลงในพรอมตคําสั่ง (Windows):
C:\Ping 123.123.123.123
หรือ
ในยูทิลิต้ีเครือขาย (Mac OS X) คลิกแท็บ Ping แลวพิมพ
123.123.123.123 ลงในชอง แลวคลิก Ping
หากมขีอความตอบกลับปรากฏข้ึน แสดงวา IP แอดเดรสถูกตอง หากมี
ขอความตอบกลับเปน time-out แสดงวา IP แอดเดรสนั้นไมถูกตอง

เคลด็ลบั หากคุณใชงานคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows คุณ
สามารถไปท่ีเว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP ไดท่ี www.hp.com/
go/customercare เว็บไซตน้ีจะใหขอมลูและยูทิลิต้ีท่ีชวยใหคุณสามารถแก
ปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

การแกไขปญหาเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการตดิตัง้
หากเนื้อหาตามหัวขอตอไปนี้ ไมสามารถใหความชวยเหลือคุณได หากตองการ
ขอมลูเก่ียวกับการสนับสนุนของ HP โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ HP
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เคลด็ลบั คุณสามารถไปท่ีเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
ไดที่ www.hp.com/go/customercare สําหรับขอมลูและยูทิลิต้ีที่ชวยให
คุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังฮารดแวร
• ขอแนะนําสําหรับการติดต้ังซอฟตแวรของ HP
• การแกไขปญหาเก่ียวกับเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625

e-All-in-One series)

ขอแนะนาํสาํหรบัการตดิตัง้ฮารดแวร

ตรวจสอบเครือ่งพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดดึงเทปปดผนึกและแกะบรรจุภณัฑทั้งหมดออกจาก

ดานนอกและขางในเครือ่งพิมพแลว
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพมีกระดาษปอนอยู
• ตรวจสอบวาไฟสัญญาณอื่นไมติดหรือไฟไมกะพริบ ยกเวนไฟแสดงสถานะ

Ready (พรอม) ซึ่งควรติดอยู ถาไฟแสดงสถานะ Attention (เกิดปญหา)
กะพริบ ใหตรวจสอบขอความบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

ตรวจสอบการเชือ่มตอฮารดแวร
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟหรือสายเคเบลิท่ีทานกําลังใชงานอยูในสภาพท่ี

สามารถใชงานไดดี
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเช่ือมตอเขากับทั้งเครื่องพิมพและเตาเสียบ

ไฟฟาท่ีสามารถใชงานไดแนนดีแลว

ตรวจสอบตลบัหมกึพมิพ
ตรวจสอบใหแนใจวาติดต้ังตลับหมึกพิมพทั้งหมดในตําแหนงที่ถูกตองตามชองที่
มีรหัสสีกํากับ ตลับหมึกพิมพที่ติดต้ังอยางถูกตองจะไมขยับเมื่อคุณดึงออกตรงๆ
เคร่ืองพิมพจะไมทํางานหากไมติดต้ังตลับหมึกพิมพทั้งหมด

ขอแนะนาํสาํหรบัการตดิตัง้ซอฟตแวรของ HP

ตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณใชระบบปฏบิัติการท่ีไดรับการ

สนับสนุน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดของระบบ
• ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรมคุีณสมบติัตรงตามความตองการข้ันตํ่า

ของระบบ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ขอกําหนดของระบบ
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• หากคุณกําลังใชงานคอมพิวเตอรที่เรียกใช Windows ตรวจสอบใหแนใจ
วาไดรเวอรของ USB ไมไดถูกปดใชงานไวในตัวจัดการอุปกรณของ
Windows

• หากคุณใชงานคอมพิวเตอรที่ใช Windows และคอมพิวเตอรตรวจไมพบ
เคร่ืองพิมพ ใหเรียกใชยูทิลิต้ียกเลิกการติดต้ัง (util\ccc\uninstall.bat ใน
ซีดีการติดต้ัง) เพ่ือดําเนินการยกเลิกการติดต้ังแบบสมบูรณสําหรับไดรเวอร
เคร่ืองพิมพทั้งหมด รสีตารทคอมพิวเตอรและติดต้ังไดรเวอรเครื่องพิมพ
ใหมอีกคร้ัง

ตรวจสอบขอกาํหนดเบือ้งตนสาํหรบัการติดตั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาใชซีดีการติดต้ังที่มีซอฟตแวรของ HP ที่ถูกตอง

สําหรับระบบปฏิบติัการของคุณ
• กอนติดต้ังซอฟตแวรของ HP ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดโปรแกรมอ่ืนๆ

ทั้งหมดแลว
• หากคอมพิวเตอรไมสามารถหาพาธไปยังไดรฟซดีีรอมท่ีทานระบุได ให

ตรวจสอบใหแนใจวาทานระบุตัวอักษรประจําไดรฟอยางถูกตอง
• หากคอมพิวเตอรไมพบซดีีการติดต้ังในไดรฟซดีีรอม ใหตรวจสอบซดีีการ

ติดต้ังวาเสียหายหรือไม โดยคุณสามารถดาวนโหลดไดรเวอรเครื่องพิมพ
จากเว็บไซตของ HP www.hp.com/go/customercare เว็บไซตนี้จะให
ขอมูลและยูทิลิต้ีที่ชวยใหคุณสามารถแกปญหาทั่วไปของเครื่องพิมพได

หมายเหตุ หลังจากแกไขปญหาแลว ใหเปดโปรแกรมการติดต้ังอีกครั้ง

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

การแกไขปญหาทัว่ไปเกีย่วกบัเครอืขาย
• หากคุณไมสามารถติดต้ังซอฟตแวรของ HP ได ใหตรวจสอบวา:

◦ การเชื่อมตอของสายเคเบิลทั้งหมดเขากับคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ
แนนดีแลว

◦ เครือขายทํางานเปนปกติ และฮับ สวิตช หรือเราเตอรของเครอืขายเปด
อยู

◦ ปดหรือยกเลิกการใชงานแอพพลิเคชันทั้งหมด รวมท้ังโปรแกรม
ปองกันไวรัส โปรแกรมปองกันสปายแวรและเฟรมแวรแลวสําหรับ
คอมพิวเตอรที่ประมวลผลดวย Windows
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◦ ตรวจสอบวาเครื่องพิมพติดต้ังอยูบนซับเน็ตเดียวกับคอมพิวเตอรที่ใช
เครื่องพิมพนั้น

◦ หากโปรแกรมติดต้ังไมสามารถคนหาเครื่องพิมพได ใหพิมพหนาการ
กําหนดคาเครือขาย และปอน IP แอดเดรสลงในโปรแกรมติดต้ังดวย
ตัวคุณเอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การทําความเขาใจขอมลูใน
หนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625
e-All-in-One series)

• หากคุณกําลังใชคอมพิวเตอรที่ประมวลผลดวย Windows ใหตรวจสอบให
แนใจวาพอรตเครือขายท่ีสรางในไดรเวอรเครื่องพิมพตรงกับ IP แอดเดรส
ของเครื่องพิมพ:
◦ พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายของเคร่ืองพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

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

◦ คลิก Start (เร่ิมตน) แลวคลิก Printers (เครื่องพิมพ) หรือ
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เริ่มตน) คลิกท่ี Control Panel (แผงควบคุม) แลว
ดับเบิลคลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ)

◦ คลิกขวาท่ีไอคอนของเครื่องพิมพ คลิก Properties (คุณสมบติั) แลว
คลิกแท็บ Ports (พอรต)

◦ เลือกพอรต TCP/IP สําหรับเครื่องพิมพ จากนั้นคลิก Configure
Port (กําหนดคาพอรต)

◦ เปรียบเทียบ IP แอดเดรสที่ระบใุนกรอบโตตอบ แลวตรวจสอบวาตรง
กับ IP แอดเดรสท่ีระบใุนหนาการกําหนดคาเครือขาย ถา IP แอดเดรส
ไมตรงกัน ใหเปลี่ยน IP แอดเดรสในกรอบโตตอบใหตรงกับแอดเดรส
ในหนาการกําหนดคาเครือขาย

◦ คลิก OK สองคร้ังเพ่ือบนัทึกการต้ังคาและปดกลองโตตอบ

วธิรีเีซต็การตั้งคาเครอืขายของเครือ่งพมิพ
1. กดปุม  (ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเล่ือนไปยังและเลือก

Wireless Settings (การต้ังคาระบบไรสาย) เลือก Restore
Defaults (เรียกคืนคาเร่ิมตน) แลวเลือก Yes (ใช) ขอความท่ีปรากฏจะ
ระบวุาไดคืนคาเริม่ตนเครือขายแลว

2. กดปุม  (การต้ังคา) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก
Reports (รายงาน) เลือก Network Configuration Page (หนาการ
กําหนดคาเครือขาย) เพ่ือพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายและตรวจสอบ
วาการต้ังคาเครือขายไดถูกรีเซต็แลว

การแกไขปญหาเบือ้งตนเกีย่วกบัการติดตั้ง 165



ทาํความเขาใจกับ Printer Status Report (รายงานสถานะ
เครือ่งพมิพ)

ใชรายงานสถานะเครื่องพิมพเพ่ือดูขอมลูปจจบุันของเครื่องพิมพและสถานะของ
ตลับบรรจุหมกึ นอกจากนี้ ยังสามารถใชรายงานสถานะเครื่องพิมพเพ่ือแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึนกับเครื่องพิมพไดอีกดวย

นอกจากน้ี รายงานสถานะเครื่องพิมพยังมีบนัทึกเหตุการณลาสุดดวย

หากคุณตองการติดตอ HP ควรพิมพ Printer Status Report (รายงาน
สถานะเครื่องพิมพ) ออกมาไวกอนการติดตอเพ่ือประโยชนในการรับบริการ

1

2

3
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1. ขอมลูเครือ่งพมิพ: จะแสดงขอมูลเครื่องพิมพ (เชน ช่ือเครื่องพิมพ
หมายเลขรุน หมายเลขผลิตภัณฑ และหมายเลขรุนเฟรมแวร) และจํานวน
หนาท่ีพิมพออกมาจากถาดและอุปกรณเสริม

2. ขอมลูระบบจายหมกึพมิพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดยประมาณ (แสดงเปน
ภาพกราฟกรูปมาตรวัด) และหมายเลขช้ินสวน และวันหมดอายุการรับ
ประกันสําหรับตลับหมกึพิมพ

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณ
สําหรับการเตรียมการเทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึก
เหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอมเพ่ือหลีก
เลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหม
จนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

3. ความชวยเหลอืเพิม่เติม: แสดงขอมูลเก่ียวกับแหลงที่คุณสามารถเขาดูขอมลู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเครื่องพิมพ รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับวิธีการต้ังคาขอความ
โทรสารและวิธีการรัน Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบ
ไรสาย)

วธิพีมิพ Printer Status Report (รายงานสถานะเครือ่งพิมพ)
จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา) ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและ
เลือก Reports (รายงาน) แลวเลือก Printer Status Report (รายงาน
สถานะเครื่องพิมพ)

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

หากเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถพิมพหนาการกําหนดคาเครือ
ขายเพ่ือดูการต้ังคาเครือขายของเครื่องพิมพได คุณสามารถใชหนาการกําหนด
คาเครือขายเพ่ือชวยแกไขปญหาการเช่ือมตอเครือขายได หากคุณตองติดตอ
HP ควรพิมพหนาการกําหนดคาเครือขายออกมาไวกอนการติดตอเพ่ือ
ประโยชนในการรับบริการ

การพมิพหนาการกาํหนดคาเครอืขายจากแผงควบคุมของเครือ่งพิมพ
จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา) ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและ
เลือก Reports (รายงาน) แลวเลือก Network Configuration Page
(หนาการกําหนดคาเครอืขาย)

การทําความเขาใจขอมูลในหนาการกาํหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series) 167



1

2

3

1. ขอมลูทัว่ไป: แสดงขอมูลเก่ียวกับสถานะปจจุบนัและประเภทการเช่ือมตอ
เครือขายที่กําลังใชงาน และขอมลูอื่นๆ เชน URL ของเว็บเซิรฟเวอรแบบ
ฝง

2. ระบบไรสาย 802.11: (มใีนบางรุน): แสดงขอมลูเก่ียวกับการเช่ือมตอเครือ
ขายไรสายของคุณ เชน ช่ือโฮสต IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก เกตเวยเริ่มตน
และเซิรฟเวอร

3. เบด็เตลด็: แสดงขอมลูเก่ียวกับการต้ังคาเครือขายข้ันสูงเพ่ิมเติม
• พอรต 9100: เคร่ืองพิมพสนับสนุนการพิมพ IP แบบ Raw ผาน

พอรต TCP 9100 พอรต TCP/IP บนเครื่องพิมพซึง่เปนของ HP นี้
เปนพอรตเริ่มตนสําหรับการพิมพ ซึง่สามารถเขาใชงานไดจาก
ซอฟตแวรของ HP (ตัวอยางเชน พอรตมาตรฐานของ HP)

• IPP: โปรโตคอลการพิมพผานอินเทอรเน็ต (IPP) เปนโปรโตคอลเครือ
ขายมาตรฐานสําหรับการพิมพงานจากระยะไกล ซึง่ไมเหมือน
โปรโตคอลระยะไกลอื่นๆ ที่ใช IP IPP จะสนับสนุนการควบคุมการเขา
ถึง การ การตรวจสอบสิทธ์ิ และการเขารหัส เพ่ือใหการพิมพงาน
ปลอดภยัมากยิ่งข้ึน
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• Bonjour: โดยท่ัวไปจะมีการใชบริการ Bonjour (ซึ่งใช mDNS
หรือ Multicast Domain Name System) ในเครือขายขนาดเล็ก
สําหรับการกําหนด IP แอดเดรสและช่ือ (ผานพอรต UDP 5353) ซึ่ง
ไมไดใชเซริฟเวอร DNS ทั่วไป

• SLP: Service Location Protocol (SLP) เปนอินเทอรเน็ต
โปรโตคอลมาตรฐานของอินเทอรเน็ตที่มโีครงรางเพ่ืออนุญาตให
แอพพลิเคชันเครือขายคนหาการมอียู ตําแหนงที่ต้ัง และการกําหนดคา
ของบริการท่ีจัดเครือขายอยูในเครอืขายองคกร โปรโตคอลน้ีจะลด
ความยุงยากในการคนหาและใชทรพัยากรเครือขายตางๆ เชน
เครื่องพิมพ เว็บเซริฟเวอร เครื่องโทรสาร กลองวิดีโอ ระบบไฟล
อุปกรณสํารองขอมลู (Tape Drive) ฐานขอมลู ไดเรกทอรี เมล
เซิรฟเวอร ปฏทิิน

• Microsoft Web Services: เปดหรือปดใชงานโปรโตคอล
Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS
Discovery) หรือบริการการพิมพ Microsoft Web Services for
Devices (WSD) ที่สนับสนุนในเครื่องพิมพน้ี ปดใชงานบริการการ
พิมพที่ไมไดใชเพ่ือปองกันการเขาใชงานผานบริการดังกลาว

หมายเหตุ หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ WS
Discovery และ WSD Print โปรดเขาไปที่
www.microsoft.com

ถอนการตดิตัง้และตดิตัง้ซอฟตแวรของ HP ใหม
หากการติดต้ังของคุณไมสมบูรณ หรือหากคุณตอสาย USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรกอนที่หนาจอการติดต้ังซอฟตแวรของ HP จะแจง คุณอาจตอง
ถอนการติดต้ังแลวติดต้ังซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพใหม อยา
เฉพาะลบไฟลแอพพลิเคชันเครือ่งพิมพออกจากคอมพิวเตอร

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรทีใ่ช Windows:
1. บนเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิกที่ Start (เริ่ม) เลือก Settings (การต้ัง

คา) เลือก Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิก Add/Remove
Programs (เพ่ิม/ลบโปรแกรม)
- หรือ -
คลิกที่ Start (เร่ิมตน) คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบลิ
คลิกที่ Programs and Features (โปรแกรมและคุณลักษณะ)

2. เลือกช่ือเครื่องพิมพ แลวคลิก Change/Remove (เปลี่ยนแปลง/เอาออก)
หรือ Uninstall/Change (ถอนการติดต้ัง/เปลี่ยนแปลง)
ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

ถอนการติดตัง้และติดตัง้ซอฟตแวรของ HP ใหม 169
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3. ปลดการเช่ือมตอเครื่องพิมพออกจากคอมพิวเตอร
4. รีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร

หมายเหตุ สิ่งที่สําคัญคือคุณตองปลดการเช่ือมตอเครื่องพิมพกอนรี
สตารทคอมพิวเตอร อยาเช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรของคุณ
จนกวาจะติดต้ังซอฟตแวรของ HP ใหม

5. ใสแผนซดีีซอฟตแวรของ HP ลงในไดรฟซดีีของคอมพิวเตอร แลวเริ่ม
โปรแกรม Setup (การติดต้ัง)

6. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

การถอนการติดตั้งจากคอมพิวเตอรทีใ่ช Macintosh:
1. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง) (ที่อยูใน

โฟลเดอร Hewlett-Packard ในโฟลเดอร Applications
(แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของฮารดดิสก) แลวคลิก Continue (ดําเนิน
การตอ)

2. เมื่อมขีอความปรากฏข้ึน ใหพิมพช่ือและรหัสผานของผูดูแลระบบใหถูกตอง
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

3. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. เมื่อ HP Uninstaller (ตัวถอนการติดต้ัง HP) ทํางานเสร็จแลว ใหรี

สตารทคอมพิวเตอร

การดแูลรกัษาหวัพมิพ
หากคุณเคยประสบปญหาเก่ียวกับการพิมพมาแลว คุณอาจพบวาปญหานั้นเกิด
จากหัวพิมพ คุณควรทําข้ันตอนในสวนตอไปน้ีเมือ่ไดรับการแจงใหทําเพ่ือ
แกไขปญหาคุณภาพการพิมพเทานั้น

การทําข้ันตอนการปรับตําแหนงและการทําความสะอาดโดยไมจําเปนอาจทําให
สิ้นเปลืองหมึกพิมพ และเปนเหตุใหตลับหมึกมีอายุการใชงานสั้นลง

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• ทําความสะอาดหัวพิมพ
• ปรับตําแหนงหัวพิมพ
• การพิมพและประเมนิรายงานคุณภาพงานพิมพ

ทาํความสะอาดหวัพมิพ
หากงานพิมพของคุณมเีสนริ้ว หรือมสีีผิดเพ้ียนหรือสีหาย อาจจําเปนตอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ
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มกีารทําความสะอาดสองข้ันตอน แตละข้ันตอนใชเวลาประมาณสองนาที ใช
กระดาษหน่ึงแผน และใชปริมาณหมกึท่ีเพ่ิมข้ึน หลังจากผานแตละข้ันตอน ให
ตรวจสอบคุณภาพของหนาที่พิมพออกมา คุณควรเริ่มทําความสะอาดข้ันตอนตอ
ไปเมือ่คุณภาพของการพิมพไมดีเทานั้น

หากงานพิมพยังคงมีคุณภาพไมดีหลังจากทําความสะอาดทั้งสองข้ันตอนแลว ให
ลองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ หากคุณพบปญหาในการพิมพหลังจากการ
ทําความสะอาดและการปรับตําแหนง กรุณาติดตอฝายบริการของ HP สําหรับ
ขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP

หมายเหตุ การทําความสะอาดจะส้ินเปลืองหมกึ ดังนั้น ใหทําความสะอาดหัว
พิมพเมือ่จําเปนเทานั้น กระบวนการทําความสะอาดจะใชเวลาสักครูหนึ่ง อาจ
จะมเีสียงดังเกิดข้ึนในขณะทําความสะอาด กอนทําความสะอาดหัวพิมพ ให
ใสกระดาษเปลาลงในถาดกระดาษกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การ
ใสวัสดุพิมพ

การปดเคร่ืองพิมพไมถูกตองอาจทําใหเกิดปญหาคุณภาพการพิมพได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปดเครื่องพิมพ

วธิทีาํความสะอาดหัวพมิพจากแผงควบคมุ
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวเลือก

Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ)

การทาํความสะอาดหวัพมิพจากกลองเครือ่งมอื (Windows)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. เปดกลองเครื่องมอื สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปด Toolbox (กลอง
เคร่ืองมือ)

3. จากแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ) ใหคลิกไอคอนทาง
ดานซายของ Clean Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ)

4. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
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วธิกีารทาํความสะอาดหวัพมิพจากยทูลิติีข้อง HP (Mac OS X)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. เปด HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) (Mac OS X)

3. ในสวน Information And Support (ขอมลูและความชวยเหลือ) ให
คลิก Clean Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ)

4. คลิก Clean (ทําความสะอาด) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

วธิกีารทาํความสะอาดหวัพมิพจากเว็บเซริฟเวอรแบบฝง (EWS)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. เปด EWS สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
3. คลิกแท็บ Tools (เครื่องมอื) แลวคลิก Print Quality Toolbox (กลอง

เคร่ืองมือคุณภาพการพิมพ) ในสวน Utilities (ยูทิลิต้ี)
4. คลิก Clean the Printheads (ทําความสะอาดหัวพิมพ) และปฏิบติัตาม

คําแนะนําในหนาจอ

ปรับตาํแหนงหวัพมิพ
เครื่องพิมพจะปรับตําแหนงหัวพิมพโดยอัตโนมติัในระหวางการติดต้ังครั้งแรก

คุณอาจตองใชคุณสมบติันี้เมือ่หนาสถานะเครื่องพิมพแสดงเสนริว้หรือเสนขาว
ในบล็อคสี หรือหากคุณมปีญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพในงานพิมพของคุณ

การปรบัตําแหนงหวัพิมพจากแผงควบคุม
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
3. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Tools (เครื่องมอื) แลวเลือก

Align Printhead (ปรับตําแหนงหัวพิมพ)
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การปรบัตําแหนงหวัพิมพจากกลองเครือ่งมอื (Windows)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. เปดกลองเครื่องมอื สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปด Toolbox (กลอง
เคร่ืองมือ)

3. จากแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ) ใหคลิกไอคอนทาง
ดานซายของ Clean Printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ)

4. ปฏบิติัตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ

การปรบัตําแหนงหัวพมิพจากยูทลิติี้ของ HP (Mac OS X)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. เปด HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP
Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) (Mac OS X)

3. ในสวน Information And Support (ขอมลูและการสนับสนุน) คลิก
Align Printheads (ปรับตําแหนงหัวพิมพ)

4. คลิก Align (ปรับตําแหนง) และปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การปรบัตําแหนงหวัพิมพจากเวบ็เซริฟเวอรแบบฝง (EWS)
1. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใช ขนาด letter, A4 หรือ legal เขาไปในถาด

ปอนกระดาษหลัก สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปอนวัสดุพิมพขนาด
มาตรฐาน

2. เปด EWS สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
3. คลิกแท็บ Tools (เครื่องมอื) แลวคลิก Print Quality Toolbox (กลอง

เคร่ืองมือคุณภาพการพิมพ) ในสวน Utilities (ยูทิลิต้ี)
4. คลิก Align Printhead (ปรับตําแหนงหัวพิมพ) และปฏบิติัตามคําแนะนํา

บนหนาจอ

การพมิพและประเมนิรายงานคุณภาพงานพมิพ
ปญหาคุณภาพงานพิมพมีสาเหตุไดจากหลายอยาง ไดแก การต้ังคาซอฟตแวร
ไฟลภาพคุณภาพตํ่า หรือตัวระบบการพิมพเอง ถาคุณไมพอใจกับคุณภาพงาน
พิมพของคุณ หนา Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ)
จะชวยคุณตัดสินใจวาระบบการพิมพทํางานไดอยางเหมาะสมหรือไม
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สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

• การพิมพรายงานคุณภาพพิมพ
• การประเมินผล Print Quality Diagnostic Page (หนาการวินิจฉัย

คุณภาพพิมพ)

การพิมพรายงานคณุภาพพิมพ
• แผงควบคุม: จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา) ใชปุมทางดานขวาเพ่ือ

เลื่อนไปยังและเลือก Reports (รายงาน) แลวเลือก Print Quality
Report (รายงานคุณภาพงานพิมพ)

• เวบ็เซริฟเวอรแบบฝง: คลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) คลิก Print Quality
Toolbox (กลองเครื่องมือคุณภาพการพิมพ) ในสวน Utilities (ยูทิลิต้ี)
จากนั้นคลิกปุม Print Quality Report (รายงานคุณภาพงานพิมพ) (HP
Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One series)

• HP Utility (ยทูลิติีข้อง HP) (Mac OS X): ในสวน Information
And Support (ขอมลูและความชวยเหลือ) ใหคลิก Print Quality
Diagnostics (การวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ) แลวคลิก Print (พิมพ)
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การประเมนิผล Print Quality Diagnostic Page (หนาการวนิจิฉยั
คณุภาพพิมพ)

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

• ระดับหมกึ
• แถบสีท่ีดี
• แถบท่ีเวาแหวง มเีสนร้ิวที่ไมสม่ําเสมอหรือแถบสีจาง
• เสนริ้วสีขาวสม่ําเสมอในแถบ
• สีบนแถบไมสม่ําเสมอ
• ขอความแบบอักษรสีดําขนาดใหญ
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• รูปแบบการปรับตําแหนง
• ถาคุณไมพบขอบกพรองใดๆ

ระดับหมกึ

▲ ดูที่ตัวบอกระดับหมึก หากตัวบอกระดับหมึกแถบใดมรีะดับตํ่า คุณอาจตอง
เปลี่ยนตลับหมกึพิมพนั้น

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกพิมพและแถบบอกระดับเปนการระบโุดย
ประมาณเพ่ือวัตถุประสงคในการวางแผนเทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอความ
เตือนหมึก โปรดพิจารณาเตรียมตลับบรรจุหมึกชุดสํารองไวใหพรอม
เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึ
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

แถบสทีีด่ี

ตัวอยางของแถบสี
ท่ีดี

แถบสีท้ังเจ็ดแถบเปนเสนทึบ มีขอบท่ีชัดเจน และมีสีสมํ่าเสมอ
ขยายออกทุกดานบนกระดาษ แสดงวาเครื่องพิมพทํางานได
อยางถูกตอง

▲ ดูที่แถบสีตรงกลางของหนา แถบสีควรมีท้ังหมดเจ็ดแถบ และควรมขีอบที่
ชัดเจน แถบควรเปนเสนทึบ (ไมเปนเสนริ้วสีขาวหรือสีอืน่) และควรมีสีท่ี
สม่ําเสมอ
แถบจะมสีีตรงกับตลับบรรจุหมกึในเครื่องพิมพดังตอไปน้ี:

รายการ สตีลับหมกึพมิพ

1 ตลับบรรจุหมกึสีดํา

2 ตลับบรรจุหมกึสีฟา
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รายการ สตีลับหมกึพมิพ

3 ตลับบรรจุหมกึสีชมพู

4 ตลับบรรจุหมึกสีเหลือง

แถบทีเ่วาแหวง มเีสนริว้ทีไ่มสม่าํเสมอหรอืแถบสจีาง

ตัวอยางของแถบสีท่ีไมดี แถบดานบนมีเสนริ้วท่ีไมสมํ่าเสมอหรือมีสีจาง

ตัวอยางของแถบสีท่ีไมดี แถบสีดําดานบนมีขอบดานหน่ึงเวาแหวง

ถาแถบสีมีรอยเวาแหวง เปนเสนริ้วไมสม่ําเสมอ หรือมีสีจาง ใหทําตามข้ันตอน
ตอไปนี้:

1. ควรตรวจสอบใหแนใจวาตลับบรรจุหมกึมหีมกึพิมพ
2. ถอดตลับบรรจุหมึกที่มแีถบเปนเสนริ้วออก และตรวจสอบใหแนใจวาไดไล

ลมออกอยางถูกตองแลว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมกึ
พิมพ

3. ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม และตรวจสอบวาตลับหมึกทั้งหมดล็อคดวยสลัก
อยางถูกตอง สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

4. ทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาดหัว
พิมพ
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5. ใหลองพิมพงานหรือพิมพรายงาน Print Quality Diagnostic (การ
วินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ) อีกครั้ง ถายังเกิดปญหาอยู แตดูเหมอืนวาการ
ทําความสะอาดจะชวยได ใหทําความสะอาดอีกครั้ง

6. ถาการทําความสะอาดไมสามารถแกปญหาได ใหเปลี่ยนตลับบรรจุหมกึที่มี
แถบท่ีมรีอยเวาแหวง

7. ถาการเปลี่ยนตลับหมกึไมสามารถชวยได ใหติดตอศูนยบริการลูกคาของ
HP เน่ืองจากอาจตองมีการแกไขปญหาเครื่องพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP

การปองกนัปญหาทีท่าํใหเกดิแถบทีม่รีอยเวาแหวงบนรายงาน Print Quality
Diagnostic (การวนิจิฉยัคณุภาพงานพิมพ):
• หลีกเลี่ยงการเปดตลับบรรจุหมกึคางไวเปนเวลานานเมื่ออยูนอกเครื่องพิมพ
• รอจนกวาตลับบรรจหุมกึอันใหมพรอมท่ีจะติดต้ังกอนจงึคอยถอดตลับบรรจุ

หมกึอันเกาออก

เสนริว้สขีาวสม่าํเสมอในแถบ

ถาแถบสีใดสีหนึ่งปรากฏเสนริ้วสีขาวสม่ําเสมอ ใหทําตามข้ันตอนเหลาน้ี:

เสนริ้วสีขาว แถบคุณภาพงานพิมพมีเสนริ้วสีขาว
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1. ถารายงาน Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ)
อานคาเปน PHA TTOE = 0 ใหปรับตําแหนงเครื่องพิมพ สําหรับขอมลู
เพ่ิมเติม โปรดดูที่ ปรับตําแหนงหัวพิมพ

2. "ถาคา PHA TTOE ไมเปน 0" หรือการปรับตําแหนงไมสามารถชวยได
ใหทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ ทําความสะอาด
หัวพิมพ

3. พิมพรายงาน Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ)
อีกครั้ง ถายังปรากฏเสนริ้วสีขาวอยูเหมือนเดิม แตเสนจางลง ใหลอง
ทําความสะอาดอีกครั้ง ถาเสนริ้วสีขาวมมีากข้ึน ใหติดตอศูนยบริการของ
HP เน่ืองจากอาจตองมีการแกไขปญหาเคร่ืองพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝายสนับสนุนของ HP

สบีนแถบไมสม่าํเสมอ

แถบคุณภาพงานพิมพไมสมํ่าเสมอ มีสวนท่ีสวางข้ึนหรือเขมข้ึนในแถบ

ถาสีของแถบใดแถบหน่ึงไมสม่ําเสมอ ใหทําตามข้ันตอนเหลานี้:

1. ถามกีารเคลือ่นยายเคร่ืองพิมพในระดับความสูงมากเม่ือไมนานมานี้ ใหลอง
ทําความสะอาดหัวพิมพ

2. ถาไมมีการเคลื่อนยายเคร่ืองพิมพเมือ่เร็วๆ นี้ ใหลองพิมพรายงาน Print
Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพงานพิมพ) อีกครั้ง วิธีนี้ใชหมกึ
พิมพนอยกวาการทําความสะอาดหัวพิมพ แตถาไมไดผล ใหลองทําความ
สะอาดหัวพิมพ

3. ลองพิมพรายงาน Print Quality Diagnostic (การวินิจฉัยคุณภาพพิมพ)
อีกครั้ง ถาสีมีคุณภาพดีข้ึนแลว ใหทําความสะอาดตอไป ถาสีมีคุณภาพแย
ลง ใหติดตอศูนยบริการของ HP เนื่องจากอาจตองมกีารแกไขปญหา
เคร่ืองพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตอ HP โปรดดูที่ ฝาย
สนับสนุนของ HP
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ขอความแบบอกัษรสดีาํขนาดใหญ

ดูที่ขอความแบบอักษรขนาดใหญเหนือบล็อคสี I ABCDEFG ตัวพิมพควรคม
ชัดและชัดเจน ถาตัวพิมพเปนรอยหยัก ใหลองปรับตําแหนงเครื่องพิมพ ถามีเสน
ริ้วหรือรอยเลอะหมึก ใหทําความสะอาดหัวพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่
ทําความสะอาดหัวพิมพ

ตัวอยางของขอความแบบอักษรขนาด
ใหญท่ีดี

ตัวอักษรคมและชัดเจน แสดงวาเครื่องพิมพ
ทํางานปกติ

ตัวอยางของขอความแบบอักษรขนาด
ใหญท่ีไมดี

ตัวอักษรเปนรอยหยัก ใหปรับตําแหนง
เครื่องพิมพ

ตัวอยางของขอความ
แบบอักษรขนาดใหญ
ท่ีไมดี

ตัวอักษรเปนสีเลอะ ใหทําความสะอาดหัวพิมพหรือตรวจดูวา
กระดาษมวนงอหรือไม หลีกเล่ียงปญหากระดาษมวนงอได
ดวยวางกระดาษทุกแผนใหเรยีบภายในถุงท่ีสามารถปดผนึก
ได

ตัวอยางของ
ขอความแบบ
อักษรขนาดใหญ
ท่ีไมดี

ตัวอักษรมีขอบแถบดานหน่ึงท่ีเวาแหวง ใหทําความสะอาดหัว
พิมพ ถาเกิดขอบกพรองน้ีทันทีหลังจากติดต้ังตลับบรรจุหมึกสีดํา
ใหม การตรวจสภาพอัตโนมัติของเคร่ืองพิมพอาจแกไขปญหาน้ี
ไดในหน่ึงวันหรือในระยะเวลาใกลเคียง โดยจะใชหมึกพิมพนอย
กวาการทําความสะอาดหัวพิมพ
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รปูแบบการปรับตําแหนง

ถาแถบสีและขอความแบบอักษรขนาดใหญดูเหมาะสม และตลับบรรจุหมึกไม
วางเปลา ใหดูที่รูปแบบการปรับตําแหนงเหนือแถบสีโดยตรง

ตัวอยางของรูปแบบการปรับตําแหนงท่ีดี เสนเปนแนวตรง

ตัวอยางของรูปแบบการ
ปรับตําแหนงท่ีไมดี

เสนเปนรอยหยกั ใหปรับตําแหนงเคร่ืองพิมพ หากยังแก
ปญหาไมได โปรดติดตอ HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียว
กับการติดตอ HP โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ HP

ถาคุณไมพบขอบกพรองใดๆ

ถาคุณไมพบขอบกพรองใดๆ บนรายงานคุณภาพพิมพ แสดงวาระบบการพิมพ
ทํางานไดอยางถูกตอง ไมมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนอุปกรณใชสิ้นเปลืองหรือนํา
เคร่ืองพิมพเขารับบริการ เนื่องจากเคร่ืองยังทํางานไดอยางเหมาะสม หากคุณยัง
ประสบกับปญหาคุณภาพพิมพ ตอไปนี้คือรายการท่ีคุณสามารถตรวจสอบ:

• ตรวจสอบกระดาษ
• ตรวจสอบการตั้งคาการพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาภาพมีความละเอียดเพียงพอ
• หากปญหาดูเหมอืนวาจะเกิดเฉพาะบริเวณแถบที่อยูใกลๆ  กับขอบของงานท่ี

พิมพออกมา ใหใชซอฟตแวรของ HP หรือซอฟตแวรแอพพลิเคชันอื่นเพ่ือ
หมนุภาพ 180 องศา ปญหาอาจไมปรากฏบนขอบดานอื่นของงานพิมพ

นํากระดาษทีต่ดิออก
วัสดุพิมพติดขณะพิมพงานในบางคร้ัง
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เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

• การแกปญหากระดาษติด
• การหลีกเล่ียงมิใหกระดาษติด

การแกปญหากระดาษติด
กระดาษอาจติดอยูในเครื่องพิมพหรือ ADF
ใชวิธีการเหลานี้เพ่ือนํากระดาษที่ติดออก

การเอากระดาษทีต่ิดในเครือ่งพิมพออก
1. นําวัสดุพิมพทั้งหมดออกจากถาดรับกระดาษออก
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวถอดฝาปดในเคร่ืองพิมพ

3
21

3. คนหาวัสดุพิมพที่ติดอยูในเครื่องพิมพ จับวัสดุพิมพนั้นดวยมือทั้งสองขาง
แลวดึงเขาหาตัวคุณ

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลูกกลิ้ง
ใหตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพ่ือหาเศษกระดาษที่อาจตกคางอยูดานใน
เคร่ืองพิมพ หากคุณไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจากเครื่องพิมพให
หมด ก็อาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดไดอีก
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4. ใสฝาปดกลับเขาที่ในเคร่ืองพิมพ แลวปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

2
1

3

5. เปดเคร่ืองพิมพ (หากคุณปดเครื่องไว) แลวสงงานพิมพอีกครั้ง

วธิกีารนาํกระดาษทีต่ดิออกจาก ADF
1. ยกฝาครอบ ADF ข้ึน

2. ยกแท็บท่ีอยูบนขอบดานหนาของ ADF ข้ึน
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3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง

ขอควรระวงั หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง ให
ตรวจสอบลูกกลิง้และลอเพ่ือหาเศษกระดาษที่อาจตกคางอยูดานใน
เคร่ืองพิมพ หากคุณไมนําเศษกระดาษที่ติดอยูออกจากเครื่องพิมพให
หมด ก็อาจทําใหเกิดปญหากระดาษติดไดอีก

4. ปดฝาครอบของ ADF โดยกดฝาครอบใหแนนจนล็อกเขาที่

การหลกีเลีย่งมใิหกระดาษติด
เพ่ือปองกันไมใหกระดาษติด โปรดปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี

• ควรนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษออกอยางสมํ่าเสมอ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทานกําลังพิมพดวยกระดาษหรือวัสดุที่ไมยน พับ หรือ

ชํารุด
• คุณสามารถปองกันไมใหกระดาษมวนงอหรือมรีอยยับไดดวยการเก็บ

กระดาษที่ไมไดใชทั้งหมดไวในถุงที่สามารถปดผนึกได
• อยาใชกระดาษท่ีหนาหรือบางเกินไปสําหรับเครื่องพิมพ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษไวอยางถูกตอง

แลว และไมมวีัสดุพิมพมากเกินไป สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใส
วัสดุพิมพ

• ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดปอนกระดาษน้ันเรียบเสมอกนั และขอบไม
โคงงอหรือฉีกขาด

• อยาใสกระดาษมากเกินไปในถาดปอนเอกสาร สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียว
กับปริมาณกระดาษสูงสุดที่สามารถใสลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติได
โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ

• อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกตางกันลงในถาดปอน
กระดาษเขา กองซอนของกระดาษท้ังหมดในถาดปอนกระดาษเขาตองมี
ชนิดและขนาดเดียวกัน

• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรใชประเภทกระดาษที่แนะนําสําหรับเครื่องพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม

โปรดดูที่ ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
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• หากกระดาษในเคร่ืองพิมพกําลังจะหมด ใหเคร่ืองพิมพพิมพจนหมด
กระดาษกอน จากน้ันจึงเพ่ิมกระดาษ อยาพยายามใสกระดาษขณะที่
เคร่ืองพิมพกําลังดึงกระดาษ

• ตรวจสอบวาไดทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรด
ดูที่ ดูแลรักษาเครื่องพิมพ
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A ขอมลูทางเทคนคิ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ขอมูลเกี่ยวกับการรบัประกัน
• ขอมูลจําเพาะของเครื่องพิมพ
• ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ
• โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม
• สิทธิ์การใชงานสําหรับบุคคลท่ีสาม

ขอมลูเกี่ยวกับการรบัประกัน
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ประกาศเก่ียวกบัการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
• ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก

186 ขอมูลทางเทคนิค



ประกาศเกีย่วกบัการรับประกนัอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard
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ขอมลูการรบัประกนัตลบับรรจหุมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจหุมึกของ HP เม่ือตลับบรรจหุมึกถูกใชกับ
อุปกรณการพิมพของ HP ท่ีกําหนดไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึก
ของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาท่ีหมึก
HP ยงัไมหมด และยังไมถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีส้ินสุดการรับประกัน
ท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด บนตลับบรรจุหมึกตามท่ีระบุไว

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดการรับประกันแบบจํากัดของเครื่องพิมพของ
Hewlett-Packard โปรดดู ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-
Packard

ภาคผนวก A
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ขอมลูจาํเพาะของเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ
• คุณสมบัติและความสามารถของผลิตภัณฑ
• ขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับหนวยประมวลผลและหนวยความจํา
• ขอกําหนดของระบบ
• ขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับโปรโตคอลเครือขาย
• ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
• ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุพิมพ
• ขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการพิมพ
• ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
• ขอมูลจําเพาะของโทรสาร
• ลักษณะเฉพาะของการสแกน
• ขอกําหนดเฉพาะของ HP ePrint (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-

in-One series)
• ขอกําหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
• ขอมูลจําเพาะดานสภาพแวดลอม
• ขอมูลจําเพาะทางไฟฟา
• ขอมูลจําเพาะพลังงานเสียงท่ีถูกปลดปลอย

ขอกาํหนดรายละเอยีดทางกายภาพ
ขนาดเครือ่งพมิพ (ความกวาง x ความสงู x ความลกึ)
450 x 205 x 355 มม. (17.7 x 8.1 x 14.0 น้ิว)
น้าํหนักของเครือ่งพิมพ (รวมอปุกรณใชส้ินเปลอืงในการพมิพ)
6.2 กก. (13.7 ปอนด)

คณุสมบตัแิละความสามารถของผลติภณัฑ

คณุสมบตัิ ความจุ

การเชื่อมตอ • USB 2.0 ความเร็วสูง
• ระบบไรสาย 802.11b/g/n 1(HP Deskjet Ink

Advantage 4625 e-All-in-One series)
1 ผลิตภัณฑน้ีสนับสนุนคล่ืนความถี่ 802.11n 2.4 GHz

ตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพสี่ตลับ (สีดํา, สีนํ้าเงิน, สีแดง, และสีเหลือง
อยางละหน่ึงตลับ)

หมายเหตุ ไมรองรับการสั่งซือ้ตลับหมึกพมิพแบบ
ออนไลนในทุกประเทศ/พื้นที่
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คณุสมบตัิ ความจุ

ปริมาณการจายหมึก โปรดเขาไปที ่www.hp.com/go/
learnaboutsupplies/ หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กบัปริมาณการจายหมึกของตลับหมึกพิมพโดยประมาณ

ภาษาของเคร่ืองพิมพ HP PCL 3 GUI

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

รอบการทํางาน สูงถงึ 3,000 หนาตอเดือน

การสนับสนุนภาษาแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

ภาษาทีส่ามารถใชงานจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
พื้นที่

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

ขอมลูจาํเพาะเกีย่วกบัหนวยประมวลผลและหนวยความจาํ

หนวยประมวลผลของเครือ่งพิมพ
ARM R4

หนวยความจาํของเครือ่งพมิพ
RAM ติดต้ังในตัว 128 MB

ขอกาํหนดของระบบ

หมายเหตุ หากตองการขอมูลลาสุดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการท่ีสนับสนุนและขอ
กําหนดของระบบ โปรดไปท่ี www.hp.com/go/customercare

การใชงานรวมกันกับระบบปฏบิติัการ
• 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 (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี http://hplipopensource.com/hplip-

web/index.html)

ภาคผนวก A

(ทําตอ)
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ความตองการขัน้ต่าํของระบบ
• Microsoft® Windows® 7: หนวยประมวลผล 1 GHz 32 บิต (x86) หรือ 64

บิต (x64); พ้ืนท่ีฮารดดิสก 2 กิกะไบต ไดรฟ CD-ROM/DVD หรือการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต พอรต USB Microsoft® Internet Explorer

• Microsoft Windows Vista®: หนวยประมวลผล 800 MHz 32 บิต (x86)
หรือ 64 บิต (x64); พ้ืนท่ีฮารดดิสก 2 กิกะไบต ไดรฟ CD-ROM/DVD หรือการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต พอรต USB Microsoft® Internet Explorer

• Microsoft® Windows XP Service Pack 2 หรือสูงกวา (32 บิต เทาน้ัน):
Intel Pentium II รุนใดก็ได, Celeron หรือหนวยประมวลผลท่ีใชงานรวมกัน
ได; 233 MHz หรือสูงกวา พ้ืนท่ีฮารดดิสก 750 MB, ไดรฟ CD-ROM/DVD
หรือการเช่ือมตออินเทอรเน็ต, 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, เน้ือท่ีวางของฮารดดิสก 900 MB, ไดรฟ CD-ROM/
DVD หรือการเช่ือมตออินเทอรเน็ต, พอรต USB

ขอกาํหนดเฉพาะเกีย่วกบัโปรโตคอลเครอืขาย

โปรโตคอลเครอืขายท่ีเขากนัได
TCP/IP

การจดัการเครอืขาย
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (สามารถกําหนดคาและจัดการเครื่องพิมพเครือขายในระยะไกล
ได)

ขอกาํหนดเฉพาะของเว็บเซริฟเวอรแบบฝง

ขอกาํหนด
• 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 (ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพท่ีเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดย
ใชสาย USB)

• การเชื่อมตออินเทอรเน็ต (ตองใชในการทํางานตามคุณสมบัติบางอยาง)

หมายเหตุ คุณสามารถเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงโดยไมตองเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางอาจใชไมได

หมายเหตุ เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตองอยูบนไฟรวอลลดานเดียวกับเครื่องพิมพ
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ขอกาํหนดเฉพาะของวสัดุพมิพ
ดูตารางเหลาน้ีเพ่ือตรวจสอบวัสดุพิมพท่ีถูกตองเพ่ือใชกับเครื่องพิมพของคุณ และตรวจ
สอบวาจะสามารถใชงานคุณสมบัติใดกับวัสดุพิมพของคุณไดบาง
• การทําความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดเฉพาะของวสัดุพิมพท่ีรองรับได
• ต้ังคาระยะขอบขั้นต่ํา

การทาํความเขาใจเกีย่วกบัขอกาํหนดเฉพาะของวสัดพุมิพทีร่องรับได
ดูตารางเพ่ือตรวจสอบวัสดุพิมพท่ีถูกตองเพ่ือใชกับเครื่องพิมพของคุณ และตรวจสอบวา
จะสามารถใชงานคุณสมบัติใดกับวัสดุพิมพของคุณไดบาง
• การทําความเขาใจเกี่ยวกับขนาดท่ีรองรับได
• การทําความเขาใจกับประเภทและนํ้าหนักของวัสดุพิมพท่ีรองรับได

การทําความเขาใจเกีย่วกบัขนาดท่ีรองรบัได

ขนาดวัสดุพมิพ ถาดปอนกระดาษ ADF

ขนาดวสัดพุมิพมาตรฐาน

U.S. Letter (216 x 279 มม.; 8.5 x 11 นิ้ว)*

U.S. Legal (216 x 356 มม.; 8.5 x 14 น้ิว)

A4 (210 x 297 มม.; 8.3 x 11.7 น้ิว)*

U.S. Executive (184 x 267 มม.; 7.25 x 10.5 น้ิว)

B5 (JIS) (182 x 257 มม.; 7.17 x 10.12 นิ้ว)

B5 (ISO) (176 x 250 มม.; 6.9 x 9.8 น้ิว)  

A5 (148 x 210 มม.; 5.8 x 8.3 นิ้ว)

Cabinet (120 x 165 มม.; 4.7 x 6.5 น้ิว)  

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 น้ิว)  

ซองจดหมาย DL (110 x 220 มม.; 4.3 x 8.7 น้ิว)  

ซองจดหมาย C5 (162 x 229 มม.; 6.4 x 9 นิ้ว)  

บตัร

บัตรดัชนี (76.2 x 127  มม.; 3 x 5 น้ิว)  

บัตรดัชนี (102 x 152  มม.; 4 x 6 น้ิว)  

บัตรดัชนี (127 x 203  มม.; 5 x 8 น้ิว)  

ภาคผนวก A
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ขนาดวัสดุพมิพ ถาดปอนกระดาษ ADF

บัตร A6 (105 x 148.5 มม.; 4.13 x 5.83 น้ิว)*  

Hagaki** (100 x 148 มม.; 3.9 x 5.8 น้ิว)  

Borderless Hagaki** (100 x 148 มม.; 3.9 x 5.8 นิ้ว)  

Ofuku Hagaki** (200 x 148 มม.; 7.8 x 5.8 น้ิว)  

วสัดพุมิพภาพถาย 

วัสดุพิมพภาพถาย (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)*  

วัสดุพิมพภาพถาย (5 x 7 น้ิว)*  

วัสดุพิมพภาพถาย (8 x 10 นิ้ว)*  

วัสดุพิมพภาพถาย (8.5 x 11 น้ิว)  

กระดาษภาพถาย L (89 x 127 มม.; 3.5 x 5 น้ิว)*  

Photo 2L (127 x 178 มม.)*  

13 x 18 ซม.*  

แทบ็ 4 x 6 (102 x 152 มม.; 4 x 6 น้ิว)*  

10x15 ซม.*  

แทบ็ 10 x 15 ซม.*  

3.5 x 5 น้ิว*  

* ขนาดเหลาน้ีสามารถใชไดสําหรับการพิมพแบบไมมีขอบ
** เครื่องพิมพน้ีสามารถใชงานไดเฉพาะกับกระดาษธรรมดาและกระดาษอิงคเจ็ต
Hagaki จาก Japan Post เทาน้ัน ไมสามารถใชงานกับกระดาษภาพถาย Hagaki
จาก Japan Post

หมายเหตุ เครื่องพิมพน้ีไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

การทําความเขาใจกบัประเภทและน้ําหนักของวสัดพุิมพที่รองรบัได

ถาด ชนิด น้าํหนกั ความจุ

ถาดปอน
กระดาษ

กระดาษ 60 ถงึ 105 กรัม/ม.2

(16 ถึง 28 ปอนด)

กระดาษธรรมดาไมเกิน 80
แผน

(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 น้ิว)

วัสดุพิมพภาพถาย 250 กรัม/ม.2 ไมเกิน 30 แผน

(ทําตอ)
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ถาด ชนิด น้าํหนกั ความจุ

(66 ปอนด) (เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 น้ิว)

ฉลาก  ไมเกิน 25 แผน

(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 น้ิว)

ซองจดหมาย 75 ถงึ 90 กรัม/ม.2

(ซองจดหมาย 20 ถงึ 24
ปอนด)

ไมเกิน 15 แผน

(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 น้ิว)

บัตร ไมเกนิ 200 กรัม/ม.2

(ดัชนี 110 ปอนด)

ไมเกิน 40 ใบ

(เรียงซอนกันหนา 10 มม.
หรือ 0.39 น้ิว)

ถาดรับ
กระดาษออก

วัสดุพิมพทุกชนิดที่สนับสนุน  กระดาษธรรมดาไมเกิน 20
แผน (พิมพขอความ)

ADF กระดาษ 60 ถงึ 75 กรัม/ม.2

(16 ถึง 20 ปอนด)

35 แผน

ตัง้คาระยะขอบขั้นต่าํ
ระยะหางจากขอบกระดาษของเอกสารตองเทากับ (หรือเกิน) การต้ังคาระยะหางจาก
ขอบกระดาษในแนวการพิมพตามแนวต้ัง

1 2 2

3

4

1

3

4
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วสัดพุมิพ (1) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดาน
ซาย

(2) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดานขวา

(3) ระยะหาง
จากขอบกระดาษ
ดานบน

(4) ระยะหาง
จากขอบ
กระดาษดานลาง

U.S. Letter
U.S. Legal
A4
U.S. Executive
B5
A5
บัตร

วัสดุพิมพภาพถาย

3.2 มม.
(0.125 น้ิว)

3.2 มม.
(0.125 น้ิว)

3.2 มม. (0.125
น้ิว)

3.2 มม.
(0.125 น้ิว)

ซองจดหมาย 3.2 มม.
(0.125 น้ิว)

3.2 มม.
(0.125 น้ิว)

3.2 มม. (0.125
น้ิว)

14.9 มม.
(0.586 น้ิว)

หมายเหตุ เครื่องพิมพน้ีไมสนับสนุนการพิมพบนวัสดุพิมพท่ีกําหนดขนาดเอง

ขอกาํหนดเฉพาะเกีย่วกบัการพิมพ
• ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร
• ความละเอียดในการพิมพ

◦ ความละเอียดการพิมพสีดํา
ไมเกิน 600 x 600 dpi ดวยหมึกพิมพ Pigment สีดํา

◦ ความละเอียดการพิมพสี
สูงสุด 4800 x 1200 dpi ประสิทธิภาพสูงสุดบนกระดาษภาพถายข้ันสูงของ
HP ดวยความละเอียดอินพุต 1200 x 1200 dpi

ลกัษณะเฉพาะในการทาํสําเนา
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน
• การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
• ทําสําเนาตนฉบับไดสูงสุด 99 ฉบับ
• ยอ/ขยายแบบดิจิตอล: ต้ังแต 25 ถึง 400%
• พอดีหนา

ขอมลูจาํเพาะของโทรสาร
• สามารถใชกับโทรสารขาวดําและโทรสารสีได
• โทรดวนสูงสุดได 99 หมายเลข
• หนวยความจําสูงสุด 99 หนา (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ในระดับความ

ละเอียดมาตรฐาน) หนาเอกสารที่มีความซับซอนมากข้ึนหรือมีความละเอียดสูงข้ึน
อาจใชเวลาประมวลผลนานและใชหนวยความจํามากข้ึน

• การรับและสงโทรสารดวยตนเอง
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• โทรซํ้าเม่ือสายไมวางสูงสุดหาครั้งโดยอัตโนมัติ (แตกตางกันไปตามประเทศ)
• โทรซํ้าเม่ือไมมีผูรับสายสูงสุดสองครั้งโดยอัตโนมัติ (แตกตางกันไปตามประเทศ)
• การยืนยนัและรายงานผล
• โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด
• การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps
• 4 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูกับ ITU-T Test Image #1 ใน

ระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาเอกสารท่ีมีความซับซอนมากขึ้นหรือมีความ
ละเอียดสูงข้ึนอาจใชเวลาประมวลผลนานและใชหนวยความจํามากข้ึน

• ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ

 คมชดั (จดุตอนิว้) มาตรฐาน (จดุ
ตอนิ้ว)

ขาวดํา 196 x 203 98 x 203

สี 200 x 200 200 x 200

ขอกาํหนดของ Fax to PC (โทรสารไปยงัพซี)ี และ Fax to Mac (โทรสารไปยงั
Mac)
• ประเภทไฟลท่ีสนับสนุน: TIFF ท่ีไมไดบีบอัด
• ชนิดโทรสารท่ีสามารถใชได: โทรสารขาวดํา

ลกัษณะเฉพาะของการสแกน
• ซอฟตแวร OCR ในตัวจะแปลงขอความท่ีสแกนเปนขอความท่ีสามารถแกไขได

โดยอัตโนมัติ
• อินเทอรเฟซท่ีใชงานรวมกับ Twain ได (Windows) และอินเทอรเฟซท่ีใชงาน

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 น้ิว)
◦ ADF: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

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

• การเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
• ขนาดใหญท่ีสุดของอีเมลและส่ิงท่ีแนบ: 5 เมกะไบต

ภาคผนวก A

196 ขอมูลทางเทคนิค



• จํานวนส่ิงท่ีแนบสูงสุด: 10

หมายเหตุ เซิรฟเวอร ePrint จะไมยอมรับงานพิมพอีเมล หากมีหลายท่ีอยู
อีเมลในฟลด "To" (ถึง) หรือ "Cc" (สําเนาถึง) เพียงปอนท่ีอยูอีเมลของ
เครื่องพิมพ HP ของคุณลงในฟลด "To" (ถึง) อยาปอนท่ีอยูอีเมลเพ่ิมเติมใน
ฟลดอ่ืนๆ

• ประเภทไฟลท่ีสนับสนุน:
◦ PDF
◦ HTML
◦ รปูแบบไฟลขอความมาตรฐาน
◦ Microsoft Word, PowerPoint
◦ ไฟลภาพ เชน PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMP

หมายเหตุ คุณอาจสามารถใชไฟลประเภทอื่นไดกับ HP ePrint อยางไร
ก็ตาม HP ไมสามารถรับประกันวาประเภทไฟลเหลาน้ันจะทํางานไดถูกตองกับ
เครื่องพิมพ เน่ืองจากยังไมมีการทดสอบอยางเต็มท่ี

ขอกาํหนดเฉพาะของเว็บไซตของ HP
• เว็บเบราวเซอร (ไมวาจะเปน Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกวาน้ัน

Mozilla Firefox 2.0 หรือสูงกวาน้ัน Safari 3.2.3 หรือสูงกวาน้ัน หรือ
Google Chrome 3.0) พรอมดวยปลั๊กอิน Adobe Flash (เวอรชัน 10 หรือสูง
กวา)

• การเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ขอมลูจาํเพาะดานสภาพแวดลอม

สภาพแวดลอมขณะใชงาน
อุณหภูมิขณะทํางาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)
สภาพการทํางานท่ีแนะนํา: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)
ความช้ืนสัมพัทธท่ีแนะนํา: 20 ถึง 80% โดยไมมีการควบแนน

สภาพแวดลอมการเกบ็รกัษา
อุณหภูมิในการเกบ็รักษา: -40° ถึง 60° C (-40° ถึง 140° F)
ความช้ืนสัมพัทธในการเก็บรักษา: สูงสุด 90% โดยไมมีการควบแนนท่ีอุณหภูมิ 60°
C (140° F)

ขอมลูจาํเพาะทางไฟฟา

แหลงจายไฟ
อะแดปเตอรไฟฟาอเนกประสงค (ภายใน)
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การใชไฟ
แรงดันไฟฟาอินพุท: 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz
แรงดันไฟฟาออก: +32V/+12V ท่ี 313 mA/166 mA

การใชไฟ
13 วัตตขณะพิมพ (โหมดปกติ) 15 วัตตขณะทําสําเนา (โหมดปกติ)

ขอมลูจาํเพาะพลงังานเสียงทีถ่กูปลดปลอย
พิมพในโหมดเอกสารราง ระดับเสียงตามมาตรฐาน ISO 7779
• ความดันเสียง (ณ บริเวณขางเครื่อง)

LpAm 55 (dBA) (พิมพเอกสารรางขาวดํา)
• กําลังเสียง

LwAd 6.8 (BA)
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ขอมลูเกี่ยวกับกฎขอบงัคบั
เครื่องพิมพมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานท่ีออกขอ
บังคับตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• หมายเลขรุนตามขอบังคับ:
• ประกาศของ FCC
• ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเกาหลี
• ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สําหรับผูใชในประเทศญ่ีปุน
• ประกาศแจงเตือนผูใชในประเทศญี่ปุนเก่ียวกับสายไฟ
• ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน
• การเคลือบเงาอุปกรณตอพวงสําหรับประเทศเยอรมัน
• ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา: ขอกําหนด FCC
• ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา
• ประกาศสําหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเยอรมนี
• ประกาศสําหรบัผูใชในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจยุโรป
• ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย
• ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
• ขอมูลเก่ียวกับกฎขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑไรสาย

หมายเลขรุนตามขอบงัคับ:
ผลิตภัณฑของคุณจะไดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model
Number) เพ่ือใชในการตรวจสอบตามขอบังคับ หมายเลขรุนตามขอบังคับของ
ผลิตภัณฑของคุณ คือ SNPRC-1102-01 หรือ SNPRC-1102-02 อยาสับสน
ระหวางหมายเลขรุนตามขอบังคับและช่ือทางการตลาด (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)
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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 reason-
able 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.

ประกาศสาํหรบัผูใชเครอืขายโทรศพัทในเกาหลี
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ประกาศวาดวยการตรงตาม VCCI (Class B) สาํหรบัผูใชในประเทศญีปุ่น

B

VCCI-B

ประกาศแจงเตอืนผูใชในประเทศญีปุ่นเกีย่วกบัสายไฟ

ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสําหรบัประเทศเยอรมนั

Geräuschemission

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

การเคลอืบเงาอปุกรณตอพวงสาํหรบัประเทศเยอรมนั

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.

GS-Erklärung (Deutschland)
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ประกาศสาํหรบัผูใชเครอืขายโทรศพัทในสหรัฐอเมรกิา: ขอกาํหนด 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 commis-
sion, 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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ประกาศสาํหรบัผูใชเครอืขายโทรศพัทในแคนาดา

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.

ประกาศสาํหรบัผูใชเครอืขายโทรศพัทในเยอรมนี

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 zugelass-
enen Endgeräten verwendet werden.
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ประกาศสาํหรบัผูใชในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิยโุรป

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.

ประกาศเกีย่วกบัโทรสารแบบมสีายของออสเตรเลยี

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.

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบัญญัติ EU Directives ดังตอไปน้ี:
• กฎบัญญัติ Low Voltage Directive 2006/95/EC
• กฎบัญญัติ EMC Directive 2004/108/EC
• Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม
ผลิตภัณฑน้ีจะมีคุณสมบัติตาม CE เม่ือใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ท่ีมี
เครื่องหมาย CE เทาน้ัน
หากผลิตภัณฑน้ีมีคุณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑน้ีจะอยูภายใตขอ
กําหนดสําคัญของกฎบัญญัติ EU Directive ตอไปน้ี:
กฎบัญญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC
การปฏิบัติตามกฎบัญญัติเหลาน้ีแสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยโุรป
(European Norms) ท่ีสอดคลองกันและมีผลบังคับใชซ่ึงระบุไวในคําประกาศรับรอง
ของ EU ท่ี HP จัดทําสําหรับผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑน้ี และมีเผยแพร (เฉพาะ
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ภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือท่ีเว็บไซตตอไปน้ี:
www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ือผลิตภัณฑในชองคนหา)
ผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับขอบังคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีปรากฏ
อยูบนผลิตภัณฑ:

สําหรับผลิตภัณฑทีไ่มมีคุณสมบัติดานการ
โทรคมนาคม และสําหรับผลิตภัณฑดาน
โทรคมนาคมทีส่อดคลองกันของสหภาพยุโรป
เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW

สําหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมทีไ่ม
สอดคลองกันของสหภาพยุโรป (จะมีเลข
ประจําเคร่ือง 4 หลักแทรกอยูระหวาง CE
และ ! (เคร่ืองหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับ
ใช)

โปรดดูท่ีปายฉลากท่ีเปนขอบังคับท่ีมีอยูบนผลิตภัณฑน้ี
คุณสมบัติการทํางานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑน้ีอาจใชในประเทศในกลุม
EU และ EFTA ดังตอไปน้ี: 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) มีไวเพ่ือการเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพท
ระบบแอนะล็อก

ผลติภณัฑท่ีมอีปุกรณ LAN แบบไรสาย
ในบางประเทศอาจมีกฎเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือ
ขาย LAN แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชอง
สัญญาณท่ีมีใหใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประ
เทศน้ันๆ ถูกตอง

ประเทศฝรัง่เศส
สําหรับการทํางานของ LAN แบบไรสายดวยความถ่ี 2.4-GHz ของผลิตภัณฑน้ี มีขอ
จํากัดบางประการดังน้ี: ผลิตภัณฑน้ีอาจใชงานภายในอาคารไดสําหรับคลื่นความถ่ี
2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13) สําหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะใชไดเฉพาะ
คลื่นความถี ่2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สําหรับขอกําหนดลาสุด โปรดดูท่ี
www.arcep.fr
หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse
140, 71034 Boeblingen, GERMANY
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ขอมลูเกีย่วกบักฎขอบงัคับสาํหรบัผลติภณัฑไรสาย
เน้ือหาสวนน้ีแสดงขอมูลกฎขอบังคับเก่ียวกับผลิตภัณฑไรสาย
• การไดรับรังสีคลื่นความถ่ีวิทยุ
• ประกาศสําหรับผูใชในบราซิล
• ประกาศสําหรับผูใชในแคนาดา
• ประกาศสําหรับผูใชในไตหวนั

การไดรบัรงัสคีลื่นความถีว่ทิยุ

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. 

ประกาศสาํหรบัผูใชในบราซลิ

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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ประกาศสาํหรบัผูใชในแคนาดา

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.

 

ประกาศสาํหรบัผูใชในไตหวนั
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โครงการดแูลรกัษาผลติภณัฑเพื่อสิง่แวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิง
แวดลอม มีการออกแบบเพื่อการรไีซเคิลกับผลิตภัณฑน้ี จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยู
ในปริมาณท่ีนอยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทํางานและความนาเช่ือถือไว
ไดอยางเหมาะสม วสัดุท่ีไมไดอยูในกลุมเดียวกันไดรับการออกแบบใหคัดแยกไดอยาง
สะดวก ตัวยึดและตัวเช่ือมตออ่ืนๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายโดยใช
เครื่องมือท่ัวๆ ไป ช้ินสวนท่ีมีความสําคัญไดรับการออกแบบใหเขาถึงไดอยางรวดเรว็
เพ่ือประสิทธภิาพในการถอดแยกชิ้นสวนและการซอมแซม
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ีเว็บไซต Commitment to the Environment
(พันธกิจตอส่ิงแวดลอม) ของ HP ท่ี:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การท้ิงอุปกรณท่ีหมดอายุการใชงานโดยผูใชในครัวเรือนภายในสหภาพยุโรป
• การใชไฟ
• สารเคมี
• ขอมูลแบตเตอรี่
• กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของสหภาพยโุรป
• ประกาศ RoHS (เฉพาะประเทศจีนเทาน้ัน)
• ประกาศเกี่ยวกับ RoHS (เฉพาะประเทศยเูครนเทาน้ัน)

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้ีเหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ
EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินสวนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐาน
สากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายุการใชงานของ
เครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต
ของ HP ท่ี:
www.hp.com/go/msds
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โครงการรไีซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรไีซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/พ้ืนท่ี รวม
ถึงพันธมิตรท่ีมีศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก นอกจากน้ี HP ยงั
ชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําผลิตภัณฑบางอยางท่ีไดรับความนิยมสูงสุดมา
ซอมแซมและนําออกจําหนายอีกครั้ง สําหรับขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP
โปรดเย่ียมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรไีซเคลิวสัดสุาํหรบั HP inkjet
HP มุงม่ันรักษาส่ิงแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ตของ HP ดําเนินงานอยูใน
หลายประเทศ/พ้ืนท่ี คุณสามารถนําตลับหมึกพิมพและหมึกพิมพท่ีใชแลวมารีไซเคิลได
โดยไมเสียคาใชจาย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตตอไปน้ี
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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การทิง้อปุกรณทีห่มดอายุการใชงานโดยผูใชในครวัเรอืนภายในสหภาพยโุรป

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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การใชไฟ
อุปกรณการพิมพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ENERGY
STAR® มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเฉพาะ ENERGY STAR สําหรับอุปกรณ
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การพิมพและสรางภาพ โดยองคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา เครื่องหมาย
ตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑการสรางภาพท่ีมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ENERGY STAR

ENERGY STAR เปนเครื่องหมายบริการท่ีจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S.
EPA ในฐานะท่ี HP เปนพันธมิตรของ ENERGY STAR เราไดกําหนดให
ผลิตภัณฑน้ีตรงตามขอกําหนด ENERGY STAR สําหรับประสิทธิภาพดานการใช
พลังงาน
สามารถดูรายการขอมูลเพ่ิมเติมของรุนผลิตภัณฑสรางภาพท่ีตรงตามขอกําหนด
ENERGY STAR ไดท่ี:
www.hp.com/go/energystar

สารเคมี
HP ยดึม่ันท่ีจะใหขอมูลเก่ียวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคา เพ่ือใหเปนไป
ตามขอกําหนดทางกฎหมาย เชน REACH (Regulation EC No 1907/2006 of
the European Parliament and the Council) คุณสามารถดูรายงานขอมูลเก่ียว
กับสารเคมีสําหรับผลิตภัณฑน้ีไดท่ี www.hp.com/go/reach

ขอมลูแบตเตอรี่
เครื่องพิมพมีแบตเตอรี่ภายในท่ีใชรักษาการต้ังคาเครือ่งพิมพเม่ือเครื่องพิมพปด อาจ
ตองใสใจและระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทําการสัมผัสหรือกําจัดแบตเตอรีน้ี
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การท้ิงแบตเตอรี่ในไตหวัน
• คําเตือนสําหรับผูใชในรัฐแคลิฟอรเนีย
• การท้ิงแบตเตอรี่ในเนเธอรแลนด

การทิง้แบตเตอรีใ่นไตหวนั

โครงการดูแลรักษาผลิตภณัฑเพื่อสิ่งแวดลอม 211
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คาํเตือนสาํหรบัผูใชในรฐัแคลฟิอรเนยี

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.

การทิง้แบตเตอรีใ่นเนเธอรแลนด

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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กฎระเบยีบเกีย่วกบัแบตเตอรีข่องสหภาพยโุรป

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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ประกาศ RoHS (เฉพาะประเทศจนีเทานัน้)

ตารางแสดงสารพษิและวตัถอุนัตราย

ประกาศเกีย่วกบั RoHS (เฉพาะประเทศยเูครนเทานัน้)

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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สทิธิก์ารใชงานสาํหรบับคุคลทีส่าม

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
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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
---------------------
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/* 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,
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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.

ภาคผนวก A

218 ขอมูลทางเทคนิค



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
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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).

======================================================
==============
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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
---------------------
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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
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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 อปุกรณสิน้เปลอืงและอปุกรณเสรมิ
ของ HP
เน้ือหาในสวนน้ีแสดงขอมูลเก่ียวกับอุปกรณใชส้ินเปลืองและอุปกรณเสริมของ HP
สําหรับเครื่องพิมพ ขอมูลน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดไปท่ีเว็บไซตของ HP
(www.hpshopping.com) สําหรับขอมูลลาสุด นอกจากน้ี คุณสามารถทําการส่ังซ้ือ
ผานเว็บไซตไดเชนกัน

หมายเหตุ ตลับหมึกพิมพบางรุนไมมีในทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การส่ังซ้ืออุปกรณการพิมพแบบออนไลน
• อุปกรณใชส้ินเปลือง

การสัง่ซือ้อปุกรณการพมิพแบบออนไลน
เม่ือตองการส่ังซ้ืออุปกรณใชส้ินเปลืองแบบออนไลนหรือสรางรายการชอปปงท่ีพิมพได
ใหเปดซอฟตแวรของ HP ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพของคุณ แลวคลิก Shopping
(ชอปปง) เลือก Shop for Supplies Online (ซ้ืออุปกรณใชส้ินเปลืองแบบ
ออนไลน) ซอฟตแวรของ HP จะอัปโหลดขอมูลเครื่องพิมพ พรอมท้ังหมายเลขรุน
หมายเลขประจําเครือ่งพิมพ รวมท้ังระดับหมึกพิมพโดยประมาณ เม่ือคุณอนุญาต โดย
จะมีการเลือกอุปกรณใชส้ินเปลืองของ HP ซ่ึงใชไดกับเคร่ืองพิมพของคุณไวลวงหนา
แลว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวน เพ่ิมหรือลบรายการออก แลวพิมพรายการหรือส่ัง
ซ้ือแบบออนไลนไดท่ีรานคาของ HP หรือจากผูจําหนายปลีกทางออนไลนอ่ืนๆ (ตัว
เลือกจะแตกตางกันตามประเทศ/ภูมิภาค) ขอมูลตลับหมึกพิมพและลิงคไปยังการชอป
ปงแบบออนไลนยงัจะปรากฏบนขอความแจงเตือนหมึกพิมพดวย
คุณสามารถส่ังซ้ือแบบออนไลนดวยการเยี่ยมชม www.hp.com/buy/supplies เม่ือมี
ขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือ
เลือกเครื่องพิมพ แลวจึงเลือกอุปกรณใชส้ินเปลืองท่ีคุณตองการ

หมายเหตุ บริการส่ังซ้ือตลบัหมึกพิมพแบบออนไลนน้ีไมไดใหบรกิารในทุก
ประเทศ/พ้ืนท่ี อยางไรก็ตาม หลายประเทศมีขอมูลเกี่ยวกับการส่ังซ้ือทางโทรศัพท
การคนหารานคาในทองถ่ิน และการพิมพรายการชอปปง นอกจากน้ัน คุณสามารถ
เลือกตัวเลือก 'How to Buy' (วิธีซ้ือ) ท่ีอยูดานบนหนาเว็บ www.hp.com/buy/
supplies เพ่ือรับขอมูลเก่ียวกับการส่ังซ้ือผลิตภัณฑของ HP ในประเทศของคุณได
อีกดวย

อปุกรณใชสิน้เปลอืง
• ตลับหมึกพิมพ
• วัสดุพิมพของ HP
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ตลบัหมกึพิมพ
บริการส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุกประเทศ/พ้ืนท่ี อยางไร
ก็ตาม หลายประเทศมีขอมูลเก่ียวกับการส่ังซ้ือทางโทรศัพท การคนหารานคาในทองถ่ิน
และการพิมพรายการชอปปง นอกจากน้ัน คุณสามารถเลือกตัวเลือก How to Buy (วิธี
ซ้ือ) ท่ีอยูดานบนหนาเว็บ www.hp.com/buy/supplies เพ่ือรับขอมูลเก่ียวกับการส่ัง
ซ้ือผลิตภัณฑของ HP ในประเทศของคุณไดอีกดวย
ใชเฉพาะตลับหมึกใหมท่ีมีหมายเลขตลับหมึกเดียวกันกบัตลับหมึกพิมพท่ีคุณจะเปล่ียน
คุณสามารถดูหมายเลขตลับหมึกพิมพไดท่ี:
• ในเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง โดยการคลิกแท็บ Tools (เครื่องมือ) ภายใต Product

Information (ขอมูลผลิตภัณฑ) คลิก Ink Gauge (มาตรวดัระดับหมึก)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink
Advantage 4625 e-All-in-One series)

• บนรายงานสถานะเครื่องพิมพ (โปรดดูท่ี ทําความเขาใจกับ Printer Status
Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ))

• ปายท่ีตลับหมึกพิมพท่ีคุณกําลังเปลี่ยน
บนสติ๊กเกอรภายในเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวงั ตลับบรรจุหมึกสําหรับตดิตัง้ ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพไมมีวาง
จําหนายในแบบแยกซ้ือ ตรวจสอบหมายเลขตลับหมึกพิมพท่ีถูกตองไดผาน
EWS บนรายงานสถานะเคร่ืองพิมพ หรือบนสต๊ิกเกอรภายในเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรี
ยมการเทาน้ัน เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาใน
การเตรียมตลับหมึกสํารองใหพรอมเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไม
ตองเปล่ียนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถ
ยอมรับได

วสัดพุิมพของ HP
หากตองการส่ังซ้ือวัสดุพิมพเชน HP Premium Paper โปรดไปท่ี www.hp.com

HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาทีม่ีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทํา
สําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษทัง้หมดทีม่ีโลโก ColorLok ผานการทดสอบ
วามีคุณสมบัตติรงตามมาตรฐานข้ันสงูดานความนาเชื่อถอืและคุณภาพงาน
พิมพ และจะทาํใหไดเอกสารทีม่ีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดําทีเ่ขมมากขึ้น
และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาท่ัวไป เลือกซื้อกระดาษทีม่ีโลโก ColorLok ที่
มทีั้งขนาดและนํ้าหนักที่หลากหลายไดจากผูผลิตกระดาษช้ันนํา
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C การตัง้คาโทรสารเพิม่เติม
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนท้ังหมดในคูมือเริ่มตนใชงานแลว ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในสวนน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารใหเสร็จสมบูรณ และเก็บคูมือเร่ิมตนใชงานของคุณไวใช
อางอิงในภายหลัง
ในสวนน้ี คุณจะไดเรียนรูวิธีการต้ังคาเครื่องพิมพ เพ่ือใหการสงโทรสารสามารถทํางาน
ไดกับอุปกรณและบริการท่ีคุณอาจมีอยูแลวโดยใชสายโทรศัพทเดียวกัน

เคลด็ลบั นอกจากน้ี คุณยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยติดต้ัง
โทรสาร) (Windows) หรือ HP Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ังของ HP)
(Mac OS X) เพ่ือชวยในการตั้งคาโทรสารท่ีสําคัญบางรายการ เชน โหมดการรับ
สายและหัวกระดาษโทรสาร คุณสามารถเขาถึงเครื่องมือเหลาน้ีผานซอฟตแวรของ
HP ท่ีคุณติดต้ังไวในเคร่ืองพิมพ หลังจากรันเคร่ืองมือเหลาน้ี ใหคุณปฏิบัติตามขั้น
ตอนในสวนน้ีเพ่ือติดต้ังโทรสารของคุณใหเสร็จสมบูรณ

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การต้ังคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
• การติดต้ังโทรสารแบบอนุกรม
• การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
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การตัง้คาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศพัทแบบขนาน)
กอนเริ่มการติดต้ังเครื่องพิมพสําหรับการสงโทรสาร ใหตรวจสอบวาประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณใชระบบโทรศัพทประเภทใด คําแนะนําสําหรับการต้ังคาโทรสารจะแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับวาระบบโทรศพัทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน
• หากคุณไมพบประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณในตาราง แสดงวาคุณอาจใชระบบโทรศัพท

แบบอนุกรม สําหรับระบบโทรศัพทแบบอนุกรม ประเภทของตัวเชื่อมตอสําหรับ
อุปกรณโทรศัพทท่ีใชรวมกันของคุณ (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ) ไม
รองรับการเช่ือมตอโดยตรงเขากับพอรต "2-EXT" ของเครื่องพิมพ อยางไรก็ตาม
อุปกรณท้ังหมดตองเช่ือมตอกับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

หมายเหตุ ในบางประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สายโทรศัพท
ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพอาจมีปลั๊กเสียบผนังเพ่ิมเติมใหมาดวยเชนกัน ซ่ึงชวย
ใหคุณสามารถเช่ือมตออุปกรณโทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนังท่ีคุณเสียบสายเคร่ืองพิมพได
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

• หากประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณปรากฏอยูในตาราง แสดงวาคุณอาจใชระบบโทรศัพท
แบบขนาน สําหรับระบบโทรศัพทแบบขนาน คุณสามารถเช่ือมตออุปกรณ
โทรศัพทท่ีใชรวมกันของคุณกับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ท่ีดานหลัง
ของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน HP ขอแนะนําใหใชสาย
โทรศัพทแบบ 2 เสนท่ีใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ เพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขา
กับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

ตาราง C-1 ประเทศ/พืน้ทีท่ี่ใชโทรศพัทระบบขนาน

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
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• เลือกการต้ังคาโทรสารท่ีถูกตองสําหรับท่ีบานหรือท่ีทํางาน
• กรณี A: สายโทรสารแยก (ไมรับสัญญานเสียง)
• กรณี B: การติดต้ังเครื่องพิมพรวมกับ DSL
• กรณี C: การติดต้ังเครื่องพิมพรวมกับระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
• กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขาท่ีแตกตางบนสายเดียวกัน
• กรณี E: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกัน
• กรณี F: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับขอความเสียง
• กรณี G: สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
• กรณี H: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร
• กรณี I: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวมกับเคร่ืองตอบรับ
• กรณี J: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
• กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร

และขอความเสียง

เลอืกการตั้งคาโทรสารทีถ่กูตองสาํหรบัทีบ่านหรอืทีท่าํงาน
เพื่อใหสามารถใชโทรสารได คุณจําเปนตองทราบประเภทของอปุกรณและบริการ
(อยางใดอยางหน่ึง) ท่ีใชสายโทรศัพทเดียวกับเครื่องพิมพ ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ี
สําคัญเน่ืองจากคุณอาจจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณสํานักงานท่ีมีอยูเดิมของคุณกับ
เครื่องพิมพโดยตรง และคุณอาจตองเปลี่ยนการต้ังคาโทรสารบางอยางกอนท่ีจะสามารถ
ใชโทรสารได
1. ตรวจสอบวาระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน โปรดดูท่ี การ

ต้ังคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
a. ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดู การติดต้ังโทรสารแบบอนุกรม
b. ระบบโทรศัพทแบบขนาน โปรดไปท่ีข้ันตอนท่ี 2

2. เลือกท้ังอุปกรณและบริการท่ีใชสายรวมกับโทรสาร
• DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผานทางผูใหบริการระบบ

โทรศัพทของคุณ (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)
• PBX: ระบบชุมสายโทรศัพทยอย (Private Branch Exchange - PBX)

หรือเครือขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Services
Digital Network - ISDN)

• บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขาพิเศษจากผูใหบริการ
ระบบโทรศัพทของคุณ ซ่ึงใหบริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียก
เขาท่ีแตกตางกัน

• สายสนทนา: รบัสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับท่ีคุณจะใชรบั
โทรสารจากเครื่องพิมพ
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• โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร: โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรอยูบน
สายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ หากคุณตอบใช สําหรับคําถามตอไปน้ี
แสดงวาคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร:
◦ คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ

ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อมตอแบบ dial-up ใชหรือไม
◦ คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-

up
◦ คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเช่ือมตอแบบ dial-up

• เครื่องตอบรับ: เครื่องตอบรับท่ีรบัสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับท่ีคุณใช
รับโทรสารจากเครื่องพิมพ

• บริการฝากขอความเสียง: การสมัครใชงานบริการขอความเสียงผานทางบริษัท
โทรศัพทของคุณดวยหมายเลขเดียวกับท่ีคุณใชสําหรับการโทรเพ่ือรับสง
โทรสารจากเครื่องพิมพของคุณ

3. จากตารางตอไปน้ี ใหเลือกอุปกรณและบริการท่ีใชงานไดกับการต้ังคาท่ีบานหรือ
สํานักงานของคุณ จากน้ันจึงคนหาการต้ังคาโทรสารท่ีแนะนํา ในบทน้ีจะมีคํา
แนะนําทีละขั้นตอนสําหรบัแตละกรณี

หมายเหตุ หากการต้ังคาท่ีบานหรือท่ีสํานักงานของคุณไมไดอธิบายไวในบทน้ี ให
ติดต้ังเครื่องพิมพเหมือนเปนโทรศัพทระบบอะนาล็อกปกติ ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองเพ่ือเชื่อมตอปลายสายเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนังและปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดานหลังของ
เครื่องพิมพ หากคุณใชสายโทรศัพทอ่ืน คุณอาจพบกับปญหาการสงและรับโทรสาร
คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

อปุกรณหรือบริการอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบัโทรสาร วธิกีารตัง้คาโทรสารที่
แนะนํา

DSL PBX บรกิาร
เสยีงเรยีก
เขาพเิศษ

สาย
สนทนา

โมเดม็ dial-
up ของ
คอมพวิเตอร

เครื่องตอบรับ บริการ
ฝาก
ขอความ
เสยีง

       กรณี A: สายโทรสารแยก
(ไมรับสัญญานเสียง)

      กรณี B: การติดตั้ง
เคร่ืองพิมพรวมกับ DSL

      กรณี C: การติดตั้ง
เคร่ืองพิมพรวมกับระบบ
โทรศัพท PBX หรือสาย
ISDN

      กรณี D: โทรสารที่มี
บริการเสียงเรียกเขาที่
แตกตางบนสายเดียวกนั
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อปุกรณหรือบริการอืน่ๆ ทีใ่ชสายรวมกบัโทรสาร วธิกีารตัง้คาโทรสารที่
แนะนํา

DSL PBX บรกิาร
เสยีงเรยีก
เขาพเิศษ

สาย
สนทนา

โมเดม็ dial-
up ของ
คอมพวิเตอร

เครื่องตอบรับ บริการ
ฝาก
ขอความ
เสยีง

      กรณี E: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ชรวมกนั

     กรณี F: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ชรวมกบั
ขอความเสียง

      กรณี G: สายโทรสารทีใ่ช
รวมกับโมเด็ม
คอมพิวเตอร (ไมรับสาย
สนทนา)

     กรณี H: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ชรวมกบั
โมเด็มคอมพิวเตอร

     กรณี I: ใชสายสนทนา/
สายโทรสารรวมกบัเคร่ือง
ตอบรับ

    กรณี J: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ชรวมกบั
โมเด็มคอมพิวเตอรและ
เคร่ืองตอบรับ

    กรณี K: สายสนทนา/สาย
โทรสารทีใ่ชรวมกบั
โมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและขอความ
เสียง

(ทําตอ)
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กรณ ีA: สายโทรสารแยก (ไมรับสญัญานเสยีง)
หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากท่ีคุณจะไมรับสายสนทนา และคุณไมมีอุปกรณอ่ืน
เชื่อมตอกับสายโทรศัพทน้ี ใหติดต้ังเครื่องพิมพของคุณตามท่ีไดอธิบายไวในหัวขอน้ี

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

1

2

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกบัพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

การตดิตัง้เครือ่งพิมพที่มสีายโทรสารแยกตางหาก
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง

เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

2. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
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3. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) ใหมีคา
นอยท่ีสุด (สองครั้ง)

4. รันการทดสอบโทรสาร
เม่ือโทรศัพทดังข้ึน เคร่ืองพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตาม
จํานวนท่ีกําหนดในการต้ังคา Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) เครื่องพิมพจะเริ่ม
สงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร

กรณ ีB: การติดตั้งเครือ่งพมิพรวมกบั DSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานผูใหบริการโทรศัพทของคุณ และไมไดเชื่อมตออุปกรณ
ใดๆ กับเครื่องพิมพ ใหใชคําแนะนําในหัวขอน้ีเพ่ือเชื่อมตัวแยกสัญญาณ DSL ท่ีอยู
ระหวางชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับเคร่ืองพิมพ ตัวแยกสัญญาณ DSL จะขจัด
สัญญาณดิจิตอลท่ีสามารถขัดขวางการทํางานของเครื่องพิมพ ดังน้ันเครื่องพิมพจะ
สามารถส่ือสารกับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง (DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ)

หมายเหตุ หากคุณใชสาย DSL แตไมไดเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ คุณจะไม
สามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่องพิมพได

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

32

1

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ

3 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกบัพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ
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การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบั DSL
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ ใหตอปลายสายดานหน่ึงเขากับ

พอรตท่ีวางบนตัวแยกสัญญาณ DSL จากน้ัน ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับ
พอรต 1-LINE ดานหลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL กับเคร่ืองพิมพ คุณ
อาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทท่ี
คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
เน่ืองจากมีสายโทรศัพทใหมาเพียงสายเดียว คุณอาจจําเปนตองหาสายโทรศัพท
มาเพ่ิมสําหรับการติดต้ังแบบน้ี

3. ตอสายโทรศัพทเพ่ิมเติมจากตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง

4. รันการทดสอบโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณ ีC: การติดตั้งเครือ่งพมิพรวมกบัระบบโทรศพัท PBX หรอืสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal adapter)
สําหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังน้ี
• หากคุณใชอุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรข้ัวตอ PBX หรือ ISDN ใหเชื่อม

ตอเครื่องพิมพกับพอรตท่ีออกแบบมาสําหรับใชกับโทรสารและโทรศัพท นอกจาก
น้ัน ควรตรวจสอบดวยวา ไดต้ังคาอะแดปเตอรข้ัวตอไวท่ีประเภทสวิตชท่ีถูกตอง
สําหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากทําได

หมายเหตุ ระบบ ISDN บางระบบจะใหคุณสามารถกําหนดคาพอรตตางๆ
สําหรับอุปกรณโทรศัพทเฉพาะได ตัวอยางเชน คุณอาจจะกําหนดพอรตหน่ึง
สําหรับโทรศัพทและกลุมโทรสาร 3 และอีกพอรตหน่ึงเปนพอรตอเนกประสงค
ในกรณีท่ีคุณมีปญหาเม่ือทําการเช่ือมตอกับพอรตโทรสาร/โทรศัพทของตัว
แปลง ISDN ใหลองใชพอรตอเนกประสงค ซ่ึงชองน้ันอาจติดฉลากไววา
"multi-combi" หรืออ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน

• หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีเสียงสัญญาณรอสายท่ีต้ังคาให
"เปด" โดยคาเริ่มตน สัญญาณรอสายจะขัดขวางการสงโทรสารท้ังหมด และคุณ
ไมสามารถสงหรือรับโทรสารผานเครื่องพิมพได โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมา
พรอมกับระบบโทรศัพท PBX ของคุณสําหรับคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการปด
สัญญาณรอสาย
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• หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพ่ือไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอนท่ีจะ
กดหมายเลขโทรสาร

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพกับชองเสียบสาย
โทรศัพทท่ีผนัง หากไมใช คุณอาจไมสามารถใชงานโทรสารได สายโทรศัพท
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ
หากสายโทรศัพทท่ีใหมามีขนาดส้ันเกินไป คุณสามารถซ้ือตัวตอพวงเพื่อตอขยาย
สายโทรศัพทจากรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในพ้ืนท่ีของคุณ
คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณ ีD: โทรสารทีม่บีรกิารเสยีงเรยีกเขาทีแ่ตกตางบนสายเดยีวกนั
หากคุณสมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ท่ีทําให
คุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพทบนสายโทรศัพทหน่ึงสาย โดยท่ีแตละหมายเลขจะ
มีรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีแตกตางกัน ใหติดต้ังเครื่องพิมพตามท่ีไดอธิบายไวในหัวขอน้ี

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

1

2

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกบัพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ
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การติดต้ังเครือ่งพมิพรวมกับบรกิารเสยีงเรยีกเขาเฉพาะ
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง

เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

2. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
3. เปล่ียนการต้ังคา Distinctive Ring (เสยีงเรยีกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูปแบบท่ี

บริษัทโทรศัพทกําหนดมาใหสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ ตามคาเริ่มตน เครื่องพิมพไดถกูกําหนดใหตอบรับเสียงเรียกเขาทุก
รูปแบบ หากคุณไมต้ังคาให Distinctive Ring (เสยีงเรยีกเขาเฉพาะ) ตรง
กับรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีกําหนดสําหรับหมายเลขโทรสารของคุณ เครื่องพิมพ
อาจตอบรับท้ังสายสนทนาและสายโทรสาร หรืออาจไมตอบรับสายใดๆ

เคลด็ลบั คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบ
รูปแบบเสียงเรียกเขา) ท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือต้ังคาเสียงเรียกเขา
เฉพาะ ดวยคุณสมบัติน้ี เครื่องพิมพจะจดจําและบันทึกรูปแบบเสียงเรียกเขา
ของสายเรียกเขา และกําหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาท่ีกําหนดโดยบริษัทโทรศัพท
ของคุณเพ่ือรับโทรสาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปลี่ยนรูปแบบเสียง
เรียกเขาสําหรับเสียงเรยีกเขาเฉพาะ

4. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) ใหมีคา
นอยท่ีสุด (สองครั้ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร
เครื่องพิมพจะตอบรับสายเรียกเขาท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขาตามท่ีคุณเลือกไวโดย
อัตโนมัติ (การต้ังคา Distinctive Ring (เสยีงเรยีกเขาเฉพาะ)) หลังจากเสียงเรียก
เขาดังข้ึนตามจํานวนท่ีเลือกไว (การต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรยีกเขา))
เครื่องพิมพจะเร่ิมสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเคร่ืองสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

ภาคผนวก C
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กรณ ีE: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณไมมี
อุปกรณสํานักงานอ่ืนๆ (หรือบริการขอความเสียง) บนสายโทรศัพท ใหติดต้ัง
เครื่องพิมพตามท่ีอธิบายไวในหัวขอน้ี

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

1

2

3

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกบัพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

3 โทรศัพท (ทางเลือก)

การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบัสายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกนั
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง

เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

2. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:
• หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT

ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ แลวเช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตน้ี
• หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศัพทโดยตรงท่ี

ดานบนของสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพท่ีมีปลั๊กเสียบผนังมาพรอมกัน
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3. คุณจะตองกําหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอตัโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง โดย:
• หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพใหตอบรับสายอตัโนมตั ิเครื่องพิมพจะรับสายเรียก

เขาและรับโทรสารท้ังหมด เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตาง
ระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีน้ี หากสงสัยวาสายใดเปนสาย
สนทนา คุณตองรับสายกอนท่ีเครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการติดต้ัง
เครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ใหเปดการต้ังคา Auto Answer (ตอบรบั
อตัโนมตั)ิ

• หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสาย
โทรสารท่ีเขามาดวยตนเอง เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หาก
ตองการติดต้ังเครื่องพิมพเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปดการต้ังคา Auto
Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ

4. รันการทดสอบโทรสาร
หากคุณรับสายโทรศัพทกอนท่ีเครื่องพิมพจะตอบรับและไดยนิเสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัวเอง
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณ ีF: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัขอความเสยีง
หากคุณรับท้ังสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณยัง
สมัครใชบริการขอความเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหติดต้ังเครื่องพิมพตามท่ี
อธิบายในหัวขอน้ี

หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการขอความเสียงของ
คุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับท่ีใชรับโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซ่ึง
หมายความวา คุณตองรับสายโทรสารท่ีเขามาดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการรับ
โทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพ่ือสมัครใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ หรือขอสายโทรศัพทอีกสายแยกตางหากสําหรับโทรสาร
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ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

1

2

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบับรกิารขอความเสยีง
1. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง

เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเคร่ืองพิมพ
คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

2. ปดการต้ังคา Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ
3. รันการทดสอบโทรสาร
คุณตองใหมีผูรอรับสายโทรสารท่ีเขามา เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได
คุณตองเริ่มสงโทรสารดวยตนเองกอนท่ีบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะจะรับสาย
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หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเด็มคอมพิวเตอร (ไมรบัสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารท่ีไมรับสายสนทนาและมีโมเด็มคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับสายน้ี ให
ติดต้ังเครื่องพิมพตามท่ีอธิบายไวในหัวขอน้ี

หมายเหตุ หากคุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร โมเด็มดังกลาวจะใชสาย
โทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ คุณไมสามารถใชโมเด็มและเครื่องพิมพพรอมกันได
ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเคร่ืองพิมพเพ่ือรับสงโทรสารไดถาคุณกําลังใชโมเด็ม
dial-up คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

• การติดต้ังเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• การติดต้ังเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

การติดตัง้เครือ่งพมิพรวมกบัโมเด็ม dial-up ของคอมพวิเตอร
หากคุณกําลังใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันเพ่ือสงโทรสารและตอกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามวิธีการเหลาน้ีในการติดต้ังเครื่องพิมพ

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

32

1

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

ภาคผนวก C
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การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ
2. หาสายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม

dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยงัชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดานหลัง
ของเครื่องพิมพ

3. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

4. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
6. (เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) ใหมีคา

นอยท่ีสุด (สองครั้ง)
7. รันการทดสอบโทรสาร
เม่ือโทรศัพทดังข้ึน เคร่ืองพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตาม
จํานวนท่ีคุณต้ังไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรยีกเขา) เครื่องพิมพจะ
เริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยงัเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

การต้ังคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 243



การติดตัง้เครือ่งพมิพรวมกบัโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร
หากคุณใชบริการ DSL และใชสายโทรศัพทน้ันเพ่ือสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
เหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ

1

2 3

4

5

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
ตอปลายสายดานหน่ึงของแจ็คโทรศัพทที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพเพ่ือเชื่อมตอกบัพอรต
1-LINE ที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ เสียบปลายสายอีกดานหน่ึงเขากบัตวัแยกสัญญาณ
DSL/ADSL
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

4 Computer (คอมพิวเตอร)

5 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

หมายเหตุ คุณจําเปนตองซ้ือตัวแยกสายแบบขนาน ซ่ึงมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรต
ท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสอง
สาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สอง
พอรตท่ีดานหนาและหน่ึงปลัก๊ท่ีดานหลัง

ภาคผนวก C

244 การตั้งคาโทรสารเพ่ิมเติม



การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ ใหตอปลายสายดานหน่ึงเขากับตัว

แยกสัญญาณ DSL จากน้ัน ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดาน
หลังของเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับดานหลังของ
เครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจาก
สายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
4. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายที่ผนัง
6. รันการทดสอบโทรสาร
เม่ือโทรศัพทดังข้ึน เคร่ืองพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตาม
จํานวนท่ีคุณต้ังไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรยีกเขา) เครื่องพิมพจะ
เริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยงัเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณ ีH: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็มคอมพิวเตอร
การติดต้ังเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนท่ีคุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพ่ือดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหน่ึงหรือสองพอรต

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซ้ือตัวแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังท่ีแสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหน่ึงปล๊ักท่ีดานหลัง)

• สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
• สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับรับและสงโทรสารและสายสนทนา ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ
การติดต้ังเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนท่ีคุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพ่ือดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหน่ึงหรือสองพอรต

การต้ังคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 245



หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซ้ือตัวแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังท่ีแสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหน่ึงปล๊ักท่ีดานหลัง)

ตวัอยางของตวัแยกสายแบบขนาน

การตดิตัง้เครือ่งพิมพบนสายโทรศพัทสายเดยีวกบัคอมพิวเตอรที่มพีอรตโทรศพัทสอง
พอรต

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

5

4

3

2

1

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพเพื่อเชื่อมตอกบัพอรต 1-LINE

3 ตวัแยกสายแบบขนาน

4 คอมพิวเตอรพรอมโมเดม็

5 โทรศัพท

ภาคผนวก C
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1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ
2. หาสายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม

dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยงัชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดานหลัง
ของเครื่องพิมพ

3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ท่ีดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร

4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

5. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

6. คุณจะตองกําหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอตัโนมัติหรือตองการรับสาย
ดวยตนเอง โดย:
• หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพใหตอบรับสายอตัโนมตั ิเครื่องพิมพจะรับสายเรียก

เขาและรับโทรสารท้ังหมด เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตาง
ระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีน้ี หากสงสัยวาสายใดเปนสาย
สนทนา คุณตองรับสายกอนท่ีเครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการติดต้ัง
เครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ใหเปดการต้ังคา Auto Answer (ตอบรบั
อตัโนมตั)ิ

• หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสาย
โทรสารท่ีเขามาดวยตนเอง เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หาก
ตองการต้ังคาเครื่องพิมพใหเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปดการต้ังคา Auto
Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร
หากคุณรับสายโทรศัพทกอนท่ีเครื่องพิมพจะตอบรับและไดยนิเสียงสัญญาณโทรสาร
จากเครื่องสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับสายโทรสารดวยตัวเอง
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และโมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ
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หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
ใชคําแนะนําเหลาน้ีหากคอมพิวเตอรของคุณมีโมเด็ม DSL/ADSL

7

3

1

1

2

3

4

5

6

7

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 ใชสายโทรศพัทที่ใหมาเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ทีด่านหลังของเคร่ืองพิมพ
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร)

7 โทรศัพท

หมายเหตุ คุณจําเปนตองซ้ือตัวแยกสายแบบขนาน ซ่ึงมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรต
ท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสอง
สาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สอง
พอรตท่ีดานหนาและหน่ึงปลัก๊ท่ีดานหลัง
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การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL จากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอ่ืนของท่ีพักอาศัย/สํานักงานท่ีใชหมายเลขเดียวกับ
บริการ DSL จะตองถูกเชื่อมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL เพ่ิมเติมเพ่ือไม
ใหมีเสียงรบกวนในขณะท่ีกําลังสนทนา

2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ ใหตอปลายสายดานหน่ึงเขากับตัว
แยกสัญญาณ DSL จากน้ัน ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดาน
หลังของเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL กับเคร่ืองพิมพ คุณ
อาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทท่ี
คุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

3. หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปล๊ักสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ี
ดานหลังของเครื่องพิมพ แลวเช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตน้ี

4. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายที่ผนัง
7. รันการทดสอบโทรสาร
เม่ือโทรศัพทดังข้ึน เคร่ืองพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตาม
จํานวนท่ีคุณต้ังไวในการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรยีกเขา) เครื่องพิมพจะ
เริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยงัเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ
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กรณ ีI: ใชสายสนทนา/สายโทรสารรวมกบัเครือ่งตอบรบั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และเช่ือมตอกับ
เครื่องตอบรับท่ีรับสายสนทนาดวยหมายเลขโทรศัพทน้ี ใหติดต้ังเครื่องพิมพตามท่ี
อธิบายไวในสวนน้ี

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

43

2

1

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศพัททีม่าพรอมกบัเคร่ืองพิมพเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
เคร่ืองพิมพ

คณุอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากบัอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ

3 เคร่ืองตอบรับ

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบัสายสนทนา/สายโทรสารที่มเีครือ่งตอบรบั
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ
2. ถอดสายเครื่องตอบรับของคุณจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง และเสียบเขากับ

พอรต 2-EXT ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากคุณไมเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับของคุณเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพน้ี
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3. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควรจะตอ
เครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอท่ีพอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเน่ืองจากการใชเครื่องตอบรับ คุณ
สามารถซ้ือและใชตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่อง
ตอบรับและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสายโทรศัพทท่ัวไป
สําหรับการเช่ือมตอในสวนน้ี

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
6. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
7. เปล่ียนการต้ังคา Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) ท่ีเคร่ืองพิมพเปนจํานวน

เสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีเครื่องพิมพของคุณจะสามารถรองรับได (จํานวนเสียงเรียก
เขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร
เม่ือโทรศัพทดังข้ึน เคร่ืองตอบรับจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจํานวนท่ีต้ัง
ไว จากน้ันคําทักทายท่ีบันทึกไวจะดังข้ึน เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาใน
ระหวางน้ี โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณโทรสารเขามา
เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทําการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร
เครื่องพิมพจะหยดุการตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถบันทึก
ขอความเสียงได
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณ ีJ: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเด็มคอมพิวเตอรและเครือ่งตอบรบั
หากคุณรับท้ังสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกนั และเชื่อมตอ
โมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับเขากบัสายโทรศัพทน้ีดวย ใหติดต้ังเครื่องพิมพ
ของคุณตามท่ีอธิบายไวในหัวขอน้ี
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หมายเหตุ เน่ืองจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวม
กับเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถใชท้ังโมเด็มและเคร่ืองพิมพไดพรอมกนั ตัวอยาง
เชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพ่ือรับสงโทรสารไดถาคุณกําลังใชโมเด็ม dial-
up คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

• สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่อง
ตอบรับ

• สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและ
เครื่องตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเด็ม dial-up ของคอมพวิเตอรและ
เครือ่งตอบรบั
การติดต้ังเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนท่ีคุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพ่ือดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหน่ึงหรือสองพอรต

หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซ้ือตัวแยก
สายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังท่ีแสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบ
ขนานมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหน่ึงปล๊ักท่ีดานหลัง)

ตวัอยางของตวัแยกสายแบบขนาน
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การตดิตัง้เครือ่งพิมพบนสายโทรศพัทสายเดยีวกบัคอมพวิเตอรที่มพีอรตโทรศพัทสอง
พอรต

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

1

2 3

456
7

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 พอรตโทรศัพท "IN" ทีค่อมพิวเตอร

3 พอรตโทรศัพท "OUT" ทีค่อมพิวเตอร

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับ

6 คอมพิวเตอรพรอมโมเดม็

7 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพเพื่อเชื่อมตอกบัพอรต 1-LINE
คณุอาจจําเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากบัอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/ภมูิภาค
ของคุณ

1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ
2. หาสายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม

dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยงัชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดานหลัง
ของเครื่องพิมพ

3. ถอดปลั๊กเคร่ืองตอบรับออกจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง และเช่ือมตอกับพอรต
"OUT" ท่ีดานหลังคอมพิวเตอร (โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร)
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4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

5. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควรจะตอ
เครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดยตอท่ีพอรต "OUT"

หมายเหตุ หากไมสามารถตอสายนอกเน่ืองจากการใชเคร่ืองตอบรับ คุณ
สามารถซ้ือและใชตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) เพ่ือตอท้ังสายเครื่อง
ตอบรับและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสายโทรศัพทท่ัวไป
สําหรับการเช่ือมตอในสวนน้ี

6. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

7. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
8. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
9. เปล่ียนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บนเครื่องพิมพใหมีจํานวน

เสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีผลิตภัณฑของคุณรองรับได (จํานวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะ
แตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร
เม่ือโทรศัพทดังข้ึน เคร่ืองตอบรับจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจํานวนท่ีต้ัง
ไว จากน้ันคําทักทายท่ีบันทึกไวจะดังข้ึน เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาใน
ระหวางน้ี โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณโทรสารเขามา
เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทําการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร
เครื่องพิมพจะหยดุการตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถบันทึก
ขอความเสียงได
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

ภาคผนวก C

254 การตั้งคาโทรสารเพ่ิมเติม



สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและ
เครือ่งตอบรบั

81 3

8
7

1

2

3

6

5

4

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศัพทที่มาพรอมกบัเคร่ืองพิมพเชื่อมตอกบัพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
เคร่ืองพิมพ

คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร)

7 เคร่ืองตอบรับ

8 โทรศัพท (ทางเลือก)

หมายเหตุ คุณจําเปนตองซ้ือตัวแยกสายแบบขนาน ซ่ึงมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรต
ท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสอง
สาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สอง
พอรตท่ีดานหนาและหน่ึงปลัก๊ท่ีดานหลัง
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การตดิตัง้เครือ่งพิมพรวมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร
1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากผูใหบริการระบบ DSL/ADSL ของ

คุณ

หมายเหตุ โทรศัพทในสวนอ่ืนของท่ีพักอาศัย/สํานักงานท่ีใชหมายเลขเดียวกับ
บริการ DSL/ADSL จะตองถูกเชื่อมตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
เพ่ิมเติม เพ่ือไมใหมีเสียงรบกวนในขณะท่ีกําลังสนทนา

2. การใชสายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ ใหตอปลายสายดานหน่ึงเขากับตัว
แยกสัญญาณ DSL/ADSL จากน้ัน ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-
LINE ท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL กับ
เครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจาก
สายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เขากับตัวแยกสาย
4. ถอดสายเครื่องตอบรับจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง และเสียบเขากับพอรต 2-

EXT ท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ หากคุณไมเชื่อมตอเคร่ืองตอบรับของคุณเขากับเครื่องพิมพ
โดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองสงโทรสารอาจจะถูกบันทึกไวใน
เครื่องตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพน้ี

5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายท่ีผนัง
7. กําหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
8. เปล่ียนการต้ังคา Rings to Answer (เสยีงเรยีกเขา) ท่ีเคร่ืองพิมพเปนจํานวน

เสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีเครื่องพิมพจะสามารถรองรับได

หมายเหตุ จํานวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/
พ้ืนท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร
เม่ือโทรศัพทดังข้ึน เคร่ืองตอบรับจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจํานวนท่ีต้ัง
ไว จากน้ันคําทักทายท่ีบันทึกไวจะดังข้ึน เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาใน
ระหวางน้ี โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณโทรสารเขามา
เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทําการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร
เครื่องพิมพจะหยดุการตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับของคุณจะสามารถบันทึก
ขอความเสียงได
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หากคุณใชสายโทรศัพทเสนเดียวกับสําหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และมี
โมเด็ม DSL ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพวิเตอร
และขอความเสยีง

หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใชโมเด็ม dial-
up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพทเดียวกันน้ี และสมัครใชบริการขอความเสียงผาน
ทางบริษัทโทรศัพท ใหติดต้ังเคร่ืองพิมพตามท่ีอธิบายไวในหัวขอน้ี

หมายเหตุ คุณจะไมสามารถรับโทรสารอัตโนมัติได หากบริการขอความเสียงของ
คุณใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกับท่ีใชรับโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซ่ึง
หมายความวา คุณตองรับสายโทรสารท่ีเขามาดวยตัวคุณเอง หากคุณตองการรับ
โทรสารอัตโนมัติ โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพ่ือสมัครใชบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะ หรือขอสายโทรศัพทอีกสายแยกตางหากสําหรับโทรสาร

เน่ืองจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับเคร่ืองพิมพ
คุณจะไมสามารถใชท้ังโมเด็มและเคร่ืองพิมพไดพรอมกนั ตัวอยางเชน คุณไมสามารถ
ใชเครื่องพิมพเพ่ือรับสงโทรสารไดถาคุณกําลังใชโมเด็ม dial-up คอมพิวเตอรเพ่ือสง
อีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การติดต้ังเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรมีสองวิธีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับจํานวน
พอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ กอนท่ีคุณจะเริ่ม ใหตรวจเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณเพ่ือดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหน่ึงหรือสองพอรต
• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซ้ือตัวแยกสายแบบ

ขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังท่ีแสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมี
พอรต RJ-11 หน่ึงพอรตท่ีดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหลัง อยา
ใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบ
ขนานชนิดท่ีมีพอรต RJ-11 สองพอรตท่ีดานหนาและหน่ึงปลั๊กท่ีดานหลัง)

ตวัอยางของตวัแยกสายแบบขนาน
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• หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทอยูสองพอรต ใหติดต้ังเครื่องพิมพดังตอไปน้ี:

ภาพดานหลงัของเครือ่งพิมพ

1

2 3

4

1 ชองเสียบสายโทรศัพททีผ่นัง

2 ใชสายโทรศัพททีใ่หมาในกลองพรอมกบัเคร่ืองพิมพ เพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คณุอาจจําเปนตองเชือ่มตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสําหรับประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

4 โทรศัพท

การตดิตัง้เครือ่งพิมพบนสายโทรศพัทสายเดยีวกบัคอมพิวเตอรที่มพีอรตโทรศพัทสอง
พอรต
1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ
2. หาสายโทรศัพทท่ีเชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม

dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยงัชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง ถอดสายดังกลาว
ออกจากชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ท่ีดานหลัง
ของเครื่องพิมพ

3. เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ท่ีดานหลังของโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอร
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4. ในการใชสายโทรศัพทท่ีมีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหน่ึง
เขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง จากน้ันใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-
LINE ซ่ึงอยูดานหลังเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอร
สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หากไมใชสายท่ีใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทท่ี
ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสาย
โทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูแลวในบานหรือสํานักงานของคุณ

5. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดย
อัตโนมัติ ใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวร
โมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

6. ปดการต้ังคา Auto Answer (ตอบรบัอตัโนมตั)ิ
7. รันการทดสอบโทรสาร
คุณตองใหมีผูรอรับสายโทรสารท่ีเขามา เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได
หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพท่ีมีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวย
เหลือเพ่ิมเติมจากผูใหบริการหรือผูจําหนายในประเทศของคุณ

การตดิตัง้โทรสารแบบอนกุรม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการต้ังคาเครือ่งพิมพสําหรับการรับและสงโทรสาร
โดยใช ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดูท่ีเว็บไซตการกําหนดคาโทรสารสําหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมัน www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝร่ังเศส) 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 (ฝร่ังเศส) www.hp.be/fr/faxconfig
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โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig

สเปน www.hp.es/faxconfig

ประเทศฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

ไอรแลนด www.hp.com/ie/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig

การทดสอบการตัง้คาโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการต้ังคาโทรสารของคุณเพ่ือตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพวาได
รับการติดต้ังอยางถูกตองสําหรับโทรสาร ทําการทดสอบน้ีหลังจากคุณติดต้ังเครื่องพิมพ
สําหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว การทดสอบมีดังน้ี:
• ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร
• ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทประเภทท่ีถูกตองเขากับเครื่องพิมพ
• ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตท่ีถูกตองหรือไม
• ตรวจสอบสัญญาณการโทร
• ตรวจสอบหาสายโทรศัพทท่ีสามารถใชได
• ตรวจสอบสถานะการเช่ือมตอสายโทรศัพท
เครื่องพิมพจะพิมพรายงานท่ีมีผลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบผิดพลาด ให
ตรวจสอบรายงานเพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหาท่ีพบ และทําการทดสอบอีก
ครั้ง

การทดสอบการตัง้คาโทรสารผานแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ
1. การติดต้ังเครื่องพิมพสําหรับการรับและสงโทรสารตามขั้นตอนการติดต้ังภายใน

บานหรือสํานักงาน
2. ตรวจสอบใหแนใจวาตลบับรรจุหมึกไดรับการติดต้ังแลว และปอนกระดาษขนาด

เต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษเขากอนทําการทดสอบ
3. จากหนาจอหลัก กดปุม  (การต้ังคา)
4. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Tools (เครื่องมือ) แลวเลือก Run

Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)
เครื่องพิมพจะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน
• หากผลการทดสอบผาน และคุณยังพบปญหาเก่ียวกับโทรสาร ใหตรวจสอบ

รายการการต้ังคาโทรสารในรายงานเพ่ือตรวจสอบวาการต้ังคาน้ันถูกตอง การ
ต้ังคาโทรสารเปนคาวางหรือไมถูกตองจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาเก่ียวกบั
โทรสาร

• หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพ่ือหาขอมูลท่ีจะใชแกปญหาท่ี
เกิดข้ึน
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D การตัง้คาเครอืขาย (HP Deskjet
Ink Advantage 4625 e-All-in-
One series)
คุณสามารถจัดการการต้ังคาเครือขายสําหรับเครื่องพิมพผานทางแผงควบคุมของ
เครื่องพิมพตามท่ีอธิบายไวในหัวขอถัดไป การต้ังคาข้ันสูงเพ่ิมเติมมีอยูในเว็บ
เซิรฟเวอรแบบฝง ซ่ึงเปนเครื่องมือการกําหนดคาและสถานะซ่ึงคุณสามารถเขาถึงได
จากเวบ็เบราวเซอร โดยใชการเช่ือมตอเครือขายท่ีมีอยูกับเครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-
One series)
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การต้ังคาเครื่องพิมพสําหรับการส่ือสารไรสาย
• เปล่ียนการต้ังคาเครือขายพ้ืนฐาน
• การเปล่ียนการต้ังคาเครือขายข้ันสูง

การตัง้คาเครือ่งพมิพสาํหรบัการสื่อสารไรสาย
คุณสามารถต้ังคาเครื่องพิมพสําหรับการส่ือสารไรสาย
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• กอนเริ่มใชงาน
• การติดต้ังเครื่องพิมพในเครือขายไรสายของคุณ
• การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใชซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ HP (แนะนํา)
• การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
• การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
• การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอ
• การทดสอบการเชื่อมตอแบบไรสาย
• แนวทางการรักษาความปลอดภัยสําหรับเครือขายไรสาย
• คําแนะนําในการลดสัญญาณรบกวนบนเครือขายไรสาย

หมายเหตุ หากคุณพบปญหาในการเช่ือมตอเครื่องพิมพ โปรดดูท่ี การแกไขปญหา
การใชงานแบบไรสาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)
เคลด็ลบั สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดต้ังและการใชงานเครือ่งพิมพแบบไร
สาย โปรดไปท่ี HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/
wirelessprinting)
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กอนเริม่ใชงาน
กอนท่ีจะเริ่มติดต้ังการเชื่อมตอแบบไรสาย โปรดตรวจสอบส่ิงตอไปน้ี
• เครือขายไรสายมีการต้ังคาและทํางานอยางถูกตอง
• เครื่องพิมพและคอมพิวเตอรท่ีใชเครื่องพิมพอยูในเครือขายเดียวกัน (ซับเน็ต)
ในขณะท่ีเชื่อมตอเคร่ืองพิมพ อาจมีขอความแจงใหคุณปอนช่ือเครือขายไรสาย
(SSID) รหัสผานเครือขายไรสาย:
• ช่ือเครือขายไรสายคือช่ือของเครือขายไรสายของคุณ
• รหัสผานเครือขายไรสายจะปองกันไมใหบุคคลอ่ืนเชื่อมตอกับเครือขายไรสายของ

คุณโดยไมไดรับอนุญาตจากคุณ เครือขายไรสายของคุณอาจใชคีย WEP หรือวลี
ผาน WEP อยางใดอยางหน่ึง ข้ึนอยูกับระดับการรักษาความปลอดภัยท่ีตองการ

หากคุณยงัไมไดเปลี่ยนชื่อเครือขายหรือรหัสผานความปลอดภัยต้ังแตติดต้ังเครือขายไร
สายของคุณคุณอาจคนหาขอมูลน้ีไดท่ีดานหลังหรือดานขางของเราเตอรไรสาย
หากคุณไมพบช่ือเครือขายหรือรหัสผานความปลอดภัยหรือไมสามารถจําขอมูลน้ีได
โปรดดูเอกสารคูมือท่ีใหมากับคอมพิวเตอรหรอืเราเตอรไรสายของคุณ หากคุณยงั
คนหาขอมูลน้ีไมพบ ใหติดตอผูดูแลเครือขายหรือผูท่ีต้ังคาเครือขายไรสายของคุณ

เคลด็ลบั หากคุณใชคอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ Windows HP มีเคร่ืองมือ
ท่ีเรียกวา HP Home Network Diagnostic Utility (ยทิูลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย
โฮมของ HP) ท่ีสามารถชวยเรียกดูขอมูลน้ีไดจากระบบปฏิบัติการบางระบบ หาก
ตองการใชเครื่องมือน้ี โปรดไปท่ี HP Wireless Printing Center
(www.hp.com/go/wirelessprinting) จากน้ันคลิก Network Diagnostic
Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหเครือขาย) ในสวน Quick Links (การเชื่อมโยงดวน)
(ในขณะน้ี เครื่องมือน้ีอาจใชไมไดกับทุกภาษา)

การตดิต้ังเครือ่งพมิพในเครอืขายไรสายของคณุ
หากตองการติดต้ังเครื่องพิมพในเครือขายไรสายของคุณ ใหใชวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:
• การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใชซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ HP (แนะนํา)
• การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
• การติดต้ังเครื่องพิมพโดยใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)

หมายเหตุ หากคุณใชเครื่องพิมพกับการเช่ือมตอประเภทอื่นมากอน เชน การเชื่อม
ตอ USB ใหปฏิบัติตามคําแนะนําใน การเปล่ียนประเภทการเช่ือมตอ เพ่ือติดต้ัง
เครื่องพิมพในเครือขายไรสาย

การติดตัง้เครือ่งพมิพโดยใชซอฟตแวรเครื่องพมิพ HP (แนะนํา)
นอกเหนือจากเปดใชงานคุณสมบัติหลักของเครื่องพิมพแลว คุณสามารถใชซอฟตแวร
เครื่องพิมพ HP ท่ีใหมาพรอมกับเครื่องพิมพของคุณในการต้ังคาการส่ือสารแบบไร
สาย
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หากคุณใชเครือ่งพิมพกับการเชื่อมตอประเภทอื่นมากอน เชน การเชื่อมตอ USB ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําใน การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอ เพ่ือติดต้ังเครื่องพิมพในเครือ
ขายไรสาย

การติดตัง้เครือ่งพมิพโดยใช WiFi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) ชวยใหคุณสามารถติดต้ังเครื่องพิมพในเครือขาย
ไรสายของคุณไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองปอนช่ือเครือขายไรสาย (SSID), รหัสผาน
เครือขายไรสาย (วลีรหัสผาน WPA, คีย WEP) หรือการต้ังคาระบบไรสายอื่นๆ

หมายเหตุ ใหติดต้ังระบบไรสายโดยใช WPS เทาน้ัน หากเครือขายไรสายของคุณ
ใชการเขารหัสขอมูล WPA หากเครือขายไรสายของคุณใช WEP หรือไมไดใช
การเขารหัสแตอยางใด ใหใชวิธีใดวิธีหน่ึงท่ีใหไวในสวนน้ีเพ่ือติดต้ังเคร่ืองพิมพใน
เครือขายไรสายของคุณ

หมายเหตุ WPS 2.0 ไมสนับสนุนโปรโตคอล WEP, WPA และ TKIP
หมายเหตุ หากตองการใช WPS ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายหรือจุด
เขาใชงานระบบไรสายของคุณสนับสนุน WPS เราเตอรท่ีสนับสนุน WPS มักจะมี
ปุม  (WPS) หรือปุมท่ีช่ือ “WPS”

คุณสามารถใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ีเพ่ือติดต้ังเครื่องพิมพโดยใช WPS:
• วิธีการกดปุม ใช  (WPS) หรือปุม WPS หากมีบนเราเตอรของคุณ
• วิธีการรหัส PIN: ปอนรหัส PIN ท่ีเครื่องพิมพสรางข้ึนเขาไปในซอฟตแวรการ

กําหนดคาของเราเตอร

การเชื่อมตอเครือ่งพิมพโดยใชวธิกีารกดปุม
1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือ

เลื่อนไปยังและเลือก Wireless Settings (การต้ังคาระบบไรสาย)
2. เลือก Wi-Fi Protected Setup และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
3. เม่ือมีขอความปรากฏขึ้น ใหเลือก Push Button (ปุมกด)
4. ท่ีเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย ใหกดปุม WPS คางไว 3 วินาที

รอประมาณ 2 นาที หากเครื่องพิมพเชื่อมตอสําเร็จ ไฟสถานะไรสายจะหยดุ
กะพริบแตยงัติดสวาง

การเชื่อมตอเครือ่งพิมพโดยใชวธิกีารรหสั PIN
1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือ

เลื่อนไปยังและเลือก Wireless Settings (การต้ังคาระบบไรสาย)
2. เลือก Wi-Fi Protected Setup และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
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3. เม่ือมีขอความปรากฏขึ้น ใหเลือก PIN (รหัส PIN) WPS PIN จะปรากฏบน
จอแสดงผล

4. เปดยูทิลิต้ีการกําหนดคาหรือซอฟตแวรของเราเตอรไรสายหรือจดุเขาใชงานระบบ
ไรสาย แลวปอน WPS PIN

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชยูทิลิต้ีการกําหนดคา โปรดดู
เอกสารท่ีมาพรอมกับเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย
รอประมาณ 2 นาที หากเครื่องพิมพเชื่อมตอสําเร็จ ไฟสถานะไรสายจะหยดุ
กะพริบแตยงัติดสวาง

การติดตัง้เครือ่งพมิพโดยใชเวบ็เซริฟเวอรแบบฝง (EWS)
หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว คุณสามารถใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS)
ของเครื่องพิมพเพ่ือติดต้ังการส่ือสารแบบไรสาย
1. เปด EWS สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี วธีิเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
2. บนแท็บ Home (หนาหลัก) ใหคลิก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติด

ต้ังแบบไรสาย) ในกลอง Setup (การต้ังคา)
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏบนหนาจอ

เคลด็ลบั คุณยังสามารถติดต้ังการส่ือสารไรสายไดโดยปอนหรือเปลี่ยนการต้ังคา
ระบบไรสายแตละการต้ังคา หากตองการเปลี่ยนการต้ังคาน้ี บนแท็บ Network
(เครือขาย) ใหคลิก Advanced (ข้ันสูง) ในสวน Wireless (802.11) (ไรสาย) ท่ี
ดานซาย เปลี่ยนการตั้งคาระบบไรสาย จากน้ันคลิก Apply (นําไปใช)

การเปลีย่นประเภทการเชือ่มตอ
หลังจากคุณติดต้ังซอฟตแวรของ HP และเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรหรือ
เครือขายของคุณแลว คุณสามารถใชซอฟตแวร HP เพ่ือเปลี่ยนประเภทการเชื่อมตอได
(ตัวอยางเชน จากการเช่ือมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบไรสาย)

หมายเหตุ อาจมีขอความแจงใหคุณเช่ือมตอสาย USB ช่ัวคราวในระหวาง
กระบวนการต้ังคา

การเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนการเชือ่มตอแบบไรสาย
ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows
1. บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่ม) เลือก Programs (โปรแกรม)

หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP เลือกช่ือเครื่องพิมพของคุณ
แลวคลิก Printer Setup & Software (การติดต้ังเครื่องพิมพและซอฟตแวร)

2. คลิก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเช่ือม
ตอเครื่องพิมพจาก USB เปนแบบไรสาย)

3. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏขึ้นเพื่อดําเนินการต้ังคาใหเสร็จส้ิน
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Mac OS X
1. เปด HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปด HP

Utility (ยูทิลิต้ีของ HP)
2. คลิกท่ีไอคอน Applications (แอพพลิเคชัน) บนแถบเครื่องมือ HP Utility

(ยูทิลิต้ีของ HP)
3. ดับเบิลคลิก HP Setup Assistant (ตัวชวยติดต้ังของ HP) และปฏิบัติตามคํา

แนะนําบนหนาจอ
การเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบไรสายเปนการเชือ่มตอแบบ USB
หากตองการเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบไรสายเปนการเชื่อมตอแบบ USB ใหเชื่อมตอ
สาย USB กับเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากคุณใชคอมพิวเตอรท่ีติดต้ังระบบปฏิบัติการ Mac OS X ใหเพ่ิม
เครื่องพิมพในคิวการพิมพ คลิก System Preferences (ลักษณะท่ีตองการของ
ระบบ) ใน Dock คลิก Print & Fax (พิมพและสงโทรสาร) หรือ Print & Scan
ในสวน Hardware (ฮารดแวร) คลิก + จากน้ันเลือกเคร่ืองพิมพ

การทดสอบการเชือ่มตอแบบไรสาย
พิมพหนาการทดสอบระบบไรสายเพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการเช่ือมตอแบบไรสายของ
เครื่องพิมพ หนาการทดสอบระบบไรสายจะแสดงขอมูลเก่ียวกบัสถานะของเครื่องพิมพ
ฮารดแวรแอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย
แลว หนาการทดสอบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการต้ังคาเครือขายน้ัน

การพมิพหนาทดสอบระบบไรสาย
1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (ไรสาย)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Print Reports (พิมพรายงาน) แลว

เลือก Wireless Test Report (รายงานการทดสอบระบบไรสาย)

แนวทางการรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัเครอืขายไรสาย
ขอมูลตอไปน้ีสามารถชวยใหคุณปองกันเครือขายไรสายและเคร่ืองพิมพไรสายของคุณ
ใหปลอดภัยจากการใชโดยไมไดรับอนุญาต
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/wirelessprinting
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• ภาพรวมของการตั้งคาความปลอดภัย
• เพ่ิมฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสาย (การกรอง MAC)
• แนวทางการรักษาความปลอดภัยระบบไรสายอื่นๆ
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ภาพรวมของการต้ังคาความปลอดภยั
เพ่ือชวยปรับปรุงความปลอดภัยของเครือขายไรสายและปองกันการเขาถึงโดยไมไดรบั
อนุญาต เคร่ืองพิมพจะสนับสนุนการพิสูจนตัวตนสําหรับเครือขายชนิดท่ัวไปหลายชนิด
เชน WEP, WPA, และ WPA2
• WEP: จะชวยรักษาความปลอดภัยโดยการเขารหัสขอมูลท่ีสงผานคลื่นวิทยุจาก

อุปกรณไรสายหน่ึงไปยังอุปกรณไรสายอีกอุปกรณหน่ึง อุปกรณบนเครือขายท่ีเปด
ใชงาน WEP จะใชรหัสคีย WEP เพ่ือเขารหัสขอมูล หากเครือขายของคุณใช
WEP คุณจะตองทราบคีย WEP ท่ี WEP ใชงาน

• WPA: เพ่ิมระดับการปกปองขอมูลท่ีแพรออกอากาศและการควบคุมการเขาใช
งานสําหรับเครือขายไรสายท่ีมีอยูและท่ีจะมีในอนาคต ซ่ึงวิธีน้ีจะชวยแกไขจุดออน
ท่ีรูจักกันของ WEP ซ่ึงเปนกลไกรักษาความปลอดภัยด้ังเดิมในมาตรฐาน 802.11
ไดท้ังหมด WPA ใช Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) เพ่ือการเขา
รหัสและยังใชงานระบบการพิสูจนตัวตนของ 802.1X กับหน่ึงในประเภท
มาตรฐานของ Extensible Authentication Protocol (EAP) ท่ีมีใหใชใน
ปจจุบัน

• WPA2: ใหการรับประกันในระดับสูงตอผูใชระบบไรสายระดับองคกรธุรกิจและ
ระดับผูบริโภควาเฉพาะผูใชท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันท่ีจะเขาใชงานเครือขายไรสาย
ของพวกเขาได WPA2 มี Advanced Encryption Standard (AES) AES
ถูกกําหนดไวในโหมด Counter Cipher-block Chaining (CCM) และรองรับ
Independent Basic Service Set (IBSS) เพ่ือเปดใชงานความปลอดภัย
ระหวางไคลเอ็นตเวิรกสเตชันท่ีทํางานแบบเช่ือมตอไรสายโดยปราศจากเราเตอร
ไรสาย (เชน เราเตอรไรสาย Linksys หรือ Apple Base Station)

เพิม่ฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสาย (การกรอง MAC)
การกรอง MAC เปนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีซ่ึงมีการกําหนดคาเราเตอรไร
สายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสายดวยรายการฮารดแวรแอดเดรส (เรียกอีกอยางวา
"MAC แอดเดรส") ของอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตใหเขาใชงานเครือขายผานเราเตอร
น้ันๆ ได
หากเราเตอรกรองฮารดแวรแอดเดรส คุณจะตองเพ่ิมฮารดแวรแอดเดรสของ
เครื่องพิมพเขาไปในรายการฮารดแวรแอดเดรสท่ียอมรับไดของเราเตอร หากเราเตอร
ไมมีฮารดแวรแอดเดรสของเคร่ืองพิมพท่ีพยายามจะเขาใชงานเครือขาย เราเตอร จะ
ปฏิเสธไมใหเคร่ืองพิมพน้ันเขาใชงานเครือขาย

ขอควรระวงั อยางไรก็ตาม เราไมขอแนะนําวิธีน้ี เพราะวา MAC แอดเดรสของ
คุณสามารถถูกอานและปลอมแปลงไดอยางงายดายโดยผูใชท่ีไมพึงประสงค
ภายนอกเครือขายของคุณ
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การเพิ่มฮารดแวรแอดเดรสในเราเตอรไรสายหรอืจดุเขาใชงานระบบไรสาย
1. พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย จากน้ันคนหาฮารดแวรแอดเดรสของ

เครื่องพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทําความเขาใจขอมูลในหนาการ
กําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)

หมายเหตุ เครื่องพิมพจะเก็บฮารดแวรแอดเดรสของการเช่ือมตอแบบไรสาย
ไวแยกตางหาก ฮารดแวรแอดเดรสจะแสดงรายการอยูในหนาการกําหนดคา
เครือขายของเคร่ืองพิมพ

2. เปดยูทิลิต้ีการกําหนดคาของเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย แลว
เพ่ิมฮารดแวรแอดเดรสของเคร่ืองพิมพในรายการฮารดแวรแอดเดรสท่ียอมรับได

หมายเหตุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชยทิูลิต้ีการกําหนดคา โปรดดู
เอกสารท่ีมาพรอมกับเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานระบบไรสาย

แนวทางการรกัษาความปลอดภยัระบบไรสายอืน่ๆ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือขายแบบไรสาย โปรดปฏิบัติตามแนวทางตอไปน้ี:
• ใชรหัสผานเครือขายไรสายท่ีมีอักขระแบบสุมอยางนอย 20 ตัว คุณสามารถใช

อักขระไดถึง 64 ตัวในรหัสผานเครือขายไรสาย WPA
• หลีกเลี่ยงการใชคําหรือขอความสามัญ ลําดับตัวอักษรท่ีเดาไดงาย (เชนเลข 1

ท้ังหมด) และขอมูลสวนบุคคลตางๆ เปนรหัสผานเครือขายไรสาย ควรใชขอความ
สุมท่ีประกอบดวยตัวอักษรพิมพใหญ พิมพเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ เชน
เครื่องหมายวรรคตอน (หากใชได) เสมอ

• เปลี่ยนรหัสผานเครือขายไรสายท่ีกําหนดเปนคาเริ่มตนจากผูผลิตสําหรบัการเขาใช
งานของผูดูแลระบบไปยังจุดเขาใชงานหรือเราเตอรไรสาย เราเตอรบางตัวจะให
คุณเปลี่ยนชื่อผูดูแลระบบดวย

• ปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบบนระบบไรสายหากทําได หากทําเชนน้ี เม่ือคุณ
ตองการเปลี่ยนการกําหนดคา คุณจะตองเชื่อมตอไปยังเราเตอรโดยใชการเชื่อมตอ
แบบใชสาย

• ปดการเขาใชงานของผูดูแลระบบบนอินเทอรเน็ตหรือเราเตอรหากทําได คุณ
สามารถใช Remote Desktop (เดสกท็อประยะไกล) เพ่ือเขารหัสการเชื่อมตอไป
ยังคอมพิวเตอรท่ีใชงานเราเตอรของคุณ และเปลี่ยนแปลงการกําหนดคาจาก
คอมพิวเตอรในพ้ืนท่ีเดียวกันท่ีคุณกําลังเขาถึงผานอินเทอรเน็ต

• เพ่ือหลีกเลี่ยงการเชื่อมตอไปยังเครือขายแบบไรสายของผูอ่ืนโดยบังเอิญ ใหปดการ
ต้ังคาการเช่ือมตออัตโนมัติไปยงัเครือขายท่ีไมตองการ โดยปกติ คาน้ีถูกปดใน
Windows XP
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คาํแนะนาํในการลดสญัญาณรบกวนบนเครอืขายไรสาย
คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยลดโอกาสในการเกิดสัญญาณรบกวนในเครือขายแบบไรสาย:
• จดัวางอุปกรณไรสายใหหางจากวัตถุท่ีเปนโลหะขนาดใหญ เชน ตูเก็บไฟล และ

อุปกรณแมเหล็กไฟฟาอ่ืนๆ เชน เตาไมโครเวฟและโทรศัพทไรสาย เพราะส่ิงเหลา
น้ีสามารถรบกวนสัญญาณวิทยไุด

• จัดวางอุปกรณไรสายใหหางจากโครงสรางขนาดใหญท่ีกอดวยอิฐ และโครงสราง
อาคารอ่ืนๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีสามารถดูดซับคลื่นวิทยแุละลดกําลังของสัญญาณลงได

• วางตําแหนงจุดเขาใชงานระบบไรสายหรอืเราเตอรไรสายไวท่ีตําแหนงศูนยกลาง
ในแนวเสนตรงเดียวกันกับอุปกรณไรสายตางๆ บนเครือขาย

• พยายามใหอุปกรณไรสายท้ังหมดอยูในระยะทําการซ่ึงกันและกัน

เปลีย่นการตัง้คาเครอืขายพืน้ฐาน
ตัวเลือกแผงควบคุมชวยใหคุณสามารถต้ังคาและจัดการการเชื่อมตอไรสายและดําเนิน
การงานดานการจัดการเครือขายไดมากมาย ซ่ึงรวมถึงการดูการต้ังคาเครือขาย, การ
เรียกคืนคาเริ่มตนของเครือขาย, การเปดและปดวิทยุไรสาย และการเปลี่ยนการตั้งคา
เครือขาย
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• เรียกดูและพิมพการต้ังคาเครือขาย
• เปดหรือปดสัญญาณวิทยุแบบไรสาย

เรยีกดแูละพมิพการตั้งคาเครอืขาย
คุณสามารถแสดงขอมูลโดยสรุปของการต้ังคาเครือขายบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
หรือซอฟตแวรของ HP ท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณสามารถพิมพหนาการกําหนดคา
เครือขายท่ีแสดงการต้ังคาเครือขายท่ีสําคัญท้ังหมด เชน IP แอดเดรส ความเร็วในการ
เชื่อมตอ, DNS และ mDNS สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทําความเขาใจขอมูล
ในหนาการกําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-
One series)

เปดหรอืปดสญัญาณวทิยุแบบไรสาย
ตามคาเริ่มตน วิทยุแบบไรสายจะเปดทํางานโดยแสดงสถานะการทํางานจากไฟสีนํ้าเงนิ
ท่ีดานหนาเครื่องพิมพ หากตองการคงการเช่ือมตอกับเครือขายแบบไรสายไว วิทยตุอง
เปดอยู อยางไรก็ตาม หากคุณใชการเชื่อมตอ USB วิทยุจะไมทํางาน ในกรณีน้ี คุณ
อาจตองปดวิทยุ
1. กดปุม  (ไรสาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเล่ือนไปยงัและเลือก Wireless

Settings (การต้ังคาระบบไรสาย)
2. เลือก Wireless: On/Off (ระบบไรสาย: เปด/ปด) แลวเลอืก On (เปด) เพื่อเปด

วทิย ุหรอื Off (ปด) เพือ่ปดวทิยุ
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การเปลีย่นการตัง้คาเครือขายขัน้สงู

ขอควรระวงั การต้ังคาเครือขายมีไวเพ่ือความสะดวกสบายของคุณ อยางไรก็ตาม
คุณไมควรแกไขการต้ังคาบางอยาง (เชน ความเร็วในการเช่ือมตอ การต้ังคา IP
เกตเวยเร่ิมตน และการตั้งคาไฟรวอลล) นอกเสียจากวาคุณเปนผูใชข้ันสูง

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• การดูการต้ังคา IP
• การเปล่ียนการต้ังคา IP
• การรีเซ็ตการต้ังคาเครือขาย

การดูการตัง้คา IP
การดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ:
• พิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทําความ

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

• เปดซอฟตแวร HP (Windows) ดับเบิลคลิกท่ี Estimated Ink Level (ระดับ
หมึกพิมพโดยประมาณ) คลิกท่ีแท็บ Device Information (ขอมูลอุปกรณ) IP
แอดเดรสจะแสดงอยูในสวน Network Information (ขอมูลเครือขาย)

การเปลีย่นการตั้งคา IP
การต้ังคา IP เริ่มตนสําหรับการต้ังคา IP คือ Automatic (อัตโนมัติ) ซ่ึงจะเปนตัว
กําหนดการต้ังคา IP โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากคุณเปนผูใชข้ันสูง คุณอาจ
ตองการเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง ตัวอยางเชน IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก หรือ
เกตเวยเร่ิมตน

ขอควรระวงั โปรดกําหนด IP แอดเดรสดวยความรอบคอบ หากคุณปอน IP
แอดเดรสไมถูกตองขณะติดต้ัง องคประกอบเครือขายของคุณจะไมสามารถเช่ือมตอ
กับเครื่องพิมพ

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม  (ไรสาย)
2. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก Advanced Setup (การต้ังคาข้ัน

สูง) แลวเลือก IP Settings (การต้ังคา IP)
3. จะปรากฏขอความเตือนวาการเปล่ียน IP แอดเดรสจะลบเครื่องพิมพออกจากเครือ

ขาย กดปุมท่ีอยูติดกับ OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินการตอ
4. ตามคาเร่ิมตน มีการกําหนดเปน Automatic (อัตโนมัติ) หากคุณตองการเปลี่ยน

การต้ังคาดวยตนเอง ใหเลือก Manual (ดวยตนเอง) แลวปอนขอมูลท่ีเหมาะสม
สําหรับการต้ังคาตอไปน้ี:
• IP Address (DNS แอดเดรส)
• Subnet Mask (ซบัเน็ตมาสก)
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• Default Gateway (เกตเวยเริม่ตน)
• DNS Address (DNS แอดเดรส)

5. ปอนการเปล่ียนแปลงของคุณ แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ OK (ตกลง)

การรเีซต็การตั้งคาเครอืขาย
หากตองการรีเซ็ตรหัสผานของผูดูแลระบบและการต้ังคาเครือขาย ใหกดปุม  (ไร
สาย) แลวใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลือ่นไปยังและเลือก Wireless Settings (การต้ังคา
ระบบไรสาย) เลือก Restore Defaults (เรียกคืนคาเริ่มตน) แลวเลือก Yes (ใช)
ขอความท่ีปรากฏจะระบุวาไดคืนคาเริ่มตนเครือขายแลว

หมายเหตุ พิมพหนาการกําหนดคาเครือขายและตรวจสอบวาการต้ังคาเครือขายได
ถูกรีเซ็ตแลว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทําความเขาใจขอมูลในหนาการ
กําหนดคาเครือขาย (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One
series)
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E เครือ่งมอืการจดัการเครือ่งพมิพ
เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• กลองเครื่องมือ (Windows)
• HP Utility (ยูทิลิต้ีของ HP) (Mac OS X)
• เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-All-in-One

series)

กลองเครือ่งมอื (Windows)
กลองเครื่องมือจะใหขอมูลเก่ียวกับการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ

หมายเหตุ กลองเครื่องมือสามารถติดต้ังจากซีดีซอฟตแวรของ HP ไดหาก
คอมพิวเตอรของคุณมีคุณสมบัติตรงกับขอกําหนดของระบบ

เปด Toolbox (กลองเครือ่งมอื)
1. บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่มตน) เลือก Programs

(โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิกโฟลเดอร
สําหรับเครื่องพิมพของคุณ จากน้ันเลือกไอคอนท่ีมีช่ือเครื่องพิมพของคุณ

2. ในหนาตางท่ีปรากฏ ใหเลือก Print, Scan & Fax (พิมพ, สแกน และโทรสาร)
จากน้ันเลือก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) ภายใต
Print (พิมพ)

HP Utility (ยทูลิิตีข้อง HP) (Mac OS X)
HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ประกอบดวยเครื่องมือในการกําหนดการต้ังคาการพิมพ
ปรับต้ังเครื่องพิมพ ส่ังซ้ืออุปกรณใชส้ินเปลืองแบบออนไลน และคนหาขอมูลสนับสนุน
จากเว็บไซต

หมายเหตุ คุณสมบัติตางๆ ท่ีมีในยทิูลิต้ีของ HP จะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ
คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรียมการ
เทาน้ัน เม่ือคุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเต
รยีมตลับหมึกสํารองใหพรอมเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยงัไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจหุมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได

การเปด HP Utility (ยทูลิิต้ีของ HP)
ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ไอคอนน้ีอยูในโฟลเดอร Hewlett-
Packard ในโฟลเดอร Applications (แอพพลิเคชัน) ท่ีระดับบนของฮารดดิสก
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เวบ็เซริฟเวอรแบบฝง (HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-
All-in-One series)

เม่ือเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถใชหนาแรกของเครื่องพิมพ
(Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง) หรือ EWS) ดูขอมูลสถานะ
เปลี่ยนการตั้งคา และจัดการกับเครื่องพิมพจากคอมพิวเตอรของคุณได

หมายเหตุ หากตองการดูรายการขอกําหนดของระบบสําหรับเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
โปรดดูท่ี ขอกําหนดเฉพาะของเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง
ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาบางอยาง คุณอาจจําเปนตองใชรหัสผาน
คุณสามารถเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงไดโดยไมตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางอาจใชไมได

เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:
• เกี่ยวกับคุกก้ี
• วธีิเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง

เกีย่วกบัคุกกี้
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง (EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ (คุกก้ี) ไวในฮารด
ไดรฟของคุณในขณะท่ีคุณเรียกดูหนาเว็บ ไฟลเหลาน้ีชวยให EWS จดจําคอมพิวเตอร
ของคุณในครั้งตอไปท่ีคุณเขาเยีย่มชมได เชน หากคุณกําหนดคาภาษาของ EWS คุกกี้
จะชวยใหคุณจดจําวาคุณไดเลือกภาษาใดไว ดังน้ัน ในคร้ังตอไปท่ีคุณเขาถึง EWS
หนาเว็บเหลาน้ันก็จะแสดงผลในภาษาน้ัน ถึงแมวาคุกก้ีบางตัวจะถูกลบเมื่อส้ินสุดการใช
งานแตละครั้ง (เชน คุกก้ีท่ีจัดเก็บภาษาท่ีเลือก) แตคุกก้ีอ่ืนๆ (เชน คุกก้ีท่ีจัดเก็บลักษณะ
ท่ีตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกก้ีเหลา
น้ันออกดวยตนเอง
คุณสามารถกําหนดคาเบราวเซอรใหยอมรับคุกก้ีท้ังหมด หรือกําหนดคาใหแจงเตือนทุก
ครั้งเม่ือมีการเสนอใชงานคุกก้ี ซ่ึงชวยใหคุณตัดสินใจไดวาจะตอบรบัหรอืปฏิเสธคุกกี้
ใด นอกจากน้ี คุณยังสามารถใชเบราวเซอรเพ่ือลบคุกก้ีท่ีไมตองการออกได

หมายเหตุ หากคุณเลือกปดใชงานคุกก้ี แสดงวาคุณไดปดใชงานคุณสมบัติใด
คุณสมบัติหน่ึงหรือหลายๆ คุณสมบัติตอไปน้ีดวย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเครื่องพิมพของคุณ:

• การเริ่มตน ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชัน (มีประโยชนมากเปนพิเศษเมื่อใชตัว
ชวยการติดต้ัง)

• การจดจําการต้ังคาภาษาเบราวเซอรของ EWS
• การปรบัโฮมเพจ EWS ใหเปนแบบสวนตัว
สําหรับขอมูลเกีย่วกับวิธีเปลี่ยนแปลงการต้ังคาความเปนสวนตัวหรือการต้ังคาคุกกี้ และ
วิธีดูหรือลบคุกกี ้โปรดดูเอกสารประกอบบนเว็บเบราวเซอรของคุณ

ภาคผนวก E
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วธิเีปดเวบ็เซริฟเวอรแบบฝง
1. รับ IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตของเครื่องพิมพ

a. กดปุม  (ไรสาย) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
b. ใชปุมทางดานขวาเพ่ือเลื่อนไปยังและเลือก View Wireless Summary

(ดูสรุประบบไรสาย):
2. ในเว็บเบราวเซอรท่ีรองรับบนคอมพิวเตอรของคุณ ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือช่ือ

โฮสตท่ีกําหนดใหกับเครื่องพิมพน้ัน
ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรสเปน 123.123.123.123 ใหพิมพแอดเดรสตอไป
น้ีลงไปในเว็บเบราวเซอร: http://123.123.123.123

เคลด็ลบั  หลังจากเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝง คุณสามารถบุกมารกเว็บน้ีไวเพ่ือให
คุณสามารถกลับมาเยี่ยมชมไดอยางรวดเร็ว

เคลด็ลบั หากคุณใชเว็บเบราวเซอร Safari ใน Mac OS X คุณสามารถใช
Bonjour Bookmark เพ่ือเปด EWS ไดเชนกัน โดยไมตองพิมพ IP แอดเดรส
หากตองการใช Bonjour bookmark ใหเปด Safari จากน้ัน จากเมนู Safari
คลิก Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) บนแท็บ Bookmarks (ท่ีค่ันหนา) ใน
สวนแถบ Bookmarks เลือก Include Bonjour (รวม Bonjour) จากน้ันปด
หนาตาง คลิกท่ีค่ันหนา Bonjour จากน้ันเลือกเครื่องพิมพท่ีเชื่อมตอกับเครือขาย
ของคุณเพ่ือเปด EWS
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F ใชงานอยางไร
• เริ่มตนใชงาน
• การพิมพ
• Scan (การสแกน)
• Copy (การทําสําเนา)
• Fax (โทรสาร)
• การดูแลตลับหมึกพิมพ
• การแกไขปญหา
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G ขอผิดพลาด (Windows)

หนวยความจาํของโทรสารเตม็
หากมีการเปดใชงาน Backup Fax Reception (การสํารองขอมูลการรับโทรสาร)
หรือ HP Digital Fax (โทรสารดิจิตอลของ HP) (Fax to PC (โทรสารไปยงัพีซี)
หรือ Fax to Mac (โทรสารไปยงั Mac)) และเกิดปญหาข้ึนกับเครื่องพิมพ (เชน
กระดาษติด) เครื่องพิมพจะบันทึกโทรสารท่ีสงเขามาไวในหนวยความจําจนกระท่ัง
ปญหาไดรับการแกไข อยางไรก็ตาม หนวยความจําของเครื่องพิมพอาจเต็มไปดวย
โทรสารท่ียังไมไดพิมพหรือโอนตอไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร
วธิีแกปญหาน้ีคือแกปญหาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การแกปญหาโทรสาร

ไมสามารถสือ่สารกบัเครือ่งพมิพ
เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถส่ือสารกับเครื่องพิมพไดเน่ืองจากเกิดเหตุการณใด
เหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี:
• เครื่องพิมพปดอยู
• สายเคเบิลท่ีตอกับเคร่ืองพิมพ เชน สาย USB หลุด
• หากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย การเชื่อมตอไรสายอาจเกิดการขัดของ
หากตองการแกปญหาน้ี ใหลองวิธีการแกไขปญหาดังตอไปน้ี:
• ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเปดอยู และไฟ  (Power (เปด/ปด)) สวางอยู
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟและสายเคเบิลอ่ืนๆ กําลังทํางาน และเชื่อมตอกับ

เครื่องพิมพแนนดีแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเชื่อมตอกับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ (AC) ท่ีใชการ

ไดแนนสนิท

หมกึพมิพเหลอืนอย
ตลับหมึกพิมพท่ีระบุในขอความมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย
คําเตือนระดับหมึกและตัวแสดงจะใหขอมูลโดยประมาณสําหรับการเตรียมการเทาน้ัน
เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับ
หมึกสํารองใหพรอมเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยงัไมตองเปล่ียนตลับบรรจุ
หมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ําลงจนไมสามารถยอมรับได
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเปลีย่นตลับหมึกพิมพ โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับการส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพ โปรดด ูการส่ังซ้ืออุปกรณการพิมพแบบ
ออนไลน สําหรับขอมูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภัณฑหมึกพิมพท่ีใชแลว โปรดดู
โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
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หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกจะใชในกระบวนการพิมพในหลายรูปแบบ รวม
ถึงในข้ันตอนการเตรียมใชงาน ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมเครือ่งพิมพและตลับหมึก
สําหรับการพิมพ ในการเตรียมหัวพนหมึกจะเปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและ
หมึกไหลไดสะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลอืบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจาก
การใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage

ตลบัหมกึมปีญหา
ตลับหมึกพิมพท่ีระบุในขอความน้ันหายไป เกิดความเสียหาย ไมสามารถใชงานรวมกัน
ได หรือถูกติดต้ังในชองเสียบท่ีไมถูกตองในเครื่องพิมพ

หมายเหตุ หากมีการระบุถึงตลับหมึกพิมพในขอความวาใชรวมกันไมได โปรดดู
ขอมูลเก่ียวกับการขอรับตลับหมึกพิมพของเครื่องพิมพท่ี การส่ังซ้ืออุปกรณการพิมพ
แบบออนไลน

หากตองการแกปญหาน้ี ใหลองวิธีการแกไขปญหาดังตอไปน้ี วิธีแกไขปญหาจะแสดง
เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตนท่ีวิธีแกไขปญหาท่ีใกลเคียงท่ีสุดกอน หากการแกไขปญหา
ดวยวิธีแรกยงัไมสามารถแกไขปญหาได ใหลองใชวิธีอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยูจนกวาจะแกไข
ปญหาได
การแกไข 1: ปดและเปดเครือ่งพมิพ
ปดเครื่องพิมพและเปดอีกครั้ง
หากยงัเกิดปญหาอยู ใหลองวิธีแกปญหาตอไป
การแกไข 2: ตดิตัง้ตลบัหมกึพมิพใหถกูตอง
ตรวจสอบวาไดติดต้ังตลับบรรจุหมึกทุกตลับถูกตองแลว:
1. ดึงเปดฝาครอบตลับหมึกพิมพออกอยางเบามือ
2. นําตลับหมึกพิมพออกมาโดยดันตลับเขาไปเพ่ือปลดล็อก แลวดึงตลับออกโดยดึง

เขาหาตัวคุณ
3. ใสตลับหมึกพิมพเขาไปในชอง กดตลับหมึกพิมพใหแนน เพ่ือใหแนใจวาอยูใน

ตําแหนงท่ีถูกตอง
4. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือ

ยัง

เปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพท่ีระบุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หากตลับหมึกของคุณยงัอยูในระยะเวลารับประกัน ใหติดตอฝาย
สนับสนุนของ HP เพ่ือขอรบับริการหรือเปลีย่นตลับหมึกใหม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการรับประกันตลับหมึกพิมพ โปรดดู ขอมูลการรับประกันตลับบรรจุหมึก
หากยังคงมีปญหาอยูหลังจากท่ีเปลี่ยนตลับหมึกพิมพแลว โปรดติดตอฝายสนับสนุน
ของ HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ HP

ภาคผนวก G
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มตีลบัหมกึรุนเกาทีไ่มสามารถใชงานรวมกันไดตดิตัง้อยู
คุณจะตองใชตลับหมึกพิมพรุนใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพน้ี โดยสวนใหญคุณจะ
สามารถดูรุนของตลับหมึกไดท่ีดานนอกของบรรจุภัณฑของตลับหมึก ดูวันท่ีส้ินสุดการ
รับประกัน

หากมีคําวา ‘v1’ ท่ีดานขวาของวันท่ี แสดงวาตลับหมึกพิมพน้ีเปนรุนใหม
คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

กระดาษไมตรงประเภท
ขนาดหรือประเภทกระดาษท่ีกําหนดไวในไดรเวอรเครื่องพิมพไมตรงกับกระดาษท่ีใส
ไวในเครื่องพิมพ ตรวจสอบวาใสกระดาษท่ีถูกตองลงในเครื่องพิมพ และพิมพเอกสาร
อีกครั้ง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใสวัสดุพิมพ

หมายเหตุ หากกระดาษท่ีปอนเขาไปในเครื่องพิมพมีขนาดท่ีถูกตอง ใหเปล่ียน
ขนาดกระดาษท่ีเลือกในไดรเวอรเครื่องพิมพ แลวพิมพเอกสารอีกครั้ง

กระดาษสั้นเกินไป
เครื่องพิมพไมรองรับขนาดกระดาษ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขนาดกระดาษท่ีรองรบัของเครื่องพิมพ โปรดดู การ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับขนาดท่ีรองรับได
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใสวัสดุพิมพ โปรดดู การใสวัสดุพิมพ

ไมสามารถเลือ่นชองใสตลบัหมึก
มีบางอยางกีดขวางชองใสตลับบรรจุหมึก (ช้ินสวนของเครื่องพิมพท่ีรองรับตลับบรรจุ
หมึก)

ในการเอาส่ิงกีดขวางออก ใหกดปุม  (เปด/ปด) (Power (เปด/ปด)) เพ่ือปด
เครื่องพิมพ จากน้ันตรวจสอบส่ิงท่ีติดขัดในเครื่องพิมพ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี นํากระดาษท่ีติดออก
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กระดาษตดิ
มีกระดาษติดอยูในเครื่องพิมพ
กอนท่ีจะเอากระดาษท่ีติดออก ลองตรวจสอบส่ิงตอไปน้ี:
• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใสกระดาษท่ีตรงตามขอกําหนดเฉพาะ ไมมีรอยยับ ถูก

พับ หรือมีความเสียหาย สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ขอกําหนดเฉพาะของวัสดุ
พิมพ

• ตรวจสอบวาไดทําความสะอาดเครื่องพิมพแลว สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
ดูแลรักษาเครื่องพิมพ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสวัสดุพิมพลงในถาดปอนกระดาษไวอยางถูกตองแลว
และไมมีวัสดุพิมพมากเกินไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใสวัสดุพิมพ

สําหรับคําแนะนําในการเอากระดาษท่ีติดออก รวมท้ังขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับวิธีเลี่ยง
ปญหากระดาษติด โปรดดู นํากระดาษท่ีติดออก

ไมมกีระดาษในเครือ่งพมิพ
ถาดกระดาษท่ีเปนคาเร่ิมตนวางเปลา
ใสกระดาษเพ่ิม แลวกดปุมท่ีอยูติดกับ OK (ตกลง)
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใสวัสดุพิมพ

เครือ่งพมิพออฟไลน
เครื่องพิมพออฟไลนอยู ขณะท่ีออฟไลน จะไมสามารถใชเครื่องพิมพได
หากตองการเปลี่ยนสถานะเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี
1. คลิกท่ี Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การต้ังคา) จากน้ัน คลิกท่ี

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
- หรือ -
คลิกท่ี Start (เริ่มตน) คลิกท่ี Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบิลคลิกท่ี
Printers (เครื่องพิมพ)

2. หากเคร่ืองพิมพท่ีอยูในรายการในกรอบโตตอบไมปรากฏในมุมมอง Details (ราย
ละเอียด) ใหคลิกเมนู View (มุมมอง) จากน้ันคลิก Details (รายละเอียด)

3. หากเครื่องพิมพอยูในสถานะ Offline (ออฟไลน) ใหคลิกขวาท่ีเครื่องพิมพ และ
คลิก Use Printer Online (ใชเคร่ืองพิมพแบบออนไลน)

4. ลองใชงานเครื่องพิมพอีกครั้ง

เครือ่งพมิพหยดุชัว่คราว
เครื่องพิมพหยดุทํางานช่ัวคราว ขณะที่ผลิตภัณฑหยุดทํางานช่ัวครู งานใหมๆ จะถูกเพ่ิม
ไวในคิวการพิมพ และจะไมถูกพิมพ
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หากตองการเปลี่ยนสถานะเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี
1. คลิกท่ี Start (เริ่มตน) เลื่อนไปยัง Settings (การต้ังคา) จากน้ัน คลิกท่ี

Printers (เครื่องพิมพ) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
- หรือ -
คลิกท่ี Start (เริ่มตน) คลิกท่ี Control Panel (แผงควบคุม) แลวดับเบิลคลิกท่ี
Printers (เครื่องพิมพ)

2. หากเคร่ืองพิมพท่ีอยูในรายการในกรอบโตตอบไมปรากฏในมุมมอง Details (ราย
ละเอียด) ใหคลิกเมนู View (มุมมอง) จากน้ันคลิก Details (รายละเอียด)

3. หากเครื่องพิมพอยูในสถานะหยุดช่ัวคราว ใหคลิกขวาท่ีเครื่องพิมพ และคลิก
Resume Printing (เริ่มพิมพตอไป)

4. ลองใชงานเครื่องพิมพอีกคร้ัง

พมิพเอกสารไมสาํเรจ็
เครื่องพิมพไมสามารถพิมพเอกสารไดเน่ืองจากเกิดปญหากับระบบการพิมพ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหาการพิมพ โปรดดู การแกไขปญหาเครื่องพิมพ

เครือ่งพมิพทาํงานลมเหลว
เครื่องพิมพมีปญหา โดยปกติแลว คุณสามารถแกไขปญหาเชนน้ีไดโดยปฏิบัติตามข้ัน
ตอนตางๆ ดังตอไปน้ี:
1. กดปุม  (Power (เปด/ปด)) เพ่ือปดเครื่องพิมพ
2. ถอดปลั๊กไฟออก แลวเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง
3. กดปุม  (Power (เปด/ปด)) เพ่ือเปดเครื่องพิมพ
หากยงัคงมีปญหาอยู ใหจดรหัสขอผิดพลาดท่ีอยูในขอความ จากน้ันใหติดตอฝาย
สนับสนุนของ HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตอฝายสนับสนุนของ HP
โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ HP

ฝาครอบหรอืฝาปดเปดอยู
กอนเครื่องพิมพจะสามารถพิมพเอกสารได ตองปดฝาครอบท้ังหมด

เคลด็ลบั เม่ือปดแนนสนิทแลว ฝาครอบสวนใหญจะล็อคเขาท่ี

หากปญหายังคงมีอยูหลังจากท่ีปดฝาครอบท้ังหมดแลว โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ
HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ HP

ตดิตัง้ตลับหมกึพมิพทีใ่ชกอนหนานี้
มีการใชตลบัหมึกพิมพท่ีระบุในขอความกอนหนาน้ีในเครือ่งพิมพอ่ืน
คุณสามารถใชตลับหมึกพิมพในเคร่ืองพิมพอ่ืนได แตหากท้ิงตลับหมึกพิมพไวภายนอก
เครื่องพิมพเปนระยะเวลานาน อาจมีผลกระทบตอคุณภาพการพิมพของเอกสารของคุณ
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นอกจากน้ี หากคุณใชตลับหมึกพิมพท่ีเคยใชงานมาแลวจากเครื่องพิมพอ่ืน ตัวบอก
ระดับหมึกอาจไมถูกตองหรือไมปรากฏ
หากคุณภาพการพิมพไมเปนท่ีนาพอใจ ใหลองทําความสะอาดหัวพิมพ

หมายเหตุ หมึกพิมพจากตลับหมึกจะใชในกระบวนการพิมพในหลายรูปแบบ รวม
ถึงในข้ันตอนการเตรียมใชงาน ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมเครือ่งพิมพและตลับหมึก
สําหรับการพิมพ ในการเตรียมหัวพนหมึกจะเปนการดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและ
หมึกไหลไดสะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลอืบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจาก
การใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเก็บตลับหมึกพิมพ โปรดดู อุปกรณใชส้ินเปลือง

หมกึในตลบัหมกึพมิพหมดลง
ตลับหมึกพิมพท่ีแสดงอยูในขอความตองไดรับการเปลี่ยนใหมจึงจะพิมพงานตอได HP
แนะนําใหคุณอยาถอดตลับบรรจุหมึกออกจนกวาจะพรอมติดต้ังตลับบรรจุหมึกท่ีจะ
เปลี่ยนแทน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ตลบัหมกึพมิพไมทาํงาน
ตลับหมึกพิมพท่ีแสดงอยูในขอความไดรับความเสียหายหรือใชงานไมได
โปรดดูท่ี เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หวัพมิพไมทาํงาน
หัวพิมพมีปญหา โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรบับริการหรอืเปลี่ยน
อุปกรณใหม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดดูท่ี
ฝายสนับสนุนของ HP

การอพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลอืงของเครือ่งพมิพ
ตลับหมึกพิมพท่ีแสดงอยูในขอความสามารถใชเพ่ืออัพเกรดเครื่องพิมพไดเพียงเครื่อง
เดียวเทาน้ัน คลิก OK (ตกลง) เพ่ือใชกับเครื่องพิมพน้ี .หากคุณไมตองการดําเนินการ
อัพเกรดอุปกรณใชส้ินเปลืองสําหรับเครื่องพิมพน้ี ใหคลิก Cancel Print (ยกเลิกการ
พิมพ) แลวนําตลับหมึกพิมพออก

การอพัเกรดอปุกรณใชสิน้เปลอืงของเครือ่งพิมพสาํเรจ็แลว
การอัพเกรดอุปกรณใชส้ินเปลืองสําเร็จแลว ตลับหมึกพิมพท่ีแสดงอยูในขอความ
สามารถใชงานในเครื่องพิมพน้ีไดแลวในขณะน้ี
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เกิดปญหาในการอพัเกรดอุปกรณใชสิ้นเปลอืงของเครือ่งพมิพ
โปรดพยายามตัง้คาใหเครือ่งพมิพของคณุจดจาํตลบัหมกึพมิพที่เปลีย่นใหม
1. นําตลับตลับหมึกพิมพท่ีเปลี่ยนใหมออก
2. ใสตลับหมึกพิมพเดิมไวในแครตลับหมึกพิมพ
3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากน้ันรอใหแครตลับหมึกพิมพหยดุเลื่อน
4. นําตลับหมึกพิมพเดิมออก แลวใสตลบัหมึกพิมพท่ีเปลีย่นใหมแทน
5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากน้ันรอใหแครตลับหมึกพิมพหยดุเลื่อน
หากคุณไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับการอัพเกรดตลับหมึกพิมพท่ีเปลี่ยน
ใหม โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการติดตอฝาย
สนับสนุนของ HP โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ HP

มกีารตดิตัง้ตลบัหมึกพิมพทีไ่มใชของ HP
HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของอุปกรณใชส้ินเปลืองท่ีมิใช
ของ HP การตองเขารับบริการหรอืการซอมแซมอันเปนผลจากการใชอุปกรณใชส้ิน
เปลืองท่ีไมใชของ HP จะไมอยูภายใตการรับประกัน หากคุณเช่ือวาคุณไดซ้ือตลับหมึก
HP ของแท ใหเยี่ยมชมเว็บไซตของ HP ท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit เพ่ือ
ดูขอมูลเพ่ิมเติม หรือรายงานวาอาจมีการปลอมแปลง

การใชตลบัหมกึพมิพ HP ของแทจะมอบคะแนนสะสมใหกับคณุ
HP มอบคะแนนสะสมใหกับลูกคาประจําของเราท่ีใชอุปกรณใชส้ินเปลืองของแทจาก
HP คลิกท่ีปุมดานลางขอความเพ่ือดู Rewards (คะแนนสะสม) ทางออนไลน คะแนน
สะสมน้ีอาจมีใหเขารวมรายการไดในบางภูมิภาคเทาน้ัน

คาํแนะนาํเกี่ยวกับตลบัหมกึพมิพของปลอม
ตลับหมึกพิมพท่ีติดต้ังไมใชตลับหมึกพิมพ HP ใหมท่ีเปนของแท โปรดติดตอรานท่ีคุณ
ซ้ือตลับหมึกพิมพน้ี หากตองการรายงานวาอาจมีการปลอมแปลง ใหเยีย่มชมเว็บไซต
ของ HP ท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit หากตองการใชตลับหมึกพิมพน้ีตอ
ไป ใหคลิก Continue (ดําเนินการตอ)

ตรวจพบตลบัหมกึพมิพทีใ่ชงานแลว มกีารเตมิหมกึซ้าํ หรอืมกีารปลอม
แปลง

หมึกพิมพ HP ของแทท่ีมีอยูในตลับหมึกพิมพน้ันหมดลง วิธีแกไขปญหาน้ีคือการ
เปลี่ยนตลบับรรจุหมึก หรือคลิก OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินการตอโดยใชตลับหมึกพิมพ
เดิม หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ โปรดดู เปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ HP มอบคะแนนสะสมใหกับลูกคาประจําของเราท่ีใชอุปกรณใชส้ินเปลือง

ตรวจพบตลับหมกึพิมพทีใ่ชงานแลว มีการเติมหมึกซ้ํา หรือมกีารปลอมแปลง 281
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ของแทจาก HP คลิกท่ีปุมดานลางขอความเพ่ือดู Rewards (คะแนนสะสม) ทาง
ออนไลน คะแนนสะสมน้ีอาจมีใหเขารวมรายการไดในบางภูมิภาคเทาน้ัน

คาํเตอืน การรับประกันตลบัหมึกพิมพของ HP ไมครอบคลุมหมึกพิมพหรือตลับ
หมึกพิมพท่ีไมใชของ HP การรับประกันเครื่องพิมพของ HP ไมครอบคลุมการ
ซอมหรือบริการเน่ืองจากการใชหมึกพิมพหรือตลบัหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP HP
ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึกท่ีไมใชของ HP ขอมูลเก่ียวกับ
ระดับหมึกพิมพไมปรากฏ

ใชตลบัหมึกพมิพสาํหรบัตดิตัง้
ในครั้งแรกท่ีคุณติดต้ังเครื่องพิมพ คุณจะตองติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีใหมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ ตลับหมึกพิมพเหลาน้ีมีปายกํากับวา SETUP ซ่ึงจะปรับเทียบเครื่องพิมพ
ของคุณกอนท่ีจะเร่ิมพิมพครั้งแรก หากไมสามารถติดต้ังตลับหมึกพิมพ SETUP ไดใน
ครั้งแรกท่ีต้ังคาเครื่องพิมพ จะทําใหเกิดขอผิดพลาด หากคุณติดต้ังชุดตลับหมึกพิมพ
สําหรับการใชงานปกต ิใหนําออกแลวติดต้ังตลับหมึกพิมพ SETUP เพ่ือใหการต้ังคา
เครื่องพิมพเสร็จสมบูรณ เม่ือต้ังคาเครื่องพิมพเรียบรอยแลว จึงสามารถใชตลับหมึก
พิมพสําหรับการใชงานปกติได

คาํเตอืน คุณตองปดฝาสีสมของตลับหมึกพิมพสําหรับการใชงานปกติท่ีคุณนําออก
จากเครื่องพิมพกลับเขาท่ี ไมเชนน้ันจะหมึกพิมพจะแหงอยางรวดเร็ว อยาเปดหรือ
เปดฝาตลับหมึกจนกวาคุณจะพรอมสําหรบัการติดต้ัง การปดฝาตลับหมึกไวจะลด
การระเหยของหมึกพิมพได หากจําเปน คุณสามารถใชฝาสีสมของตลับหมึกพิมพ
สําหรับการต้ังคาได

คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
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อยาใชตลบัหมึกพมิพสาํหรบัตดิตัง้
ตลับหมึกพิมพสําหรับติดต้ังจะไมสามารถใชงานไดหลังจากมีการเริ่มใชงานเครื่องพิมพ
แลว ใหถอดออกและติดต้ังตลับหมึกท่ีไมใชตลับหมึกสําหรับติดต้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

มปีรมิาณหมกึไมเพยีงพอขณะเริม่ตนใชงาน
ตลับหมึกพิมพท่ีใชงานอยูและแสดงอยูในขอความอาจมีปริมาณหมึกไมเพียงพอท่ีจะ
ทําใหกระบวนการเริ่มตนใชงานแบบคร้ังเดียวเสร็จสมบูรณ
วิธีแกไข: ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหมหรือคลิก OK (ตกลง) เพ่ือใชตลับหมึกพิมพท่ีติดต้ัง
อยูตอไป
หากเคร่ืองไมสามารถเริ่มทํางานไดดวยตลับหมึกพิมพท่ีติดต้ังอยู คุณจําเปนตองใชตลับ
หมึกใหม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีติดต้ังตลับหมึกใหม โปรดดู เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

ใชหมกึดาํเทานั้นหรอืไม
ตลับหมึกพิมพท่ีแสดงอยูในขอความไมมีหมึกพิมพ
วิธีแกปญหา: หากตองการพิมพสี ใหเปลีย่นตลับหมึกพิมพท่ีหมด สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
วธิีติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปล่ียนตลับหมึกพิมพ
หากตองการพิมพช่ัวคราวโดยใชเฉพาะสีดําเทาน้ัน ใหคลิก Use Black Only (ใชสี
ดําเทาน้ัน) เครื่องพิมพจะใชโทนสีเทาแทนสีอ่ืนๆ และคุณตองเปล่ียนตลับหมึกท่ีหมดอยู
โดยเร็ว

ขอควรระวงั หามนําตลับหมึกพิมพสีท่ีหมดแลวออกเพ่ือพิมพในโหมด Use
Black Only (ใชสีดําเทาน้ัน)

ใชหมกึสเีทานัน้หรอืไม
ตลับหมึกพิมพสีดําไมมีหมึกพิมพ
วิธีแกปญหา: หากตองการใชหมึกสีแทนหมึกดําเปนการช่ัวคราว ใหคลิก Use Color
Only (ใชหมึกสีเทาน้ัน) สีดําจะถูกผสมข้ึนจากหมึกสี คุณภาพของขอความและ
ภาพถายจะแตกตางจากงานท่ีพิมพข้ึนเม่ือใชตลับหมึกพิมพทุกตลับ คุณตองเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพสีดําโดยเร็ว
หากตองการพิมพดวยสีดํา ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสีดํา สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีติดต้ัง
ตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวงั หามนําตลับหมึกพิมพสีดําท่ีหมดแลวออกเพ่ือพิมพในโหมด Use
Color Only (ใชสีเทาน้ัน)

ตลบับรรจหุมกึไมเขากัน
ตลับหมึกพิมพไมสามารถใชงานรวมกับเคร่ืองพิมพของคุณได
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วิธีแกไข: ถอดตลับหมึกพิมพน้ีออกทันที และแทนท่ีดวยตลับหมึกพิมพท่ีสามารถใชงาน
รวมกันได สําหรับขอมูลเก่ียวกบัวิธีติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปลีย่นตลบัหมึก
พิมพ

คาํเตอืนเกี่ยวกบัเซน็เซอรหมกึพมิพ
เซ็นเซอรหมึกพิมพกําลังรายงานถึงสภาวะท่ีไมเปนไปตามคาด โดยมีสาเหตุมาจากตลับ
หมึกพิมพ หรือเซ็นเซอรไมทํางาน หากเซ็นเซอรไมทํางาน จะไมสามารถตรวจพบไดวา
ตลับหมึกพิมพของคุณไมมีหมึกพิมพเหลืออยู การพิมพดวยตลบัหมึกพิมพท่ีไมมีหมึก
จะทําใหอากาศเขาไปสูระบบหมึกพิมพ และสงผลใหงานพิมพมีคุณภาพต่ํา เครื่องพิมพ
จะใชหมึกพิมพจํานวนหน่ึงเพ่ือแกไขใหเครื่องกลับสูสภาวะปกติ ซ่ึงอาจทําใหหมึกพิมพ
ในทุกตลับหมึกพรองลงเปนปริมาณมาก
วิธีแกไข: คลิก OK (ตกลง) เพ่ือดําเนินการพิมพตอไป หรือเปล่ียนตลับหมึกพิมพ
สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

ปญหาเกีย่วกบัการเตรยีมเครือ่งพิมพ
นาฬิกาในเครื่องพิมพไมทํางาน และไมสามารถทําการเตรียมหมึกพิมพใหเสร็จสมบูรณ
ได มาตรวัดระดับหมึกพิมพโดยประมาณอาจไมถูกตอง
วิธีแกไข: ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพในงานพิมพของคุณ หากคุณภาพงานพิมพไม
เปนท่ีนาพอใจ การเรียกใชข้ันตอนการทําความสะอาดหัวพิมพอาจชวยปรับปรุง
คุณภาพใหดีข้ึนได สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ทําความสะอาดหัวพิมพ

ตลบัหมกึพมิพสไีมมหีมกึพมิพ
ตลับหมึกพิมพท่ีแสดงอยูในขอความไมมีหมึกพิมพ
วิธีแกปญหา: หากตองการพิมพสี ใหเปลีย่นตลับหมึกพิมพท่ีหมด สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
วธิีติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม โปรดดู เปล่ียนตลับหมึกพิมพ
หากตองการพิมพช่ัวคราวโดยใชเฉพาะสีดําเทาน้ัน ใหคลิก Cancel Print (ยกเลิกการ
พิมพ) แลวสงงานพิมพไปยังเคร่ืองพิมพอีกครั้ง ขอความ Use black ink only?
(ใชหมึกดําเทาน้ันหรือไม) จะปรากฏข้ึนกอนการพิมพงาน และคุณตองเปลี่ยนตลับหมึก
ท่ีหมดอยูโดยเร็ว

ขอควรระวงั หามนําตลับหมึกพิมพสีท่ีหมดแลวออกเพ่ือพิมพในโหมด Use
Black Only (ใชสีดําเทาน้ัน)

ตลบัหมกึพมิพสดีาํไมมหีมึกพมิพ
ตลับหมึกพิมพสีดําไมมีหมึกพิมพ

ภาคผนวก G
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วิธีแกปญหา: เปล่ียนตลับหมึกพิมพสีดํา สําหรับขอมูลเก่ียวกับวธีิติดต้ังตลับหมึกพิมพ
ใหม โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวงั หามนําตลับหมึกพิมพสีดําท่ีหมดแลวออกเพ่ือพิมพในโหมด Use
Color Only (ใชสีเทาน้ัน)

หากตองการใชหมึกสีแทนหมึกดําเปนการช่ัวคราว ใหคลิก Cancel Print (ยกเลิกการ
พิมพ) และสงงานพิมพไปยังเครื่องพิมพอีกคร้ัง ขอความ Use color ink only? (ใช
หมึกสีเทาน้ันหรือไม) จะปรากฏข้ึนกอนการพิมพงาน คุณตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพสี
ดําโดยเร็ว

ฝาครอบ ADF (ตวัปอนกระดาษอตัโนมตัิ) เปดอยู
ปดฝาครอบ ADF (ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ) เพ่ือดําเนินการตอ

ปญหาเกีย่วกบัระบบหมกึพมิพ
โปรดนําตลับหมึกพิมพออกแลวตรวจสอบหารอยร่ัว หากตลับหมึกพิมพมีรอยร่ัว โปรด
ติดตอ HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการติดตอ HP โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ
HP หามใชตลบัหมึกพิมพท่ีร่ัว
หากไมมีรอยรั่ว ใหติดต้ังตลับหมึกลงไปใหมแลวปดฝาครอบเครื่องพิมพ ปด
เครื่องพิมพและเปดใหมอีกครั้ง หากคุณยังไดรับขอความน้ีอีกเปนคร้ังท่ีสอง โปรด
ติดตอ HP สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการติดตอ HP โปรดดูท่ี ฝายสนับสนุนของ
HP
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D
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M
Mac OS
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Mac OS X
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O
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การทดสอบ, โทรสาร
การทดสอบประเภทสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 133

การเชือ่มตอพอรต, ลม
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ผนัง 131

ตัง้คา 260
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สภาพสายโทรสาร 136
สญัญาณโทรศพัทระบบ
กดปุม, ลมเหลว
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ฮารดแวร, ลมเหลว
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ผนัง, โทรสาร 131

การทดสอบภาพสาย,
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พิมพ 170
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พิมพ 97

ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 96

ปรับตําแหนงหวัพมิพ
172

รายงานคุณภาพงาน
พิมพ 116, 173

หนาการวินิจฉัย 116,
173

หวัพิมพ 170
การพิมพ

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 107

ชา, การแกไขปญหา
เบื้องตน 109

บันทึกการรับสง
โทรสาร 88

รายงานคุณภาพงาน
พิมพ 116, 173

รายงานสถานะ
เครือ่งพิมพ 167

รายงานโทรสาร 86
รายละเอียดโทรสารคร้ัง
ลาสุด 89

หนาการวินิจฉัย 116,
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โทรสาร 66
การพมิพซองจดหมาย

Mac OS 41
การพมิพแบบไมมีขอบ

Mac OS 45
Windows 44

การพิมพโบรชัวร
การพิมพ 39

การยอขนาดโทรสาร 69
การยอขนาดโทรสาร
อตัโนมัติ 69

การรบกวนของสัญญาณวิทยุ
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การบลอ็คหมายเลข 69
การสงตอ 67
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การแกไขปญหาการใช
งานแบบไรสายขัน้
ตน 151

การแกไขปญหาเครือ
ขายไรสายขั้นสูง
152
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สง 58, 63
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การเชื่อมตอพอรต USB
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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การทดสอบประเภทสาย
โทรศัพทของโทรสาร
ลมเหลว 133

การทดสอบสญัญาณ
โทรศัพทระบบกดปุม
ของโทรสารลมเหลว
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ลมเหลว 136

การทดสอบฮารดแวร
ของโทรสารลมเหลว
130

การทดสอบโทรสาร
129

การพิมพ 107
การรับโทรสารหลาย
แผน 138, 143

การแกไขปญหาเกีย่วกับ
เครอืขาย 164

กําลังไฟ 107
ขอมูลหายหรือไมถูก
ตอง 111

ขอแนะนําสาํหรับการติด
ตั้งซอฟตแวรของ
HP 163

ขอแนะนําสาํหรับการติด
ตั้งฮารดแวร 163

คาํแนะนํา 106
คณุภาพการสแกน

126
คณุภาพของสําเนา

120
ตดิ, กระดาษ 184
ถาดปอนกระดาษเขาดึง
กระดาษหลายแผน
118

ถาดปอนกระดาษเขาไม
ดึงกระดาษ 117

ปญหาการปอน
กระดาษ 117

ปญหาการใชงานแบบไร
สาย 151

ปญหาเกี่ยวกับการติด
ตั้ง 162

พมิพหนาวาง 111
รายงานสถานะ
เครือ่งพิมพ 166

สาํเนา 119
สาํเนาเอียง 121
สแกน 122
สงโทรสาร 138, 141,

146
หนากระดาษถูกตัดออก,
การวางตําแหนง
ขอความหรือภาพ
กราฟกไมถูกตอง
112

หนากระดาษบิดเบี้ยว
118

หนาการตัง้คาเครือ
ขาย 167

เครื่องตอบรับ 147
เว็บเซิรฟเวอรแบบฝง

161
โทรสาร 128
ไฟรวอลล 109
ไมพิมพเอกสารใดๆ

108
การใหบริการชวยเหลือ 

101
กาํลังไฟ

การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน 107

ขอมูลจําเพาะ 197
กาํหนดคา

ไฟรวอลล 159
กาํหนดเวลาสงโทรสาร 59
แกไข

ขอความในโปรแกรม
OCR 49

ข
ขนาด

สแกน, การแกไขปญหา
เบื้องตน 128

แกไขปญหาการทํา
สําเนา 120

ขอบ
การต้ังคา, ขอกาํหนด
เฉพาะ 194

ขอรับโทรสาร 67
ขอกําหนดของระบบ 190
ขอความ

การพิมพไมสมบูรณบน
สําเนา 121

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 112

ขอความไมชัดเจนบน
สําเนา, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 121

จุดดางบนสําเนา 122
ภาพสแกนท่ีไมชัดเจน

128
เอกสารบางสวนไมไดรับ
การสแกน, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 124

ไมสามารถทําการแกไข
หลงัสแกน, การแกไข
ปญหาเบื้องตน 125

ขอความสี, และ OCR 49
ขอความเสยีง

การต้ังคาเพ่ือใชรวมกับ
โทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 240

การต้ังคาเพ่ือใชรวมกับ
โทรสารและโมเด็ม
คอมพวิเตอร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
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ขอความแสดงขอผดิพลาด
ไมสามารถเปดใชงาน
แหลงภาพของ
TWAIN ได 126

ขอมูลจําเพาะ
ขอกาํหนดของระบบ

190
ทางกายภาพ 189
พลังงานเสยีงท่ีถูกปลด
ปลอย 198

วัสดพุมิพ 192
สภาพแวดลอมการเกบ็
รักษา 197

สภาพแวดลอมขณะใช
งาน 197

หนวยประมวลผลและ
หนวยความจาํ 190

โปรโตคอลเครอืขาย
191

ไฟฟา 197
ขอมูลจําเพาะดานสภาพ
แวดลอม 197

ขอมูลจําเพาะทางไฟฟา
197

ขอมูลจําเพาะสภาพแวดลอม
การเก็บรกัษา 197

ขอมูลจําเพาะสภาพแวดลอม
ขณะใชงาน 197

ขอมูลจําเพาะเกีย่วกบัหนวย
ประมวลผล 190

ขอมูลจําเพาะแรงดัน
ไฟฟา 197

ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะของ
โทรสาร 195

ลักษณะเฉพาะของการ
สแกน 196

ลักษณะเฉพาะในการทํา
สําเนา 195

ขอมูลหายหรือไมถกูตอง,
การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน 111

ขอมูลเกีย่วกบักฎขอบังคบั
199, 206

ขอมูลเสยีงรบกวน 198

ค
ความจุ

ถาด 193
ความดนัเสียง 198
ความเรว็

แกไขปญหาสแกนเนอ
ร 123

คุณภาพ, การแกไขปญหา
เบื้องตน
สาํเนา 120
สแกน 126

เครือ่งตอบรับ
การต้ังคาเพ่ือใชรวมกับ
โทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 250

ตดิตั้งเพ่ือใชรวมกับ
โทรสารและโมเด็ม
251

สญัญาณโทรสารถูก
บันทึก 147

โครงการอนุรักษสิ่ง
แวดลอม 208

จ
จุด, การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน
สแกน 128

จุดดาํหรอืเสนริว้
สาํเนา 121
สแกน 128

จุดหรอืเสนริว้, การแกไข
ปญหาเบื้องตน
สาํเนา 121

ช
ชนิดการโทร, การต้ังคา

81
ชองเสยีบสายโทรศพัทท่ี
ผนัง, โทรสาร 131

ชองเสยีบสายไฟ,
ตาํแหนง 15

ซ
ซองจดหมาย

การรองรับของถาด
193

ขนาดท่ีรองรบัได 192
ซอฟตแวร

OCR 49
Webscan (เว็บ
สแกน) 49

การรับประกัน 187
ซอฟตแวรเครื่องพมิพ

(Windows)
การเปด 271
เกี่ยวกับ 271

ด
ดึงกระดาษหลายแผน, การ
แกไขปญหาเบื้องตน
118

ดู
การต้ังคาเครือขาย

268
ดูแลรักษา

หวัพิมพ 170
ไดรเวอร

การรับประกัน 187
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

การรับประกัน 187
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ต
ตลบัหมึก. ด ูตลบัหมึกพมิพ
ตลบัหมึกพมิพ

part numbers 167,
228

การรับประกัน 187
การสัง่ซ้ือแบบ
ออนไลน 227

คาํแนะนํา 95
จํานวนการพิมพ 190
ตรวจสอบระดับหมึก
พิมพ 96

ตาํแหนง 15
ท่ีสนับสนุน 189
วันหมดอายุการรับ
ประกัน 167

สถานะ 167
เปลี่ยน 97

ตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF)
การวางตนฉบับ 23
ขนาดวัสดพิุมพท่ี
สนับสนุน 192

ทําความสะอาด 32
ปญหาการปอนเอกสาร,
การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน 32

ตัวเชื่อมตอ, ตาํแหนง 15
ตัวเลือกการโทรซํ้า, การต้ัง
คา 81

ตั้งคา
DSL (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 235

การทดสอบโทรสาร
260

ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 240

ขอความเสียงและโมเด็ม
คอมพวิเตอร (ระบบ

โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257

ระบบ PBX (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 236

สถานการณจาํลองการใช
โทรสาร 231

สาย ISDN (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 236

สายโทรศัพทท่ีใชรวมกนั
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 239

สายโทรสารแยก (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 234

เครื่องตอบรับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 250

เครื่องตอบรับและโมเด็ม
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 251

เสียงเรียกเขาเฉพาะ
80

เสียงเรียกเขาเฉพาะ
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 237

โทรสาร, ท่ีใชระบบ
โทรศัพทแบบขนาน
230

โมเดม็คอมพวิเตอร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242

โมเดม็คอมพวิเตอรและ
ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257

โมเดม็คอมพวิเตอรและ
สายสนทนา (ระบบ

โทรศัพทแบบ
ขนาน) 245

โมเดม็คอมพวิเตอรและ
เครือ่งตอบรบั (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251

ติด
กระดาษ 182, 184
ลาง 181
วัสดพุิมพท่ีควรหลีก
เลี่ยง 22

ตนฉบับ
สแกน 47

ถ
ถาด

ขนาดวัสดพิุมพท่ี
สนับสนุน 192

ตาํแหนง 14
นํากระดาษท่ีตดิออก

181
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดพิุมพท่ีรองรับ
ได 193

ปริมาณ 193
ภาพประกอบของตัวปรับ
แนวกระดาษ 14

แกไขปญหาการปอน
กระดาษ 117

ใสวัสดพิุมพ 25
ถาด 2

ขนาดวัสดพิุมพท่ี
สนับสนุน 192

ความจุ 193
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดพิุมพท่ีรองรับ
ได 193

ถาดปอนกระดาษ
ขนาดวัสดพิุมพท่ี
สนับสนนุ 192
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ความจุ 193
ประเภทและน้ําหนักของ
วัสดพิุมพท่ีรองรับ
ได 193

ถาดรบักระดาษออก
ตาํแหนง 14
วัสดพุมิพท่ีสนับสนุน

194
แถบขาวหรือเสนแถบ, การ
แกไขปญหาเบื้องตน
สาํเนา 121, 122
สแกน 127

ท
ทดสอบพอรตท่ีถูกตอง,
โทรสาร 132

ทําความสะอาด
กระจกสแกนเนอร 30
ตวัปอนกระดาษ
อัตโนมัติ 32

ตวัเครื่องภายนอก 31
หวัพิมพ 170

โทรศัพท, สงโทรสารจาก
รับ 64
สง 63
สง, 63

โทรสาร
DSL, การติดตัง้ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 235

Internet Protocol
(อินเทอรเน็ต
โปรโตคอล), ผาน
84

การกาํหนดเวลา 59
การต้ังคา, เปลี่ยน 78
การต้ังคาสายโทรศัพทท่ี
ใชรวมกัน (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 239

การต้ังคาเสยีงเรียกเขา
เฉพาะ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 237

การติดตั้งสายแยก
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 234

การทดสอบการตอสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
132

การทดสอบชองเสียบสาย
ท่ีผนัง, ลมเหลว 131

การทดสอบประเภทสาย
โทรศัพท, ลมเหลว
133

การทดสอบลมเหลว
129

การทดสอบสภาพสาย,
ลมเหลว 136

การทดสอบสญัญาณ
โทรศัพทระบบกดปุม,
ลมเหลว 135

การบลอ็คหมายเลข 69
การยอขนาด 69
การรับดวยตนเอง 64
การสงตอ 67
การแกไขปญหาเครื่อง
ตอบรบัอัตโนมัติ
147

การแกไขปญหาเบื้อง
ตน 128

ขนาดกระดาษ 68
ขอรบัโทรสาร 67
ขอความเสียง, การตั้งคา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 240

ขอมูลจําเพาะ 195
ความเรว็ 82
ชนิดการโทร, การตัง้
คา 81

ตอบรบัอัตโนมัติ 79
ตวัเลือกการโทรซํ้า 81
ทดสอบการตัง้คา 260
บันทึก, การพิมพ 88
บันทึก, ลาง 85
ประเภทการต้ังคา 231
พมิพซํ้า 66
พมิพรายละเอยีดเก่ียวกับ
โทรสารท่ีสงไปคร้ัง
ลาสุด 89

ระดบัเสียง 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

สายโทรศัพทสั้นเกนิ
ไป 147

สง 56
สง, การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน 138, 141, 146

หนาจอการโทร 58,
61

หวักระดาษ 78
เครื่องตอบรับ, การต้ังคา

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 250

เครื่องตอบรับและโมเด็ม,
ใชรวมกับ (ระบบ
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โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251

เสียงเรียกเขา 79
เสียงเรียกเขาเฉพาะ,
เปลี่ยนรปูแบบ 80

โทรสารสํารอง 65
โมเดม็, การใชรวมกับ

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242

โมเดม็และขอความเสยีง,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257

โมเดม็และสายสนทนา,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 245

โมเดม็และเครือ่งตอบรบั,
ใชรวมกับ (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 251

โหมดตอบรับ 79
โหมดแกไขขอผิด
พลาด 83

โทรสารสํารอง 65

บ
บริการสนับสนุนทาง
โทรศัพท 103

บัตร
การรองรับของถาด

193
ขนาดท่ีรองรบัได 192

บันทึก
โทรสารในหนวยความ
จํา 65

บันทึก, โทรสาร
การพิมพ 88

แบบอักษรท่ีสนับสนุน
190

ป
ประกาศจากบรษิัท

Hewlett-Packard 3
ปรับตาํแหนงหัวพิมพ

172
ปญหาการปอนกระดาษ,
การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน 117

ปุม, แผงควบคุม 16
ปุมCancel (ยกเลิก) 17

ผ
แผงควบคมุ

ปุม 16
ไฟแสดงสถานะ 16

แผงควบคมุของเครื่องพิมพ
การต้ังคาเครือขาย

268
ตาํแหนง 14
สแกนจาก 47
สงโทรสาร 57

ฝ
ฝาครอบตลับหมึกพมิพ,
ตาํแหนง 15

ฝายสนับสนุนลูกคา
อเิลก็ทรอนิกส 102

พ
พลงังานเสียงท่ีถกูปลด
ปลอย 198

พอรต, ขอมูลจําเพาะ 189
พิมพซํ้า

โทรสารจากหนวยความ
จํา 66

พิมพภาพถาย
Mac OS 43
Windows 42

ฟ
ไฟรวอลล

กําหนดคา 159
ไฟรวอลล, การแกไขปญหา
เบื้องตน 109

ไฟแสดงสถานะ, แผง
ควบคุม 16

ภ
ภาพ

การพิมพไมสมบูรณบน
สําเนา 121

ดแูตกตางจากภาพสแกน
ตนฉบับ 127

ภาษา, เครื่องพมิพ 190

ม
เม็ดสหีรือแถบขาวบนสาํเนา,
การแกไขปญหาเบ้ือง
ตน 122

โมเด็ม
การใชรวมกบัโทรสาร

(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 242

ใชรวมกับสายสนทนา
และสายโทรสาร
(ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 245

ใชรวมกบัโทรสารและ
ขอความเสียง (ระบบ
โทรศัพทแบบ
ขนาน) 257
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