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1 ควรทาํอยางไร
เรียนรูวิธีใช HP Deskjet 3510 series ของคุณ

• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• การใสวัสดุพิมพ
• การทําสําเนา
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การดึงกระดาษที่ติดอยูออก
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2 ทาํความรูจกักบั HP Deskjet 3510
series
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• คุณลักษณะของแผงควบคุม
• Wireless Settings (การต้ังคาระบบไรสาย)
• ไฟแสดงสถานะ
• การปดเคร่ืองอัตโนมติั

ชิน้สวนตางๆ ของเครื่องพมิพ

1 ถาดปอนกระดาษ

2 ตัวปรับความกวางกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ

3 ท่ีกั้นชองถาดปอนกระดาษ

4 แผงควบคุม

5 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

6 ถาดรับกระดาษออก

7 แกนรองรับของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวาแกนรองรับของถาดกระดาษ)

8 ตลับหมึกพิมพ
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คณุลกัษณะของแผงควบคมุ

คณุลกัษณะของแผงควบคุม

1 ยอนกลบั: กลับไปยงัหนาจอกอนหนา

2 ยกเลกิ: หยุดการทํางานปจจุบัน คืนคากลับเปนการต้ังคาเริ่มตน

3 ปุม Selection (การเลอืก):: ปุมท่ีเปลี่ยนตามบริบท โดยข้ึนอยูกับส่ิงท่ีแสดงบนหนาจอ

4 ปุม ขึน้ : ใชปุมน้ีเพ่ือนําทางเมนูและเลือกจํานวนสําเนา

5 ปุม ลง : ใชปุมน้ีเพ่ือนําทางเมนูและเลือกจํานวนสําเนา

6 OK (ตกลง): ยนืยันการเลือกปจจุบัน
7 ไฟสถานะและปุม ระบบไรสาย: ไฟสีนํ้าเงนิหมายถึงมีการเชื่อมตอแบบไรสาย กดปุมเพ่ือดูสถานะระบบไร

สายและตัวเลือกเมนู ใหกดปุมน้ีคางไวจนกระท่ังไฟกะพริบเพ่ือเริ่มโหมดกดปุม Wi-Fi Protected Setup
(WPS)

8 ไฟสถานะและปุม ePrint: ไฟสีขาวแสดงวามีการเชื่อมตอ ePrint เม่ือกดปุมน้ี เมนู Web Services
(บริการทางเว็บ) จะปรากฏ ซ่ึงคุณสามารถดูท่ีอยูอีเมลของเครื่องพิมพและกําหนดการตั้งคา ePrint ได

9 ปุม ตดิสวาง : เปดหรือปดเครื่องพิมพ

Wireless Settings (การตัง้คาระบบไรสาย)
กดปุม ระบบไรสาย เพ่ือดูสถานะระบบไรสายและตัวเลือกเมนู

• หากเคร่ืองพิมพมกีารเช่ือมตอกับเครือขายไรสายท่ีพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะอุปกรณไรสายจะ
ติดสวางเปนสีฟา ในขณะเดียวกัน หนาจอของเคร่ืองพิมพจะแสดงวา Connected (เช่ือมตอแลว)
และแสดง IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ

• หากการเช่ือมตอแบบไรสายถูกปดใชงาน (วิทยุไรสายปดอยู) และเครือขายไรสายไมพรอมใชงาน
ไฟระบบไรสายจะดับ ในขณะเดียวกัน หนาจอจะแสดง Wireless Off (ปดระบบไรสาย)

• ถาเปดใชงานระบบไรสาย (วิทยุไรสายเปดอยู) และคุณไมมกีารเช่ือมตอแบบไรสาย ไฟระบบไรสาย
จะกะพริบ ในขณะเดียวกัน หนาจอจะแสดงวาอยูในข้ันตอน Connecting (กําลังเช่ือมตอ) หรือ
Not Connected (ไมไดเช่ือมตอ)
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คุณสามารถใชจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือเรียกดูขอมลูเก่ียวกับเครือขายไรสาย เช่ือมตอกับระบบไร
สาย และอื่นๆ

ควรทาํอยางไร ขัน้ตอน

พมิพหนาการตัง้คาเครือขาย

หนาการกําหนดคาเครือขายจะแสดงสถานะของเครือขาย ชื่อโฮสต ชื่อเครือขาย และอื่นๆ

1. กดปุม ระบบไรสาย (ไรสาย) เพื่อเขาสูหนาจอ
Wireless Status (สถานะของระบบไรสาย)

2. กดปุม Settings (การตัง้คา) เพื่อเขาสูเมนู
Wireless Settings (การตัง้คาระบบไรสาย)

3. เลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงเลือก
Configuration Page (หนาการกําหนดคา)

พมิพรายงานการทดสอบเครือขายไรสาย

รายงานการทดสอบเครือขายไรสายจะแสดงผลการวิเคราะหสถานะของเครือขายไรสาย
ความแรงของสัญญาณระบบไรสาย เครือขายทีพ่บ และอื่นๆ

1. กดปุม ระบบไรสาย (ไรสาย) เพื่อเขาสูหนาจอ
Wireless Status (สถานะของระบบไรสาย)

2. กดปุม Settings (การตัง้คา) เพื่อเขาสูเมนู
Wireless Settings (การตัง้คาระบบไรสาย)

3. เลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงเลือก
Test Report (รายงานการทดสอบ)

คนืคาเครือขายกลับเปนการตัง้คาเร่ิมตน 1. กดปุม ระบบไรสาย (ไรสาย) เพื่อเขาสูหนาจอ
Wireless Status (สถานะของระบบไรสาย)

2. กดปุม Settings (การตัง้คา) เพื่อเขาสูเมนู
Wireless Settings (การตัง้คาระบบไรสาย)

3. เลือก Restore to Default (คืนคาเปนคาเร่ิมตน)
4. ยนืยันการเลือกใหคืนคากลับเปนคาเร่ิมตน

เปดหรือปดระบบไรสาย 1. กดปุม ระบบไรสาย (การตัง้คา) เพื่อเขาสูเมนู
Wireless Settings (การตัง้คาระบบไรสาย)

2. เลือก Wireless (ระบบไรสาย)
3. จากเมนู Wireless On/Off (เปด/ปดระบบไรสาย)

ใหเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด)

สรางการเชือ่มตอแบบ Wi-Fi Protected Setup (WPS) Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตองใชเราเตอร
WPS)

ไฟแสดงสถานะ
• ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย
• ไฟแสดงสถานะ ePrint
• ไฟสถานะปุมเปด

ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย

ลกัษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ ระบบไรสายถูกปดอยู กดปุม ระบบไรสาย เพื่อเขาถึงเมนูไร
สายบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ใชเมนูไรสายเพือ่เปดใช
งานการพิมพแบบไรสาย

กะพริบชาๆ ระบบไรสายเปดทํางานแตไมเชื่อมตอกบัเครือขาย หากไม
สามารถเช่ือมตอได ตรวจดใูหแนใจวาเคร่ืองพิมพอยูใน
ขอบเขตสัญญาณไรสาย

กะพริบถี่ๆ เกดิขอผิดพลาดเกีย่วกับระบบไรสาย ดูขอความบนจอแสดง
ผลของเคร่ืองพิมพ
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ลกัษณะของไฟ การแกปญหา

ติดสวาง เชื่อมตอสัญญาณไรสายแลวและคุณสามารถพิมพได

ไฟแสดงสถานะ ePrint

ลกัษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ ePrint ถูกปดใชงาน กดปุม ePrint เพื่อเขาถึงเมนู ePrint
บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

ติดสวาง ePrint เปดทํางานและเชื่อมตอแลว

ไฟสถานะปุมเปด
ลกัษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ ปดเคร่ืองแลว

กะพริบเปนจังหวะ แสดงวาเคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจะเขาสู
โหมดสลีปโดยอัตโนมตัิหลังจากไมมกีารใชงาน 5 นาที

กะพริบถี่ๆ เกิดขอผิดพลาด ดขูอความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

กะพริบตอเน่ือง เคร่ืองพิมพกําลังพิมพ สแกน หรือทําสําเนา

ติดสวาง เคร่ืองพิมพเปดอยูและพรอมที่จะพิมพ

การปดเครือ่งอัตโนมตัิ
การปดเคร่ืองอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมติัตามคาเริ่มตนเมื่อคุณเปด
เคร่ืองพิมพ เมือ่การปดเคร่ืองอัตโนมัติถูกเปดใชงาน เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมติัหลังจากไมมีการ
ทํางานเปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพ่ือประหยัดพลังงาน คุณสมบัติ Auto Power-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) จะ
ปดใชงานโดยอตัโนมัติเมื่อเครื่องพิมพมกีารเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือผาน Ethernet (หาก
สนับสนุน) คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาการปดเคร่ืองอัตโนมติัจากแผงควบคุม เมือ่คุณเปลี่ยนการต้ังคา
นี้ เครื่องพิมพจะดําเนินการตามการต้ังคาดังกลาว การปดเครือ่งอตัโนมตัจิะปดการทาํงานทัง้หมดของ
เครือ่งพมิพ ดังนั้นคณุจงึตองกดปุมเปดเครือ่งเพือ่เปดการทาํงานของเครือ่งอกีครัง้

วธิเีปลีย่นการตัง้คาการปดเครือ่งอตัโนมตัิ

1. จากหนาหลักของแผงควบคุมซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick
Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ใหเลือก การตัง้คา

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งพบหนาจอหลัก

2. จากเมนู การตั้งคา (การต้ังคา) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Preferences (ลักษณะที่
ตองการ)

3. จากเมนู Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ใหเลือก Auto-Off (ปดอัตโนมัติ)
4. จากเมนู Auto-Off (ปดอัตโนมติั) ใหเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) จากนั้นกด Continue

(ดําเนินการตอ) เพ่ือยืนยันการต้ังคา

บท 2
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เคลด็ลบั หากคุณตองการพิมพผานเครือขายที่เช่ือมตอดวยระบบไรสายหรือ Ethernet ควรปดใช
งานการปดเครื่องอัตโนมติัเพ่ือใหแนใจวางานที่สัง่พิมพจะไมสูญหาย แมวาจะปดใชงานการปด
เคร่ืองอัตโนมติั เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมีการใชงานเปนเวลา 5 นาทีเพ่ือชวย
ประหยัดพลังงาน

การปดเคร่ืองอัตโนมัติ 9
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3 การพิมพ
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

การพิมพภาพถาย

การพิมพเอกสาร

การพิมพซองจดหมาย

การพิมพ Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป)

โปรดอานขอมลูเพ่ิมเติมที ่เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการพิมพ

การพมิพภาพถาย
วธิพีมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษภาพถายลงไปโดยหงายดานที่จะพิมพ

ข้ึน

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบดังกลาว
หันออกดานนอก

โปรดอานขอมลูเพ่ิมเติมท่ี การใสวัสดุพิมพ
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพท่ีเลือก
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5. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
• บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

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

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

(กระดาษ/งานพิมพ)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/
คุณภาพ) และเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย คุณภาพสูงสุด) จาก
รายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) จากนั้นไปที่แท็บ Advanced (ข้ันสูง) และเลือก Yes
(ใช) จากรายการแบบดึงลง Print in Max DPI (พิมพใน DPI สูงสุด) หากตองการพิมพสีเทา
โดยมี DPI สูงสุด ใหเลือก High Quality Grayscale (สีเทาคุณภาพสูง) จากรายการแบบดึง
ลง Print in Grayscale (พิมพเปนสีเทา) จากน้ันเลือก Max DPI (DPI สูงสุด) หลังจากเลือก
Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย คุณภาพสูงสุด) แลว

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

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถายควรเรียบกอนพิมพ

การพมิพเอกสาร
วธิพีมิพเอกสาร

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

โปรดอานขอมลูเพ่ิมเติมท่ี การใสวัสดุพิมพ
3. จากซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
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5. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
• บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

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

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

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

หมายเหต ุ1 คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดท้ังสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว คลิกปุม
Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวาง
ไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) ใหเลือก Print Even Pages Only
(พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมือ่พิมพหนาคูของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนํา
เอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสเอกสารกลับไปท่ีถาดปอนกระดาษโดยหงายหนากระดาษ
เปลาข้ึน และใหดานบนของหนาเอกสารอยูดานลาง กลับไปที่เมนูแบบดึงลง Pages to Print
(หนาที่จะพิมพ) เลือก Print Odd Pages Only (พิมพหนาค่ีเทาน้ัน) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ
หมายเหต ุ2 หากเอกสารท่ีพิมพแลวไมอยูในระยะขอบของกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณได
เลือกภาษาและภมูิภาคที่ถูกตอง บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Settings (การต้ังคา) จาก
นั้นเลือก Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) เลือกภาษาและภูมภิาคของคุณจากตัวเลือกที่มใีห การ
ต้ังคาภาษาและประเทศ/ภมูิภาค ที่ถูกตองชวยทําใหแนใจวาเครื่องพิมพจะมกีารต้ังคาขนาดกระดาษ
เริ่มตนที่เหมาะสม

การพมิพ Quick Forms (แบบฟอรมสาํเรจ็รูป)
ใช Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) เพ่ือพิมพแบบฟอรมสําเร็จรูป ปฏิทิน และเกม

การพมิพ Quick Forms (แบบฟอรมสาํเรจ็รปู)

1. เลือก Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) จากเมนูบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

เคลด็ลบั หากตัวเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ไมปรากฏในเมนูบนจอแสดงผล
ของเครื่องพิมพ ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งปรากฏตัวเลือก ยอนกลบัแบบฟอรมสาํเรจ็รปู

2. กดปุม ขึ้น (ข้ึน) และ ลง (ลง) เพ่ือเลือกตัวเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) จากนั้นกด
OK (ตกลง)

3. หลังจากที่คุณเลือกประเภทของแบบฟอรมที่ตองการพิมพแลว ใหเลือกจํานวนสําเนา จากนั้นกด OK
(ตกลง)
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การพมิพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหน่ึงซองลงในถาดปอนกระดาษของ HP Deskjet 3510
series โปรดอยาใชซองจดหมายท่ีมลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายที่มตัีวยึดหรือชอง
พลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการจัดรปูแบบสําหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธี
ใชในซอฟตแวรเวิรด โปรเซสซิ่งของทานเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีที่สุด โปรดใชฉลากเพ่ือพิมพที่อยูผูสง
บนซองจดหมาย

วธิพีมิพซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษไวแลว
2. เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด
3. วางซองจดหมายลงท่ีดานขวาของถาด ควรหงายดานที่จะพิมพข้ึน

โปรดอานขอมลูเพ่ิมเติมท่ี การใสวัสดุพิมพ
4. ดันซองจดหมายเขาไปในเคร่ืองพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด
5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

6. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
7. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภณัฑเปนเคร่ืองพิมพที่เลือก
8. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

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

9. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
• บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

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

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

(กระดาษ/งานพิมพ)
10. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเรจ็ในการพมิพ
เพ่ือใหสามารถพิมพงานไดตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานเปนปกติและมีปริมาณหมกึพิมพ
เพียงพอ ใสกระดาษสําหรับพิมพอยางถูกตอง และต้ังคาเครื่องพิมพไวอยางเหมาะสม

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
• ติดต้ังตลับหมึกพิมพขาวดําและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
• ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมกึพิมพเพ่ือใหแนใจวามปีริมาณหมึกพิมพเพียงพอ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• หากคุณพบรอยเปอนหมกึที่ดานหลังของกระดาษที่พิมพ ใหใชเมนู Tools (เครื่องมอื) บนจอแสดง

ผลของเคร่ืองพิมพเพ่ือทําความสะอาด
◦ จากหนาหลักซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) Quick Forms (แบบ

ฟอรมสําเร็จรูป) Settings (การต้ังคา) และ Ink Levels (ระดับหมกึ) เลือก Settings (การ
ต้ังคา)

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระท่ังพบหนาจอหลัก

◦ จากเมนู Settings (การต้ังคา) ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)
◦ เลื่อนดูเมนู Tools (เครื่องมือ) จนกระทั่งพบ Clean Ink Smear (ทําความสะอาดรอยเปอน

หมึก) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
◦ ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

เคลด็ลบัการใสกระดาษ

• ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหนึ่งแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมขีนาดเทากันและเปนประเภท
เดียวกันเพ่ือหลีกเลีย่งกระดาษติด

• ใสกระดาษโดยหงายดานท่ีจะพิมพข้ึน
• ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดกระดาษนั้นเรยีบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ
• สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ 15
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เคลด็ลบัการตัง้คาเครือ่งพมิพ

• บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกประเภทกระดาษ
และคุณภาพท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)

• เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากเมนู Advanced Options (ตัวเลือกข้ันสูง) เขาถึงเมนู
Advanced Options (ตัวเลือกข้ันสูง) ดวยการคลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Layout
(รูปแบบ) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

• หากตองการเปล่ียนการต้ังคาการพิมพเริ่มตน ใหคลิกสองครั้งที่ไอคอน HP Deskjet 3510
series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print &
Scan (พิมพและสแกน) แลวคลิก Set Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือเขาถึง
ไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) > All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet
3510 series

หมายเหตุ

• ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชสําหรับเครื่องพิมพและกระดาษ
ของ HP ซึง่ทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเย่ียมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวสัดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ
HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ
HP จะไมอยูภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมกึ HP ของแทแลว โปรดไปท่ี:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพ่ือจุด
ประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมึกพิมพสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

• การต้ังคาซอฟตแวรท่ีเลือกไวในไดรเวอรเคร่ืองพิมพจะมีผลเฉพาะกับการพิมพเทานั้น ไมรวมถึง
การทําสําเนาหรือการสแกน

บท 3
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• คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว

หมายเหตุ คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว คลิก
ปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่
จัดวางไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) ใหเลือก Print Even
Pages Only (พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมื่อพิมพหนาคูของเอกสาร
เรียบรอยแลว ใหนําเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก ใสเอกสารกลับไปท่ีถาดปอนกระดาษ
โดยหงายหนากระดาษเปลาข้ึน และใหดานบนของหนาเอกสารอยูดานลาง กลับไปท่ีเมนูแบบดึง
ลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print Odd Pages Only (พิมพหนาค่ีเทาน้ัน)
คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

• การพิมพโดยใชหมึกสีดําเทานั้น

หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําเทานั้น ใหคลิกปุม Advanced
(ข้ันสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพเปนสีเทา) ใหเลือก Black Ink Only
(หมึกสีดําเทานั้น) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง)

การพิมพโดยใชจาํนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

ดูขอมูลจําเพาะดานเทคนิคสําหรบัความละเอียดในการพิมพของโหมด dpi สูงสุด

การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการต้ังคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใช
พ้ืนท่ีดิสกจํานวนมาก

วธิพีมิพในโหมด dpi สงูสดุ

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

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

5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
6. ในรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) ใหคลิก Photo Paper, Best Quality (กระดาษ

ภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด)

หมายเหตุ ตองเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีท่ีสุด) จาก
รายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เพ่ือเปด
ใชการพิมพดวย dpi สูงสุด

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

Print in Max DPI (พิมพดวย dpi สูงสุด)
9. เลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) จากเมนูแบบดึงลง Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)

การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด 17
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10. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือปดตัวเลือกข้ันสูง
11. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพ่ือ

พิมพ
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4 การพิมพเอกสารดวย ePrint จากทีใ่ดกไ็ด
ePrint เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยใหคุณสามารถส่ังพิมพไปยังเครื่องพิมพที่สามารถใช ePrint ของ
คุณไดทุกท่ีที่คุณสามารถสงอีเมล เพียงสงเอกสารและภาพถายไปยังที่อยูอีเมลท่ีกําหนดใหกับเครื่องพิมพ
ของคุณเมือ่คุณเปดใชงานบริการทางเว็บแลว โดยไมจําเปนตองใชไดรเวอรหรือซอฟตแวรเพ่ิมเติม

เมื่อคุณลงทะเบยีนบัญชีบน ePrintCenter แลว (www.eprintcenter.com) คุณจะสามารถเขาสู
ระบบเพ่ือดูสถานะงานใน ePrint จัดลําดับการพิมพของ ePrint ควบคุมผูที่สามารถใชที่อยูอีเมล
ePrint ของเครื่องพิมพเพ่ือพิมพและดูวิธีใช ePrint ได
• การพิมพเอกสารดวย ePrint จากที่ใดก็ได

การพมิพเอกสารดวย ePrint จากที่ใดกไ็ด
กอนเริ่มใช ePrint โปรดตรวจดูใหแนใจวา

❑ เครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับเครือขายทีใ่หการเช่ือมตออินเทอรเน็ต
❑ บริการทางเว็บเปดอยู หากยังไมเปด จะปรากฏขอความแจงเตือนใหคุณเปด

วธิพีมิพเอกสารดวย ePrint จากที่ใดกไ็ด

1. เปดใชงานบริการทางเว็บ
a. จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม ePrint
b. ยอมรับขอกําหนดการใชงาน แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอ เพ่ือเปดใชงานบริการทางเว็บ
c. พิมพหนาเว็บขอมูล ePrint แลวปฏบิติัตามคําแนะนําในหนานั้น เพ่ือลงช่ือสมคัรใชบัญชี

ePrint
2. คนหาที่อยูอีเมล ePrint ของคุณ

a. กดปุม ePrint บนแผงควบคุม คุณจะพบเมนู Web Services Settings (การต้ังคาบริการ
ทางเว็บ) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

b. เลือก Display Email Address (แสดงที่อยูอีเมล) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ เพ่ือดูที่
อยูอีเมลของเครื่องพิมพ

เคลด็ลบั หากตองการพิมพที่อยูอีเมลหรือ URL การลงทะเบยีน ใหเลือก Print Info Page
(พิมพหนาขอมูล) จากเมนู Settings (การต้ังคา) ท่ีปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

3. อีเมลเอกสารของคุณไปยังเครื่องพิมพเพ่ือพิมพออกมา
a. สรางอีเมลใหมและแนบเอกสารท่ีจะพิมพ
b. สงอีเมลไปยังที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพจะพิมพเอกสารที่แนบมา

เคลด็ลบั หากคุณเปดใชงาน Auto Power-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) ใหปดใชงานกอนใช
ePrint หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู การปดเครื่องอัตโนมัติ

หมายเหต ุ1 อีเมลของคุณจะไดรับการพิมพทันทีที่ไดรับ โดยไมมกีารรับประกันเวลาที่จะไดรับอีเมล
หรือการไดรับอีเมลเชนเดียวกับอีเมลท่ัวไป คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพไดใน
ePrintCenter (www.eprintcenter.com)

การพิมพเอกสารดวย ePrint จากทีใ่ดกไ็ด 19
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หมายเหต ุ2 เอกสารที่พิมพดวย ePrint อาจแตกตางจากตนฉบับ ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการ
จัดขอความอาจแตกตางจากเอกสารตนฉบับ สําหรับเอกสารท่ีตองพิมพใหมีคุณภาพสูง (เชน เอกสาร
ทางกฎหมาย) เราขอแนะนําใหคุณพิมพงานจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรของคุณ ซึ่ง
ทําใหคุณสามารถควบคุมลักษณะของงานท่ีพิมพออกมาไดมากข้ึน

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

บท 4
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5 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ
• การใสวัสดุพิมพ

กระดาษทีแ่นะนําสาํหรบัการพิมพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมเีฉพาะสําหรับ
ประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมภิาคของคุณ

ColorLok

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

HP Advanced Photo Paper

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

HP Everyday Photo Paper

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

HP Brochure Paper หรอื HP Superior Inkjet Paper

• กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมนัทั้งสองดานสําหรับการใชงานสองดาน
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทําสําเนาที่ใกลเคียงกับภาพหรือภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ
การนําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณียภัณฑและปฏทิิน
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HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper

• กระดาษเหลานี้คือกระดาษทีม่ีน้ําหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสําหรับงานนําเสนอ โครง
รางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีนํ้าหนักมากเพ่ือใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper

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

HP Printing Paper

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

HP Office Paper

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

HP Iron-On Transfer

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

HP Premium Inkjet Transparency Film

• HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมีสีคมชัดและนาประทับ
ใจกวาเดิม แผนใสนี้งายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยังแหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack

• HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมึกของแทจาก HP และ HP Advanced Photo
Paper ทีจ่ะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมอือาชีพในราคาทีคุ่ณจายไดดวย HP
Deskjet 3510 series ของคุณ หมึกพิมพของแทจาก HP และ HP Advanced Photo Paper
ไดรับการออกแบบมาใหทํางานรวมกันเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพ
สักก่ีคร้ัง เหมาะสําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพ่ือ
แจกจาย

การใสวัสดพุมิพ
▲ เลือกขนาดกระดาษเพ่ือดําเนินการตอ

ใสกระดาษขนาดเตม็แผน

a. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน
❑ ยกถาดปอนกระดาษข้ึน
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b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
❑ ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
❑ เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

d. ใสกระดาษ
❑ ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหัน

ดานที่จะพิมพข้ึน

❑ เลื่อนปกกระดาษลงจนสุด
❑ เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระท่ังชิดขอบกระดาษ
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ใสกระดาษขนาดเลก็

a. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน
❑ ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
❑ ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา

c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
❑ เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

บท 5
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d. ใสกระดาษ
❑ ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและ

หงายดานที่จะพิมพข้ึน
❑ เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมแีถบรอยปรุ ใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบ
อยูดานบน

❑ เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระท่ังชิดขอบกระดาษ

ใสซองจดหมาย

a. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน
❑ ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

b. ปรับถาดรับกระดาษออกลง
❑ ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนรองรับกระดาษของถาดกระดาษออกมา
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c. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย
❑ เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซาย

❑ นํากระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนกระดาษหลัก
d. ใสซองจดหมาย

❑ ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานที่จะ
พิมพข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ําลง

❑ เลื่อนปกซองจดหมายลงจนสุด
❑ เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

บท 5
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6 การทาํสําเนาและสแกน
• การทําสําเนา
• การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
• เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการทําสําเนา
• เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการสแกน

การทําสําเนา
▲ เมนู Copy (ทําสําเนา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพชวยใหคุณสามารถเลือกจํานวนสําเนา และ

การทําสําเนาขาวดําหรือสีลงบนกระดาษธรรมดาไดงาย นอกจากน้ี คุณยังสามารถเขาถึงการต้ังคา
ข้ันสูงอื่นๆ ไดอยางงายดาย เชน การเปลี่ยนประเภทและขนาดกระดาษ การปรับความเขมของ
สําเนา และการปรับขนาดสําเนา
คลิกที่ประเภทงานสําเนาเพ่ือดําเนินการตอ

ทาํสาํเนาดวน

a. ใสกระดาษ
❑ ใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกระดาษ

b. วางตนฉบับ
❑ เปดฝาเคร่ืองข้ึน

❑ วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

การทําสําเนาและสแกน 27
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❑ ปดฝา
c. เลือก ทาํสาํเนา จากเมนูที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือเขาถึงเมนูทําสําเนา

❑ หากคุณไมพบ ทาํสาํเนา (สําเนา) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม ยอนกลบั (ยอนกลับ)
จนกระท่ังพบ ทาํสาํเนา (สําเนา)

❑ จากเมนู Copy (สําเนา) ใหเลือก Copies (จํานวนสําเนา) เพ่ือเพ่ิมหรือลดจํานวนสําเนา
จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

❑ กดปุมที่อยูติดกับ Start Black Copy (เริ่มทําสําเนาขาวดํา) หรือ Start Color Copy
(เร่ิมทําสําเนาสี) เพ่ือทําสําเนาลงบนกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11”

คณุสมบตัิการทําสําเนาเพิม่เตมิ

▲ ขณะอยูในเมนู Copy (สําเนา) ใหกดปุม Up (ข้ึน) และ Down (ลง) เพ่ือเลือกการต้ังคา
❑ Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกขนาดและชนิดของกระดาษ การต้ังคากระดาษ

ธรรมดาจะใหงานพิมพคุณภาพปกติสําหรับกระดาษธรรมดา การต้ังคากระดาษภาพถายจะ
ใหงานพิมพคุณภาพสูงสุดสําหรับกระดาษภาพถาย

❑ Resize (ปรับขนาด): Actual size (ขนาดจริง) จะสรางสําเนาที่มีขนาดเทากับตนฉบับ
แตระยะขอบของภาพที่ทําสําเนาอาจถูกตัดออก Resize to fit (ปรับขนาดใหพอดี) สําเนา
จะอยูตรงกลางและมีขอบสีขาว ภาพท่ีไดรับการปรบัขนาดอาจถูกขยายหรือยอใหพอดีกับ
ขนาดของกระดาษท่ีเลือกสําหรับงานพิมพ Custom Size (ขนาดท่ีกําหนดเอง) คุณ
สามารถเพิ่มขนาดของภาพไดโดยเลือกคาที่มากกวา 100% หรือลดขนาดของภาพไดโดย
เลือกคาที่นอยกวา 100%

❑ Lighter / Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน): ปรับการต้ังคาทําสําเนาเพ่ือใหสําเนาสวางข้ึนหรือ
เขมข้ึน

หมายเหตุ หากไมมีการทํางานเปนเวลาสองนาที ตัวเลือกการทําสําเนาจะกลับไปใชคาเริ่มตนโดย
อัตโนมติั คือกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11” (ข้ึนอยูกับภมูิภาค)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร
คุณสามารถเริ่มการสแกนไดจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอรของคุณ โดยสามารถ
เลือกสแกนจากแผงควบคุมหากคุณตองการไฟลสแกนของเอกสารหน่ึงหนาอยางรวดเรว็ หรือเลือก
สแกนจากคอมพิวเตอรหากคุณตองการสแกนเอกสารหลายหนาไวในไฟลเดียวกัน กําหนดรูปแบบของ
ไฟลสแกน หรือปรับภาพที่สแกน

เตรยีมสแกน

▲ วิธีเตรียมสแกน
a. วางตนฉบับ

❑ เปดฝาเคร่ืองข้ึน

บท 6
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❑ วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ําลงบนมุมขวาของกระจก

❑ ปดฝา

b. เริ่มสแกน

สแกนจากแผงควบคมุของเครือ่งพมิพ

1. เลือก Scan (สแกน) จากเมนูบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ หากคุณไมพบตัวเลือก Scan
(สแกน) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งพบเมนูดังกลาว

2. เลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)
3. เลือกคอมพิวเตอรท่ีคุณตองการใหบันทึกไฟลสแกนจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

หากไมพบคอมพิวเตอรของคุณปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวา
คอมพิวเตอรของคุณไดเช่ือมตอกับเครือ่งพิมพผานเครือขายไรสายหรือสาย USB แลว หากคุณ

การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร 29
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เช่ือมตอแบบไรสาย และไดตรวจสอบจนแนใจแลววาการเช่ือมตอทํางานตามปกติ คุณจะตองเปด
การสแกนผานเครือขายไรสายในซอฟตแวร
a. คลิกสองครั้งที่ไอคอน HP Deskjet 3510 series บนเดสกท็อป เพ่ือเปด ซอฟตแวร

เครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) > All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet
3510 series

b. คลิกไอคอน Print & Scan (พิมพและสแกน)
c. เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถาย)

หมายเหตุ คุณสามารถเลือกใหตัวเลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)
พรอมทํางานตลอดเวลาได หากคุณสมบติัน้ีพรอมทํางานตลอดเวลา คุณจะสามารถเลือกตัวเลือก
Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครือ่งพิมพเพ่ือสแกนไปยังคอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมตอผานเครอื
ขายไรสายที่เปดทํางานอยู หากคุณสมบติัน้ีไมไดเปดทํางานตลอดเวลา คุณตองเปดใชงานตัว
เลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ กอนที่จะ
เริ่มสแกน การดําเนินการนี้จะมีผลเฉพาะปุม สแกน บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเทานั้น ไมวา
จะมีการเปดทํางาน Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) หรือไม คุณสามารถ
สแกนจากคอมพิวเตอรของคุณไดตลอดเวลา

4. คนหาภาพถายที่สแกนไวในคอมพิวเตอรของคุณ หลังจากบนัทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง
Windows Explorer จะปรากฏข้ึน โดยแสดงไดเรกทอรีที่จัดเก็บไฟลสแกนไว

หมายเหตุ อยางไรก็ตาม มกีารจํากัดจํานวนคอมพิวเตอรที่สามารถเปดทํางานการสแกนไดพรอมกัน
กดปุม สแกน บนเครื่องพิมพ จากน้ันจะพบคอมพิวเตอรทีส่ามารถใชสําหรับการสแกนได

สแกนจากคอมพวิเตอร

1. เปดแอพพลิเคชัน HP Scan คลิก Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > HP >
HP Deskjet 3510 series > HP Scan

2. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตองการจากเมนูทางลัดที่ปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ หากมกีารเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอยางการสแกน) คุณจะสามารถ
ปรับภาพที่สแกนไดในหนาจอตัวอยาง

3. เลือก Save (บันทึก) หากคุณตองการเปดแอพพลิเคชันเพ่ือสแกนตอ หรือเลือก Done (สําเร็จ)
เพ่ือออกจากแอพพลิเคชัน

4. หลังจากบันทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง Windows Explorer จะปรากฏข้ึน โดยแสดง
ไดเรกทอรีที่จัดเก็บไฟลสแกนไว

เคลด็ลบัเพือ่ความสําเรจ็ในการทําสาํเนา
• วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก

บท 6
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• หากตองการเพ่ิมหรือลดความเขมของงานที่สั่งพิมพ ใหเลือก Copy (ทําสําเนา) จากจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพ จากนั้นเลือก Lighter/Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน) เพ่ือปรับความเขม

• หากตองการเลือกขนาดกระดาษและประเภทกระดาษสําหรับงานท่ีสั่งพิมพ ใหเลือก Copy (ทํา
สําเนา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากเมนู Copy (ทําสําเนา) ใหเลือก Paper Type
(ประเภทกระดาษ) เพ่ือเลือกกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถาย และขนาดของกระดาษภาพถาย

• หากตองการปรับขนาดภาพ ใหเลือก Copy (ทําสําเนา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากนั้น
เลือก Resize (ปรับขนาด)

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการสแกน
• วางตนฉบบัโดยใหดานท่ีจะพิมพคว่ําลงบนมุมหนาขวาของกระจก

• ทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมสีิ่งแปลกปลอมติดอยู
• หากคุณเช่ือมตอแบบไรสาย และตรวจสอบจนแนใจแลววาการเช่ือมตอทํางานตามปกติ คุณจะตอง

เปดใชงานการสแกนผานเครือขายไรสายในซอฟตแวรเพ่ือสแกนจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
เปดซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือเลือก Print & Scan (พิมพและสแกน) จากนั้นเลือก Scan a
Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถาย)

• หลังจากเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการ
บันทึกไฟลสแกนจากรายการของเคร่ืองพิมพที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ือง

• หากคุณเช่ือมตอเครือ่งพิมพกับคอมพิวเตอรผานระบบไรสาย และตองการใหสามารถสแกนไปยัง
คอมพิวเตอรทีเ่ช่ือมตอไวไดอยางรวดเร็ว ใหเลือกเปดทํางาน Scan to Computer (สแกนไปยัง
คอมพิวเตอร) ไวเสมอ โปรดอานขอมลูเพ่ิมเติมท่ี การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

• หากคุณตองการสแกนเอกสารท่ีมหีลายหนาไวในไฟลเดียวกันแทนการแยกเปนหลายๆ ไฟล ใหเร่ิม
การสแกนโดยใชตัวเลือก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ แทนการเลือก สแกน จากแผงควบคุม

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการสแกน 31
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7 การทาํงานกบัตลบัหมกึพิมพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การใชโหมดตลับหมกึเด่ียว
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดบัหมึกพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมกึพิมพเมื่อใด ระดับ
การจายหมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ

วธิตีรวจปรมิาณหมกึพมิพจากแผงควบคุม

▲ จากหนาหลักของแผงควบคุมซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick
Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ใหเลือก Ink Levels (ระดับหมกึ) จากนั้นเครื่องพิมพจะแสดง
ระดับหมกึปจจุบัน

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระทั่งพบหนาจอหลัก

วธิกีารตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกสองครั้งท่ีไอคอน HP Deskjet 3510 series บนเดสกท็อป เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) > All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet
3510 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหต ุ1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเคร่ืองอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏข้ึน

หมายเหต ุ2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมกึใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

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

การทํางานกบัตลับหมึกพิมพ 33
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การสัง่ซือ้ผลติภณัฑหมกึพมิพ
กอนสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

คนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพบนเครือ่งพมิพ

▲ หมายเลขตลับหมกึพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ

คนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพใน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกสองครั้งท่ีไอคอน HP Deskjet 3510 series บนเดสกท็อป เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) > All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet
3510 series

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

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สําหรับ HP Deskjet 3510 series ใหไปที่ www.hp.com/
buy/supplies เมือ่เขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูิภาคของคุณ แลวปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
เพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนานั้น

หมายเหตุ บริการส่ังซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนน้ีไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมภิาค ถา
บริการดังกลาวไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมลูอุปกรณใชสิ้นเปลืองและ
พิมพรายการเพ่ือไวอางอิงไดเมื่อซือ้จากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

หวัขอที่เกีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง

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

หวัขอที่เกีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ

บท 7
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การเปลีย่นตลบัหมึกพมิพ
วธิเีปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองอยู
2. ใสกระดาษ
3. ถอดตลับหมกึพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพ่ือปลดตลับหมกึพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

4. ใสตลับหมึกพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. แกะเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู
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c. เล่ือนตลับหมกึพิมพเขาไปในชองจนเขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมกึพิมพ

5. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

หวัขอที่เกีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง
• การสั่งซือ้ผลิตภณัฑหมกึพิมพ

การใชโหมดตลบัหมึกเดีย่ว
ใชโหมดตลับหมกึพิมพเดียวเพ่ือให HP Deskjet 3510 series ทํางานดวยตลับหมกึพิมพเพียงหนึ่ง
ตลับเทาน้ัน โหมดตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทํางานเมือ่ถอดตลับหมึกพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ
ในโหมดตลับหมกึพิมพเดียว เครื่องจะสามารถทําสําเนาเอกสาร ทําสําเนาภาพถาย และพิมพงานจาก
คอมพิวเตอร
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หมายเหตุ เมื่อ HP Deskjet 3510 series ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมขีอความ
ปรากฏบนหนาจอ หากมีขอความปรากฏข้ึน และมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่อง ให
ตรวจสอบวาไดดึงเทปพลาสติกสําหรับปองกันออกจากตลับหมกึพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมเีทป
พลาสติกปดบังแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามกีารติดต้ัง
ตลับหมกึพิมพแลว

ออกจากโหมดตลบัหมึกพมิพเดียว
ติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับใน HP Deskjet 3510 series เพ่ือออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมกึถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม
ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด
และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/
วว บนตลับบรรจุหมึกตามที่ระบุไว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบท่ีใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

ขอมูลการรับประกนัตลับหมึก 37

กา
รท
าํง
าน
กบั
ตล
ับ
ห
ม
กึพ

ิม
พ




บท 7

38 การทํางานกับตลับหมึกพิมพ

การท
าํงาน

กบั
ต
ลบั
ห
ม
กึพ

มิ
พ




8 ความสามารถในการเชือ่มตอ
• Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตองใชเราเตอร WPS)
• การเช่ือมตอระบบไรสายแบบเดิม (ตองใชเราเตอร)
• การเช่ือมตอ USB (ไมใชการเช่ือมตอกับเครือขาย)
• การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนการเช่ือมตอแบบไรสาย
• เช่ือมตอไปยังเครือ่งพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร
• การเช่ือมตอเครื่องพิมพใหม
• การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขายแบบไรสาย
• คําแนะนําในการติดต้ังและการใชงานเครื่องพิมพบนเครือขาย
• เคร่ืองมือจัดการเครื่องพิมพข้ันสูง (สําหรับเครื่องพิมพที่เช่ือมตอกับเครือขาย)

Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตองใชเราเตอร WPS)
คําแนะนําตอไปน้ีเปนคําแนะนําสําหรับลูกคาทีไ่ดติดต้ังและต้ังคาซอฟตแวรเครื่องพิมพเรียบรอยแลว
สําหรับการติดต้ังครั้งแรก โปรดศึกษาเอกสารคําแนะนําในการติดต้ังท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ

หากตองการเช่ือมตอ HP Deskjet 3510 series เขากับเครือขายไรสายโดยใช Wi-Fi Protected
Setup (WPS) คุณตองมีสิ่งดังตอไปน้ี

❑ เครือขาย 802.11b/g/n ไรสายซึ่งมเีราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS หรือสถานีแมขายแบบไร
สาย

หมายเหตุ HP Deskjet 3510 series สนับสนุนเฉพาะการเช่ือมตอท่ีใช 2.4GHz

❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายทีคุ่ณต้ังใจจะติดต้ัง
HP Deskjet 3510 series

หมายเหตุ หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ท่ีมโีหมดกดปุม WPS ใหปฏบิติั
ตามวธิกีารกดปุม หากคุณไมแนใจวาเราเตอรของคุณมปีุมกดหรือไม ใหปฏิบติัตามวธิกีารของเมนู
การตัง้คาระบบไรสาย

วธิกีารกดปุม (PBC)

1. กดปุม ระบบไรสาย บนเครื่องพิมพคางไวจนกระทัง่ไฟสถานะไรสายเริ่มกะพริบ ใหกดปุมน้ีคางไว
3 วินาทีเพ่ือเริ่มโหมดปุมกด WPS

2. กดปุม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอรของคุณ

หมายเหตุ เครื่องจะเร่ิมตัวจับเวลาประมาณสองนาทีในขณะที่กําลังเช่ือมตอสัญญาณไรสาย

วธิกีารของเมนกูารตัง้คาระบบไรสาย

1. กดปุม ระบบไรสาย บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือเปดเมนู Wireless (ไรสาย) หาก
เคร่ืองพิมพกําลังพิมพงาน เกิดขอผิดพลาด หรือกําลังทํางานสําคัญ ใหรอจนกระท่ังเสร็จสิน้งานนั้น
หรือมกีารแกไขขอผิดพลาดเรียบรอยแลว กอนที่จะกดปุม ระบบไรสาย

2. เลือก Settings (การต้ังคา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
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3. เลือก Wi-Fi Protected Setup จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
4. หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ท่ีมปีุมกด WPS ใหเลือก Push Button

(ปุมกด) จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนาจอ หากเราเตอรของคุณไมมีปุมกด หรือคุณ
ไมแนใจวาเราเตอรของคุณมีปุมดังกลาวหรือไม ใหเลือก PIN (รหัส PN) จากนั้นปฏิบัติตามคํา
แนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ เครื่องจะเร่ิมตัวจับเวลาเปนเวลาประมาณสี่นาที ซึง่จะตองกดปุมสําหรับดําเนินการนี้บน
อุปกรณเครือขายของคุณ หรือตองปอนรหัส PIN ของเราเตอรลงในหนาการกําหนดคาของเราเตอร
ภายในเวลาดังกลาว

การเชือ่มตอระบบไรสายแบบเดมิ (ตองใชเราเตอร)
หากตองการเช่ือมตอ HP Deskjet 3510 series เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบ
วงจร คุณตองมีสิ่งตอไปนี้:

❑ เครือขายไรสาย 802.11b/g/n ที่มเีราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ HP Deskjet 3510 series สนับสนุนเฉพาะการเช่ือมตอท่ีใช 2.4GHz

❑ เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการใชเครือขายแบบไรสายหรือการด
เน็ตเวิรคอินเทอรเฟส (NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายทีคุ่ณต้ังใจจะติดต้ัง
HP Deskjet 3510 series

❑ ช่ือเครือขาย (SSID)
❑ คีย WEP หรือ วลีรหัสผาน WPA (หากจําเปน)

การเชื่อมตอผลิตภณัฑ

1. ใสแผนซดีีซอฟตแวรของผลิตภัณฑในไดรฟซดีีรอมของคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อไดรับแจงจากระบบ ใหเช่ือมตอผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอรดวยการเลือก Wireless (ไรสาย)
ในหนาจอ Connection Options (ตัวเลือกการเช่ือมตอ) ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือ
ปอนการตั้งคาเครือขายไรสาย ผลิตภณัฑจะทําการเช่ือมตอกับเครือขาย หากการเช่ือมตอลมเหลว
ใหปฏิบติัตามคําแนะนําที่ปรากฏเพ่ือแกปญหา จากนั้นลองใหมอีกครั้ง

3. เมื่อการติดต้ังเสร็จสิ้น จะมีการแจงเตือนใหคุณถอดสาย USB ออก และทดสอบการเช่ือมตอเครือ
ขายไรสาย เมือ่ผลิตภัณฑเช่ือมตอกับเครอืขายสําเร็จแลว คุณไมจําเปนตองใชสาย USB เมื่อติดต้ัง
ผลิตภณัฑบนคอมพิวเตอรหลังจากนั้น แตช่ือผลิตภณัฑจะปรากฏในรายช่ือเครือขายและคุณสามารถ
เลือกไดโดยตรง

การเชือ่มตอ USB (ไมใชการเชือ่มตอกบัเครอืขาย)
เคร่ือง HP Deskjet 3510 series มพีอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสําหรับการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
อยูที่ดานหลังเครื่อง

หมายเหตุ บริการบนเว็บไมสามารถใชงานไดกับการเช่ือมตอ USB โดยตรง
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วธิกีารเชื่อมตอผลติภณัฑดวยสาย USB

▲ ดูคําแนะนําการต้ังคาที่มาพรอมกับผลิตภณัฑของคุณสําหรับขอมูลเก่ียวกับการเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB

หมายเหตุ หามตอสาย USB กับผลิตภณัฑจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทําเชนนั้น

หากติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไวเรียบรอยแลว เคร่ืองพิมพจะทํางานในรูปแบบอุปกรณ Plug and
Play หากยังไมไดติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหใสแผนซีดีที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ จากนั้นปฏิบติั
ตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

การเปลี่ยนจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนการเชือ่มตอแบบไร
สาย

หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพนี้เปนครั้งแรก และติดต้ังซอฟตแวรผานสาย USB และเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรของคุณโดยตรง คุณสามารถเปลี่ยนเปนการเช่ือมตอเครอืขายแบบไรสายไดโดยงาย คุณ
ตองใชเครือขายไรสาย 802.11b/g/n ทีม่ีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ HP Deskjet 3510 series สนับสนุนเฉพาะการเช่ือมตอท่ีใช 2.4GHz

กอนที่จะเปลี่ยนจากการเช่ือมตอ USB ไปเปนเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวา:

❑ เครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB จนกวาจะไดรับแจงใหถอดสาย
❑ คอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายที่คุณตองการติดต้ังเครื่องพิมพ

การเปลีย่นจากการเชือ่มตอแบบ USB เปนการเชือ่มตอแบบไรสาย

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

2. เลือก HP Deskjet 3510 series
3. เลือก Printer Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)
4. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเช่ือมตอเครื่องพิมพ

แบบ USB เปนแบบไรสาย) ปฏิบติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

เชือ่มตอไปยงัเครือ่งพมิพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร
HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ชวยใหอุปกรณ Wi-Fi เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน
และแท็บเล็ต สามารถเช่ือมตอกับเครื่องพิมพของคุณไดโดยตรงผานทาง Wi-Fi โดยใชข้ันตอนปจจุบนัที่
คุณใชในการเช่ือมตออุปกรณ Wi-Fi เขากับเครือขายไรสายและฮอตสปอตใหม Wireless Direct

เชื่อมตอไปยงัเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร 41
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(โดยตรงแบบไรสาย) จะชวยใหคุณสามารถพิมพไดโดยตรงจากเคร่ืองพิมพในแบบไรสาย จากอุปกรณ
ที่สามารถใช Wi-Fi ได โดยไมตองใชเราเตอรไรสาย
วธิเีริม่ตนใชงานการพมิพWireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

1. ในการใช Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) คุณตองเปด Wireless Direct (โดยตรงแบบ
ไรสาย) จากแผงควบคุม และรับช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) และรหัสผาน หากคุณ
มีการรักษาความปลอดภยัของ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) เปดอยู:
a. จากหนาหลัก ใหแตะ ระบบไรสาย แลวเลือก Settings (การต้ังคา)
b. หากจอแสดงผลแสดงวา Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) กําลัง Off (ปด) ใหเลือก

Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) จากนั้นเลือก On (No Security) (เปด (แบบไม
ปลอดภยั)) หรือ On (With Security) (เปด (แบบปลอดภัย))

หมายเหตุ HP ขอแนะนําใหคุณเปดการรักษาความปลอดภัยสําหรับ Wireless Direct
(โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) หากคุณเปดการรักษาความปลอดภัย เฉพาะผู
ใชที่มรีหัสผานเทานั้นจะสามารถเช่ือมตอกับเครื่องพิมพในแบบไรสายได หากคุณปดการ
รักษาความปลอดภยั บุคคลใดก็ตามท่ีมอีุปกรณ Wi-Fi อยูภายในระยะ Wi-Fi ของ
เครื่องพิมพจะสามารถเช่ือมตอกับเครื่องพิมพได

c. เลือก Display Name (ช่ือที่แสดง) เพ่ือแสดงช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)
d. เลือก Display Password (รหัสผานที่แสดง) เพ่ือแสดงรหัสผาน Wireless Direct

(โดยตรงแบบไรสาย) หากคุณมกีารรักษาความปลอดภัยของ Wireless Direct (โดยตรงแบบ
ไรสาย) เปดอยู

2. จากคอมพิวเตอรแบบไรสายหรืออุปกรณมอืถือของคุณ ใหเปดระบบไรสาย คนหาและเช่ือมตอกับ
ช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ตัวอยางเชน HP-Print-XX-Deskjet 3510 series
หากคุณกําหนดใหความปลอดภัย Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย)
อยูในสถานะเปด ใหปอนรหัสผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย)
เมื่อไดรับขอความแจง จากนั้น พิมพงานตามปกติแบบเดียวกับที่คุณพิมพจากคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณมอืถือ

หมายเหต ุ1 วิธีนี้จะสามารถใชงานไดหากคุณไดติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพไวแลว

หมายเหต ุ2 การเช่ือมตอ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ไมไดใหการเขาถึงอนิเทอรเน็ต

หมายเหต ุ3 การเช่ือมตอ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) สามารถใชได แมวาเครื่องพิมพ
จะเช่ือมตออยูกับเครือขายในบานแบบไรสายดวยเชนกนั

หมายเหต ุ4 ฟงกชันการทํางานทั้งหมดที่มอียูในเครือขายในบานแบบไรสายของคุณ เชน การพิมพ
การสแกน และการบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ ฯลฯ จะสามารถใชไดเชนกันเมื่อคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพไดรับการเช่ือมตอกับเครื่องพิมพผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร
สาย) ฟงกชันการทํางานบางอยางอาจไมไดรับการสนับสนุนหากเครื่องพิมพมีการเช่ือมตอแบบไร
สายกับเครือขายในบานและ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) พรอมกัน

การเชือ่มตอเครือ่งพิมพใหม
หากคุณยังไมไดเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร หรือคุณตองการเช่ือมตอเครื่องพิมพใหมเครื่อง
อืน่ท่ีเปนรุนเดียวกันเขากับคอมพิวเตอร คุณสามารถใชฟงกชัน Connect a new printer (เช่ือมตอ
เคร่ืองพิมพใหม) เพ่ือต้ังคาการเช่ือมตอ

หมายเหตุ วิธีนี้จะสามารถใชงานไดหากคุณไดติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพไวแลว
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การเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม

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

2. เลือก HP Deskjet 3510 series
3. เลือก Printer Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)
4. เลือก Connect a new printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพใหม) ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบน

หนาจอ

การเปลี่ยนการตัง้คาเครอืขายแบบไรสาย
หมายเหต ุ1 วิธีนี้จะสามารถใชงานไดหากคุณไดติดต้ังซอฟทแวรเครื่องพิมพไวแลว

หมายเหต ุ2 จําเปนตองใชสาย USB สําหรับวิธีนี้ หามตอสาย USB จนกวาซอฟตแวรจะแจงให
ดําเนินการเชนนั้น

การเปลีย่นการตัง้คาเครอืขาย

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

2. เลือก HP Deskjet 3510 series
3. เลือก Printer Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)
4. เลือก Reconfigure Wireless Settings (กําหนดการต้ังคาระบบไรสายใหม) ปฏบิัติตามคํา

แนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

คาํแนะนําในการตดิตัง้และการใชงานเครือ่งพมิพบนเครอืขาย
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ีในการติดต้ังและใชงานเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

• เมื่อติดต้ังเครื่องพิมพที่เช่ือมตอเครือขายแบบไรสาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรหรือสถานี
แมขายแบบไรสายเปดทํางานอยู เครื่องพิมพจะคนหาเราเตอรแบบไรสาย จากนั้นจะแสดงรายการ
ช่ือเครือขายที่พบบนคอมพิวเตอร

• หากคอมพิวเตอรของคุณเช่ือมตอกับ Virtual Private Network (VPN) คุณตองยกเลิกการเช่ือม
ตอกับ VPN กอนจึงจะสามารถเขาถึงอุปกรณอื่นบนเครือขาย ซึง่รวมถึงเครื่องพิมพ

• เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภยัเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยทูิลิต้ีการวิเคราะหเครือขาย) และคําแนะนําการ

แกไขปญหาอ่ืนๆ คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเช่ือมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเคร่ืองพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือ

ดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

คําแนะนําในการติดตัง้และการใชงานเคร่ืองพิมพบนเครือขาย 43
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เครือ่งมือจดัการเครือ่งพมิพขัน้สงู (สาํหรบัเครือ่งพมิพทีเ่ชือ่มตอ
กบัเครอืขาย)

เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมลูสถานะ เปลี่ยนการต้ังคา และจัดการกับ
เคร่ืองพิมพของคุณจาก Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) โดยใชคอมพิวเตอร
ของคุณได

หมายเหตุ หากตองการดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาบางอยาง คุณอาจตองใชรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใช Embedded Web Server (เว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัว) โดยไมตองเช่ือมตอ
กับอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม คุณสมบติับางอยางจะไมสามารถใชงานได

• วิธีเปด Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว)
• เก่ียวกับคุกก้ี

วธิเีปด Embedded Web Server (เวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั)
คุณสามารถเขาสูเว็บเซริฟเวอรแบบฝงตัวไดผานเครือขายหรือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

เปดเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวั (EWS) ผานเครอืขาย

หมายเหตุ เครื่องพิมพตองอยูในเครือขายและตองมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรส
สําหรับเคร่ืองพิมพไดโดยการกดปุม ระบบไรสาย หรือพิมพหนาการกําหนดคาเครือขาย

▲ ในเว็บเบราวเซอรที่คอมพิวเตอรของคุณสนับสนุน ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตที่กําหนดให
กับเครื่องพิมพน้ัน
ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรส คือ 192.168.0.12 ใหพิมพแอดเดรสตอไปนี้ในเว็บเบราวเซอร
เชน Internet Explorer http://192.168.0.12

เปดเวบ็เซริฟเวอรแบบฝงตวัผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

1. จากหนาหลัก ใหกดปุม Wireless (ไรสาย) จากนั้นเลือก Settings (การต้ังคา)
2. หากจอแสดงผลแสดงวา Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) กําลัง Off (ปด) ใหเลือก

Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) จากนั้นเลือก On (No Security) (เปด (แบบไม
ปลอดภยั)) หรือ On (With Security) (เปด (แบบปลอดภยั))

3. จากคอมพิวเตอรแบบไรสายของคุณ ใหเปดระบบไรสาย คนหาและเช่ือมตอกับช่ือ Wireless
Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ตัวอยางเชน HP-Print-XX-Deskjet 3510 series หากคุณกําหนด
ใหความปลอดภยั Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) อยูในสถานะเปด
ใหปอนรหัสผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) เมื่อไดรับขอความ
แจง

4. ในเว็บเบราวเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคุณ พิมพแอดเดรสตอไปน้ี http://
192.168.223.1

เกีย่วกับคุกกี้
Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว - EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ
(คุกก้ี) ไวในฮารดไดรฟของคุณเมื่อคุณเรียกดูหนาเวบ็ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS รูจักคอมพิวเตอรของ
คุณในครั้งตอไปที่คุณเขาเยี่ยมชม เชน หากคุณกําหนดคาภาษาของ EWS คุกก้ีจะชวยจดจําวาคุณได
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เลือกภาษาใดไว ดังนั้น ในครั้งตอไปที่คุณเขาถึง EWS หนาเว็บเหลานั้นก็จะแสดงผลในภาษาน้ัน แมวา
คุกก้ีบางตัวจะถูกลบเมือ่สิ้นสุดการใชงานแตละครั้ง (เชน คุกก้ีที่จัดเก็บภาษาท่ีเลือก) แตคุกก้ีอื่นๆ (เชน
คุกก้ีท่ีจัดเก็บลักษณะท่ีตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกก้ี
เหลานั้นออกดวยตนเอง

คุณสามารถกําหนดคาใหเบราวเซอรยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกําหนดคาใหแจงเตือนทุกครั้งเมื่อมีการเส
นอคุกก้ี ซึง่ชวยใหคุณตัดสินใจไดวาควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด นอกจากน้ี คุณยังสามารถใชเบราว
เซอรเพ่ือลบคุกก้ีที่ไมตองการออกได

หมายเหตุ หากคุณปดใชงานคุกก้ี คุณจะปดใชงานคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายคุณสมบัติ
ตอไปนี้ดวย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอุปกรณของคุณ

• การเริ่มตน ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชัน (มปีระโยชนอยางยิ่งเมือ่ใชตัวชวยการติดต้ัง)
• การจดจําการต้ังคาภาษาเบราวเซอรของ EWS
• การปรับเปล่ียนหนาแรกของ EWS ใหเปนลักษณะเฉพาะตัว

สําหรับขอมลูเก่ียวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการต้ังคาความเปนสวนตัวหรือการต้ังคาคุกก้ี และวิธีดูหรือลบคุกก้ี
โปรดขอมลูเก่ียวกับเว็บเบราวเซอรของคุณ

เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพิมพทีเ่ชื่อมตอกับเครือขาย) 45
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9 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• การดึงกระดาษที่ติดอยูออก
• ไมสามารถพิมพงานได
• การเช่ือมตอเครือขาย
• ฝายสนับสนุนของ HP

การปรบัปรงุคณุภาพงานพมิพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบคุณสมบัติการพิมพเพ่ือใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพที่

เหมาะสมจากรายการแบบหลนลง Media (วัสดุพิมพ) ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print &
Scan (พิมพและสแกน) แลวคลิก Set Preferences (ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือเขาถึง
คุณสมบัติการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพ่ือดูวามหีมกึพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สําหรับขอมลูเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ถาตลับหมกึพิมพมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย
ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

4. การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วธิปีรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

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

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

Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เครื่องพิมพ)

c. Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ) จะปรากฎข้ึน
d. คลิก Align Ink Cartridges (ปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ) บนแท็บ Device Services

(บริการของอุปกรณ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับตําแหนงออกมา
e. ใสหนาสําหรับปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพโดยคว่ําดานที่จะพิมพลงบนมมุขวาของกระจก
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f. ปฏบิัติตามคําแนะนําบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพ่ือปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ รีไซเคิล
หรือทิ้งกระดาษที่ใชปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

วธิปีรบัตาํแหนงตลบัหมกึพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

a. จากหนาหลักของแผงควบคุมซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick
Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ใหเลือก การตัง้คา

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระท่ังพบหนาจอหลัก

b. จากเมนู การตัง้คา (การต้ังคา) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)
c. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Align Printhead (ปรับ

ตําแหนงหัวพิมพ) ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมกึพิมพยังเหลือหมกึพิมพอยูมาก

การพมิพหนาการวเิคราะหจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

a. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. คลิกสองครั้งที่ไอคอน HP Deskjet 3510 series บนเดสกท็อป เพ่ือเปด ซอฟตแวร

เครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่) > All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด) > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet
3510 series

c. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your
Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เครื่องพิมพ)

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมลูวิเคราะห) บนแท็บ Device Reports
(รายงานเก่ียวกับอุปกรณ) เพ่ือพิมพหนาการวิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวง สีเหลือง และสีดํา
บนหนาการวิเคราะห หากคุณเห็นเสนริว้ในชองสีและสีดํา หรือไมมีสวนของหมึกพิมพอยูใน
ชอง ใหทําความสะอาดตลับหมกึพิมพโดยอัตโนมติั
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การพมิพหนาการวเิคราะหจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

a. จากหนาหลักของแผงควบคุมซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick
Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ใหเลือก การตัง้คา

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระท่ังพบหนาจอหลัก

b. จากเมนู การตัง้คา (การต้ังคา) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)
c. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ เลือก Print Quality Report

(รายงานคุณภาพการพิมพ) ปฏิบติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
6. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสแีละชองสีดําใน

หนาการวิเคราะห

การทําความสะอาดตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

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

Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอื
เครื่องพิมพ)

c. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ) บนแท็บ Device Services
(บริการของอุปกรณ) ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ 49

กา
รแ
กไ
ขป
ญ
ห
า



วธิกีารทําความสะอาดตลบัหมกึพมิพจากจอแสดงผลของเครือ่งพมิพ

a. จากหนาหลักของแผงควบคุมซึ่งแสดงตัวเลือก Copy (ทําสําเนา), Scan (สแกน) และ Quick
Forms (แบบฟอรมสําเร็จรูป) ใหเลือก การตัง้คา

หมายเหตุ หากคุณไมพบหนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลบั จนกระท่ังพบหนาจอหลัก

b. จากเมนู การตัง้คา (การต้ังคา) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)
c. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Clean Printhead

(ทําความสะอาดหัวพิมพ) ปฏิบติัตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การดงึกระดาษทีต่ดิอยูออก
ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

วธิดีงึกระดาษที่ตดิออก

1. กดปุมยกเลิกเพ่ือลองนํากระดาษที่ติดอยูออกโดยอัตโนมัติ หากไมเปนผล คุณตองนํากระดาษท่ีติด
อยูออกจากเคร่ืองพิมพเอง

2. คนหากระดาษท่ีติดอยู

ถาดปอนกระดาษ

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดปอนกระดาษดานหลัง ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

ถาดรบักระดาษออก

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดรับ
กระดาษออก

• คุณอาจตองเปดฝาแครตลับหมกึพิมพและเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพ่ือดึงกระดาษที่
ติดอยูออก
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ดานในเครือ่งพมิพ

• หากกระดาษติดอยูดานในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาปดที่ดานลางของเครื่องพิมพ กดปุมท่ีดานขาง
ทั้งสองดานของฝาปด

• ดึงกระดาษที่ติดออก

• ปดฝาปด คอยๆ ดันฝาปดกลับเขาท่ีเดิมบนเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักท้ังสองขางเขาที่

3. กดปุม OK (ตกลง) บนแผงควบคุมเพ่ือทํางานปจจุบันตอไป
หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

ปองกนักระดาษตดิ

• อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดปอนกระดาษน้ันเรียบเสมอกนั และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควรใสกระดาษที่เปนประเภท

และขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
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หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

ไมสามารถพมิพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Printing Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการ
วิเคราะหการพิมพของ HP) ซึง่สามารถแกปญหานี้ใหคุณไดโดยอัตโนมติั เมื่อตองการดาวนโหลดยูทิลิต้ี
ดังกลาว ใหคลิกลิงกที่เหมาะสม

หมายเหตุ ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP อาจไมสามารถใชงานไดในทุกภาษา

นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP

แกไขปญหาการพมิพ

หมายเหตุ ตรวจดูใหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไม
สามารถพิมพได ใหลองปฏิบติัตามข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพและแกปญหาดวยการทําตามคํา
แนะนําบนหนาจอ

2. หากคุณใชสาย USB เช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ ใหถอดสาย USB ออกและเช่ือมตอ
ใหม หากคุณเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพดวยการเช่ือมตอระบบไรสาย ใหตรวจสอบ
วาการเช่ือมตอยังทํางานอยู

3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทํางานช่ัวคราวหรือออฟไลน

วธิตีรวจสอบวาเครือ่งพมิพไมไดหยดุการทาํงานชัว่คราวหรอืออฟไลน

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

(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel

(แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาที่ไอคอนสําหรับเครื่องพิมพของคุณ จากนั้นเลือก See what’s

printing (ดูงานท่ีกําลังพิมพอยู) เพ่ือเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทําเครื่องหมายถูกหนา

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

d. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง
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4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพคาเร่ิมตน

วธิตีรวจสอบวาไดตัง้คาผลติภณัฑทีถ่กูตองไวเปนเครือ่งพมิพคาเริม่ตน

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

(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel

(แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภณัฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

วธิรีสีตารททีเ่กบ็พกังานพมิพ

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปนี้ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ

Windows 7

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

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

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

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

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

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

(คุณสมบติั)
• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริ่มตน) ใหตรวจดูวาได

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

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
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Windows XP

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

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

สตารทบริการ
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเร่ิมตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภณัฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

6. รีสตารทคอมพิวเตอร
7. ลบคิวการพิมพ

วธิลีบควิการพมิพ

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

(อุปกรณและเครื่องพิมพ)
• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel

(แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผง

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)
b. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพ่ือเปดคิวการพิมพ
c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารท้ังหมด)

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

คอมพิวเตอรรีสตารทเรียบรอยแลว
e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพ่ือดูใหแนใจวาไมมีขอมูลคางอยู จากนั้นจึงลองพิมพอีกครั้ง

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

นาํสิง่กีดขวางออกจากแครตลบัหมึกพมิพ
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมกึพิมพ

โปรดอานขอมลูเพ่ิมเติมที ่การดึงกระดาษที่ติดอยูออก

หมายเหตุ หามใชเครื่องมอืใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษท่ีติดออก ใชความระมัดระวัง
ทุกครั้งเมื่อนํากระดาษท่ีติดออกจากภายในเคร่ือง

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

บท 9

54 การแกไขปญหา

การแ
กไขป

ญ
ห
า

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70011-win-DJ3510&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70011-win-DJ3510&h_lang=en&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70007-all-DJ3510&h_lang=en&h_cc=th


การเตรียมถาดกระดาษ
เปดถาดรบักระดาษออก

▲ ถาดรับกระดาษออกตองเปดอยูเมือ่เริ่มพิมพ

ปดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ

▲ ฝาครอบตลับหมกึพิมพตองปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

เครือ่งพมิพไมทาํงาน
วธิแีกไขปญหาเครือ่งพมิพไมทาํงาน

▲ ปดและเปดเครื่องพิมพ หากไมสามารถแกปญหาได ใหติดตอ HP

 โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ
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ปญหาเกีย่วกบัตลบัหมึกพมิพ
อันดับแรก ใหลองนําตลับหมกึพิมพออก และใสกลับเขาที่เดิม หากยังไมไดผล ใหทําความสะอาดหนา
สัมผัสของตลับหมึกพิมพ หากวิธีดังกลาวยังไมสามารถแกไขปญหาได ให การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ทาํความสะอาดหนาสมัผสัตลบัหมกึพมิพ

ขอควรระวงั ข้ันตอนการทําความสะอาดควรใชเวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแนใจวาไดติด
ต้ังตลับหมกึพิมพกลับเขาไปในเคร่ืองพิมพทันทีหลังจากทําความสะอาด เราไมแนะนําใหนําตลับหมึก
พิมพออกมาอยูนอกเครื่องพิมพนานกวา 30 นาที เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอหัวพิมพและ
ตลับหมกึพิมพ

1. ตรวจสอบวาเปดเคร่ืองอยู
2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเคร่ือง
3. นําตลับหมกึพิมพที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาดออก

4. จับดานขางของตลับหมกึพิมพโดยหงายดานลางข้ึน แลวหาตําแหนงของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบน
ตลับหมึกพิมพ แถบหนาสัมผัสไฟฟาคือสวนท่ีเปนสี่เหลี่ยมเล็กๆ ทําดวยทองแดงหรือโลหะสีทองบน
ตลับหมึกพิมพ
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5. เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมขีน

ขอควรระวงั ระวังอยาเช็ดสวนอื่นนอกจากแถบหนาสัมผัส และอยาใหมรีอยเปอนของหมึกหรือ
เศษวัสดุอื่นๆ ติดอยูบนตลับหมึกพิมพ

6. คนหาตําแหนงแถบหนาสมัผัสในหัวพิมพที่ดานในของเครื่องพิมพ แถบหนาสัมผัสมีลักษณะเปนชุด
สลักสีทองแดงหรือสีทองสี่ตัวซึ่งจะอยูตรงกับแถบหนาสัมผัสบนตลับหมกึพิมพ

7. ใชกานสําลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส
8. ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม
9. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือไม
10. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดเครื่องแลวเปดใหม

หมายเหตุ ถาเกิดปญหาโดยมีสาเหตุจากตลับหมึกหนึ่งตลับ คุณสามารถนําตลับหมกึออกและใช
โหมดตลับหมึกเด่ียวเพ่ือใชงาน HP Deskjet 3510 series กับตลับหมึกเดียวเทานั้น

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

การเชือ่มตอเครอืขาย
• เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภยัเครือขายของคุณ คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูเกี่ยวกับ Network Diagnostic Utility (ยทูิลิต้ีการวิเคราะหเครือขาย) และคําแนะนําการ

แกไขปญหาอ่ืนๆ คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเช่ือมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่น่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
• เรียนรูวิธีทํางานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดต้ังเคร่ืองพิมพ คลิกที่นี่เพ่ือ

ดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ฝายสนับสนนุของ HP
• การลงทะเบียนผลิตภณัฑ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
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การลงทะเบยีนผลติภัณฑ
ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการลงทะเบียน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การสนับสนุนและการแจง
เตือนการสนับสนุนของผลิตภณัฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภัณฑขณะติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบยีนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขัน้ตอนการสนับสนนุ
หากคณุประสบปญหา ใหทาํตามขัน้ตอนตอไปนี้

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

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

ทะเบียนผลิตภัณฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง

กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

การสนับสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภณัฑ ประเทศ/
ภูมภิาคและภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

การโทรศพัทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมูลตอไปน้ีไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (ระบุอยูบนผลิตภัณฑ เชน HP Deskjet 3510, HP Deskjet Ink Advantage
3515 เปนตน)

• หมายเลขผลิตภณัฑ (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมกึพิมพ)
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• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมือ่มปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลานี้

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
◦ คุณสามารถทําใหเกิดข้ึนไดอีกหรือไม
◦ คุณเพ่ิมฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหาน้ีหรือไม
◦ มเีหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตุการณน้ีหรือไม (เชน ฟารอง มีการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ฯลฯ)

หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุ

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

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท

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

ตวัเลอืกการรบัประกนัอืน่ๆ
หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบรกิารสําหรบั HP Deskjet 3510 series จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมภิาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการ
บริการและการรับประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพ่ิมเติม
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10 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ HP Deskjet 3510 series มีอยูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Deskjet 3510 series

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ประกาศ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ

ประกาศ

ลกัษณะเฉพาะ
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคสําหรับ HP Deskjet 3510 series มอียูในหัวขอนี้ สําหรับขอมูลจําเพาะ
ผลิตภณัฑเพ่ิมเติม โปรดดูแผนขอมลูผลิตภณัฑที่ www.hp.com/support

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

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

ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

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

ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ชวงอุณหภูมกิารใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ระดับอุณหภมูิขณะปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความช้ืน : 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดน้ําคางสูงสุด 28 ºC
• ระดับอุณหภมูิขณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
• ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Deskjet 3510 series

อาจมขีอผิดพลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

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

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง

บัตรดัชนี: สูงสุด 20 แผน

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

ความจขุองถาดรบักระดาษออก

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

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 ซอง

บัตรดัชนี: สูงสุด 10 แผน

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 10 แผน

ขนาดกระดาษ

หากตองการทราบรายการขนาดส่ือที่รองรับทั้งหมด โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้าํหนกักระดาษ

กระดาษธรรมดา: 64 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด)

ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)

บัตร: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดสําหรับบัตรดัชน)ี

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

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

• การประมวลภาพแบบดิจิตอล
• ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกตางกันข้ึนอยูกับความซบัซอนของเอกสารและรุน

ขอมลูจาํเพาะของการสแกน

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

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

ความละเอยีดในการพมิพ

โหมดเอกสารราง

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

โหมดปกติ

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

ธรรมดา-โหมดดีทีส่ดุ

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

ธรรมดา-โหมดดีทีส่ดุ

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

โหมด dpi สงูสดุ

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

ขอมลูจาํเพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา

0957-2286

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

0957-2290

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

0957-2398

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

หมายเหตุ ใชกับอะแดปเตอรจายไฟท่ี HP ใหมาเทานั้น

ลักษณะเฉพาะ 63
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จาํนวนการพมิพของตลบัหมกึพมิพ

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

ขอมลูเกีย่วกบัเสยีง

ในกรณีที่คุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมลูเก่ียวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP ไปที่
www.hp.com/support

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

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเย่ียมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดที่

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมลูเก่ียวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• โครงการรีไซเคิล
• โครงการรีไซเคิลวัสดุสําหรับ HP inkjet
• การใชไฟฟา
• โหมดสลีป
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European

Union
• สารเคมี
• การจํากัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

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

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

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002
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พลาสตกิ
ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิน้สุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการใชวสัดุ
คุณสามารถรับขอมลูเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคลิ
HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากข้ึนในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมลูเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

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

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

การใชไฟฟา
อุปกรณพิมพและอุปกรณทําสําเนาภาพของ Hewlett-Packard ที่มโีลโก ENERGY STAR® มี
คุณสมบัติตรงตามขอมูลจําเพาะสําหรับอุปกรณทําสําเนาภาพ ENERGY STAR ขององคการพิทักษสิ่ง
แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เครื่องหมายดังตอไปนี้จะ
ปรากฏบนผลิตภัณฑทําสําเนาภาพที่มีคุณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR

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

โหมดสลปี
• การใชพลังงานจะลดลงเมื่อเครื่องพิมพอยูในโหมดสลีป
• หลังจากต้ังคาเครื่องพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมกีารทํางานเปนเวลา 5

นาที
• ทัง้นี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลากอนเขาสูโหมดสลีปได

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 65

ขอ
ม
ลูท
าง
เท
คน

คิ

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


Disposal of waste equipment by users in private households in
the European Union

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

ประกาศขอบังคบั
เคร่ือง HP Deskjet 3510 series มคุีณสมบัติตรงตามขอกําหนดเก่ียวกับผลิตภณัฑจากหนวยงานท่ี
ออกขอบังคับตางๆ ในประเทศ/ภมูิภาคของทาน

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคับ
• FCC statement
• Notice to users in Korea
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• ประกาศขอบงัคับของสหภาพยุโรป
• คําประกาศขอบังคับระบบไรสาย

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั
เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบงัคับ ผลิตภณัฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
VCVRA-1222 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบังคับและช่ือทางการตลาด (HP Deskjet
3510 e-All-in-One series อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (CZ044, CX039, CX040, A6D69,
A6D70, CZ279 และ A6R81 และอื่นๆ)

ประกาศขอบงัคับ 67
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FCC statement

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord
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ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป
ผลิตภณัฑที่มีเคร่ืองหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปน้ี:

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

ผลิตภณัฑนี้จะมีคุณสมบัติตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มเีครื่องหมาย CE เทาน้ัน

หากผลิตภณัฑน้ีมีคุณสมบติัการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภณัฑนี้จะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบญัญัติ EU Directive ตอไปน้ี:

• กฎบญัญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

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

ผลิตภณัฑที่สอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมสีัญลักษณอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สําหรับผลิตภณัฑทีไ่มมีคุณสมบัติดานการโทรคมนาคม และ
สําหรับผลิตภณัฑดานโทรคมนาคมทีส่อดคลองกันของ
สหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW

สําหรับผลิตภณัฑดานโทรคมนาคมทีไ่มสอดคลองกันของ
สหภาพยุโรป (จะมีเลขประจําเคร่ือง 4 หลักแทรกอยูระหวาง
CE และ ! (เคร่ืองหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับใช)

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบงัคับที่มีอยูบนผลิตภณัฑน้ี

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

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภัณฑ) มไีวเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ผลติภณัฑที่มอีปุกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณท่ีมใีหใชงาน
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศน้ันๆ ถูกตอง
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ประเทศฝรัง่เศส

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

หากมขีอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:

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

คาํประกาศขอบงัคบัระบบไรสาย
สวนนี้จะกลาวถึงขอมลูตางๆ เก่ียวกับขอบังคับของผลิตภัณฑไรสาย:

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• Notice to users in Mexico
• Notice to users in Taiwan
Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil
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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. 

http://www.arcep.fr


Notice to users in Canada

Notice to users in Mexico
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Notice to users in Taiwan

บท 10

72 ขอมูลทางเทคนิค

ขอม
ูลท
างเท

คน
คิ



ดชันี

C
customer support

การรับประกัน 59

ก
กระดาษ

ประเภทท่ีแนะนํา 21
การพิมพ

ลักษณะเฉพาะ 62
การรับประกัน 59
การสนับสนุนทางโทรศพัท 58
การดอินเทอรเฟส 39, 40

ข
ขั้นตอนการสนับสนุน 58
ขอกําหนดเก่ียวกบัระบบ 62
ขอมูลดานเทคนิค

ขอกาํหนดเกี่ยวกับระบบ 62
ขอมูลจําเพาะของการสแกน 63
ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 62

ลักษณะเฉพาะในการทําสําเนา
63

ลักษณะเฉพาะในการพมิพ 62

ค
เครอืขาย

การดอินเทอรเฟส 39, 40

ป
ประกาศขอบังคบั

คาํประกาศวาดวยระบบไรสาย
70

หมายเลขรุนตามขอบังคบั 67
ปุม, แผงควบคุม 6

ผ
แผงควบคมุ

คณุลกัษณะ 6
ปุม 6

ร
ระยะเวลาของการสนับสนุนทาง
โทรศัพท
ระยะเวลาของการสนับสนุน 58

รไีซเคลิ
ตลบัหมึกพมิพ 65

ส
สภาพแวดลอม

ลักษณะเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 62

โปรแกรมควบคมุผลติภัณฑเพ่ือ
อนุรกัษสิ่งแวดลอม 64

สาํเนา
ลักษณะเฉพาะ 63

สแกน
ขอมูลจําเพาะของการสแกน 63

ห
หลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
สนับสนุน 59

73

ดชั
น
ี



74

ดชัน
ี


	สารบัญ
	ควรทำอย่างไร
	ทำความรู้จักกับ HP Deskjet 3510 series
	ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
	คุณลักษณะของแผงควบคุม
	Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)
	ไฟแสดงสถานะ
	ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย
	ไฟแสดงสถานะ ePrint
	ไฟสถานะปุ่มเปิด

	การปิดเครื่องอัตโนมัติ

	การพิมพ์
	การพิมพ์ภาพถ่าย
	การพิมพ์เอกสาร
	การพิมพ์ Quick Forms (แบบฟอร์มสำเร็จรูป)
	การพิมพ์ซองจดหมาย
	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ์

	การพิมพ์เอกสารด้วย ePrint จากที่ใดก็ได้
	การพิมพ์เอกสารด้วย ePrint จากที่ใดก็ได้

	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ
	กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ์
	การใส่วัสดุพิมพ์

	การทำสำเนาและสแกน
	การทำสำเนา
	การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการทำสำเนา
	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน

	การทำงานกับตลับหมึกพิมพ์
	การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
	การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
	การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
	การใช้โหมดตลับหมึกเดี่ยว
	ออกจากโหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว

	ข้อมูลการรับประกันตลับหมึก

	ความสามารถในการเชื่อมต่อ
	Wi-Fi Protected Setup (WPS – ต้องใช้เราเตอร์ WPS)
	การเชื่อมต่อระบบไร้สายแบบเดิม (ต้องใช้เราเตอร์)
	การเชื่อมต่อ USB (ไม่ใช่การเชื่อมต่อกับเครือข่าย)
	การเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
	เชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์
	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่
	การเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย
	คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งานเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
	เครื่องมือจัดการเครื่องพิมพ์ขั้นสูง (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย)
	วิธีเปิด Embedded Web Server (เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว)
	เกี่ยวกับคุกกี้


	การแก้ไขปัญหา
	การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
	การดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
	ไม่สามารถพิมพ์งานได้
	การเชื่อมต่อเครือข่าย
	ฝ่ายสนับสนุนของ HP
	การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
	ขั้นตอนการสนับสนุน
	การสนับสนุนทางโทรศัพท์ของ HP
	ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท์
	การโทรศัพท์ติดต่อ
	หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุน
	หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท์

	ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ


	ข้อมูลทางเทคนิค
	ประกาศ
	ลักษณะเฉพาะ
	โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดล้อม
	การใช้กระดาษ
	พลาสติก
	เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
	โครงการรีไซเคิล
	โครงการรีไซเคิลวัสดุสำหรับ HP inkjet
	การใช้ไฟฟ้า
	โหมดสลีป
	Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
	สารเคมี
	การจำกัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)

	ประกาศข้อบังคับ
	หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ
	FCC statement
	Notice to users in Korea
	VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
	Notice to users in Japan about the power cord
	ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป
	คำประกาศข้อบังคับระบบไร้สาย
	Exposure to radio frequency radiation
	Notice to users in Brazil
	Notice to users in Canada
	Notice to users in Mexico
	Notice to users in Taiwan



	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f00620061007400200038000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f00620061007400200038>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


