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1 ควรทาํอยางไร
เรียนรูวิธีใช เครื่องพิมพ HP ของคุณ

• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• การใสวัสดุพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การนํากระดาษท่ีติดอยูออก
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2 ทาํความรูจกักบั เครือ่งพมิพ HP
• ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ
• ไฟสถานะปุมเปด
• การปดเคร่ืองอัตโนมัติ

ชิน้สวนตางๆ ของเครือ่งพมิพ

1 ถาดปอนกระดาษ

2 ตัวปรับความกวางของกระดาษ

3 ปุม เปด และไฟแสดงสถานะ: กดปุมน้ีเพ่ือเปดหรือปดเครื่องพิมพ

4 ถาดรับกระดาษออก

5 แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวาแกนเล่ือนของถาดกระดาษ)

6 ฝาปดตลับหมึกพิมพ

7 ตลับหมึกพิมพ

8 พอรต USB
9 การเช่ือมตอสายไฟ: ใชกับอะแดปเตอรจายไฟท่ี HP ใหมาเทาน้ัน

ไฟสถานะปุมเปด
ลกัษณะของไฟ สถานะของเครื่องพมิพ

ดับ เคร่ืองพิมพถูกปดสวิตช

กะพริบเปนจังหวะ แสดงวาเคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีการทํางาน
เปนเวลาหานาท ีทัง้นี้เพื่อลดการใชพลังงาน

กะพริบถี่ๆ ระบุวาฝาปดตลับหมึกพิมพเปดอยู หรือเกดิขอผดิพลาด เชน กระดาษติด กระดาษหมด หรือกาํลังปดถาด
รับกระดาษออกระหวางทีพ่ิมพงาน

กะพริบตอเนื่อง เคร่ืองพิมพกําลังพิมพหรือกําลังปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

ติดสวาง เคร่ืองพิมพเปดอยูและพรอมที่จะพิมพ

ทาํความรูจักกบั เคร่ืองพิมพ HP 5

ท
าํค
วา
ม
รูจ
ักก
บั

 เค
รื่อ
งพ
มิ
พ
  H

P



การปดเครือ่งอัตโนมตัิ
การปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมติัตามคาเริ่มตนเมื่อคุณเปด
เครื่องพิมพ เมือ่การปดเครื่องอัตโนมัติถูกเปดใชงาน เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมติัหลังจากไมมีการทํา
งานเปนเวลา 2 ช่ัวโมง เพ่ือชวยลดการใชพลังงาน คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคาการปดเครื่องอัตโนมัติใน
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ เมือ่คุณเปล่ียนการต้ังคานี้ เครื่องพิมพจะคงการต้ังคาดังกลาวไว การปดเครือ่ง
อตัโนมตัจิะปดการทาํงานทัง้หมดของเครือ่งพมิพ ดงันัน้คณุจงึตองกดปุมเปดเครือ่งเพ่ือเปดการทาํงาน
ของเครือ่งอกีครัง้

วธิเีปลีย่นการตัง้คาการปดเครือ่งอตัโนมตัิ

1. คลิกไอคอน HP Deskjet 2020 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่)> All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด)> HP > HP Deskjet 2020 series >HP Deskjet 2020
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Print (พิมพ) และคลิก Maintain Your Printer (การดูแลรักษา
เครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ)

3. ใน Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) คลิกแท็บ Advanced Settings (การต้ังคา
ข้ันสูง) และคลิกปุม Change (เปลี่ยน) จากนั้น กรอบโตตอบ Auto-Off (ปดอัตโนมัติ) จะปรากฏ
ข้ึน

4. เลือก Never (ไม) เพ่ือปดใชงาน Auto Power-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) หรือเลือก 2 hours (2
ช่ัวโมง) เพ่ือเปดใชงาน จากน้ัน คลิกที่ปุม OK (ตกลง)

เคลด็ลบั แมเมื่อมกีารปดใชงาน Auto Power-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) เครื่องพิมพจะเขาสูโหมด
สลีปหลังจากที่ไมมีการใชงานนานหานาทีเพ่ือชวยลดการใชพลังงาน
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3 การพิมพ
เลือกงานพิมพเพ่ือดําเนินการตอ

การพิมพเอกสาร

การพิมพภาพถาย

การพิมพซองจดหมาย

การพมิพเอกสาร
การพมิพจากซอฟตแวรแอพพลเิคชัน

1. ตรวจใหแนใจวาถาดรับกระดาษออกเปดอยู
2. ตรวจสอบใหแนใจวาทานใสกระดาษในถาดปอนกระดาษแลว

ดู การใสวัสดุพิมพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
3. จากซอฟตแวรแอพพลิเคชันของคุณ ใหคลิกปุม Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเคร่ืองพิมพท่ีเลือก
5. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบติั)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน
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6. เลือกตัวเลือกท่ีถูกตอง
• บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ

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

เหมาะสมจากรายการ Media (วัสดุพิมพ) แบบดึงลง
• คลิก Advanced (ข้ันสูง) เพ่ือเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper/Output

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

เคลด็ลบั คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว คลิกปุม
Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวาง
ไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print Odd Pages Only (พิมพ
หนาค่ีเทาน้ัน) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมือ่พิมพหนาค่ีของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนําหนาท่ีพิมพ
แลวออกจากถาดรับกระดาษออก และใสกระดาษกลับไปท่ีถาดปอนกระดาษ ควรหงายกระดาษดานท่ี
วางข้ึนโดยหันขอบดานบนของกระดาษไปทางเคร่ืองพิมพ กลับไปท่ีเมนูแบบดึงลง Pages to
Print (หนาที่จะพิมพ) แลวเลือก Print Even Pages Only (พิมพหนาคูเทาน้ัน) คลิก OK
(ตกลง) เพ่ือพิมพ

การพมิพภาพถาย
การพมิพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. ตรวจใหแนใจวาถาดรับกระดาษออกเปดอยู
2. นํากระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยใหดานที่จะพิมพหงายข้ึน

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายท่ีใชมีแถบรอยปร ุใหใสกระดาษโดยใหแถบอยูดานบน

ดู การใสวัสดุพิมพ สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
3. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
4. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
5. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมน้ีอาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

6. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

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

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

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

(กระดาษ/งานพิมพ)

หมายเหตุ เพ่ือใหไดความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปท่ีแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
และเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย คุณภาพสูงสุด) จากรายการแบบ
ดึงลง Media (วัสดุพิมพ) ตรวจสอบใหแนใจวาคุณกําลังพิมพสี จากนั้นไปที่ปุม Advanced
(ข้ันสูง) และเลือก Yes (ใช) จากรายการแบบดึงลง Print in Max DPI (พิมพดวย DPI สูง
สุด) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด

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

หมายเหตุ หามทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตัว
ซึ่งทําใหคุณภาพงานพิมพลดลง กระดาษภาพถายควรเรียบกอนพิมพ

การพมิพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนกระดาษของ เครื่องพิมพ HP โปรดอยาใช
ซองจดหมายท่ีมลีักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายท่ีมตัีวยึดหรือชองพลาสติก

หมายเหตุ ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรปูแบบสําหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธี
ใชในซอฟตแวรเวิรด โปรเซสซิ่งของทานเพ่ือใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพ่ือพิมพที่อยูผูสง
บนซองจดหมาย

วธิีพมิพซองจดหมาย

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

การพิมพซองจดหมาย 9
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ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ การใสวัสดุพิมพ
6. บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)
7. ตรวจสอบใหแนใจวาผลิตภัณฑเปนเครื่องพิมพที่เลือก
8. คลิกปุมเพ่ือเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมน้ีอาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

9. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
• ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เลือกประเภท Plain paper (กระดาษธรรมดา)

จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)
• คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) และเลือกขนาดซองจดหมายท่ีเหมาะสมจากเมนูแบบดึงลง

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

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพมิพ
เพ่ือใหสามารถพิมพงานไดตามตองการ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทํางานเปนปกติและมีปริมาณหมกึพิมพ
เพียงพอ ควรใสกระดาษสําหรับพิมพอยางถูกตอง และต้ังคาผลิตภัณฑไวอยางเหมาะสม

เคลด็ลบัเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ

• ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
• ติดต้ังตลับหมกึพิมพขาวดําและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพ่ือใหแนใจวามีปริมาณหมกึพิมพเพียงพอ

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

เคลด็ลบัการใสกระดาษ

• ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหน่ึงแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมีขนาดเทากันและเปนประเภทเดียว
กันเพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติด

• ใสกระดาษโดยหงายดานทีจ่ะพิมพข้ึน
• ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดปอนกระดาษน้ันเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การใสวัสดุพิมพ
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เคลด็ลบัการตั้งคาเครือ่งพมิพ

• เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหคลิกไอคอน HP Deskjet 2020 series
บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Set Preferences
(ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพ่ือเขาสูไดรเวอรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่)> All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด)> HP > HP Deskjet 2020 series >HP Deskjet 2020
series

• ในแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหเลือกประเภทกระดาษ
และคุณภาพท่ีเหมาะสมจากเมนูแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)

• คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) และเลือก Paper Size (ขนาดกระดาษ) ที่เหมาะสมจากเมนูแบบดึง
ลง Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)

• คุณสามารถพิมพเอกสารลงบนกระดาษไดทั้งสองหนาแทนการพิมพหนาเดียว

หมายเหตุ คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ
Layout (หนาที่จัดวางไว) จากเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) เลือก Print
Odd Pages Only (พิมพหนาค่ีเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ เมื่อพิมพหนาค่ีของเอกสาร
เรียบรอยแลว ใหนําหนาที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษออก และใสกระดาษกลับไปท่ีถาด
ปอนกระดาษ ควรหงายกระดาษดานที่วางข้ึนโดยหันขอบดานบนของกระดาษไปทางเครื่องพิมพ
กลับไปท่ีเมนูแบบดึงลง Pages to Print (หนาที่จะพิมพ) แลวเลือก Print Even Pages
Only (พิมพหนาคูเทานั้น) คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ
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หมายเหตุ

• ตลับหมกึพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชสําหรับเครื่องพิมพและกระดาษ
ของ HP ซึง่ทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุสิ้นเปลืองที่มิใชของ
HP การตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ
HP จะไมอยูภายใตการรับประกนั

หากแนใจวาคุณไดซื้อตลับบรรจุหมึก HP ของแทแลว โปรดไปท่ี:

www.hp.com/go/anticounterfeit

• การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพ่ือจุด
ประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับ
หมกึพิมพ เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดข้ึน คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะตํ่าลงจนไมสามารถยอมรับได

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

• การพิมพโดยใชหมกึสีดําเทาน้ัน

หมายเหตุ หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดําโดยใชหมกึสีดําเทานั้น ใหคลิกปุม Advanced
(ข้ันสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพเปนสีเทา) ใหเลือก Black Ink Only
(หมึกสีดําเทานั้น) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง) หากคุณเห็นตัวเลือก Black and White (ขาว
ดํา) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกตัว
เลือกนี้

การพมิพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

ดูขอมลูจําเพาะดานเทคนิคสําหรับความละเอยีดในการพิมพของโหมด dpi สูงสุด

การพิมพแบบจํานวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการต้ังคาแบบอื่นๆ และจําเปนตองใช
พ้ืนที่ดิสกจํานวนมาก

การพมิพในโหมด dpi สงูสดุ

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

ปุมน้ีอาจเรียกวา Properties (คุณสมบติั) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การต้ังคา
เครื่องพิมพ) Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

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

หมายเหตุ ตองเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย, คุณภาพดีที่สุด) จาก
รายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เพ่ือเปดใช
การพิมพดวย dpi สูงสุด

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

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

พิมพ

การพิมพโดยใชจํานวน dpi สูงสุด 13
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4 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักระดาษ
คุณสามารถใสกระดาษท่ีมขีนาดและประเภทตางๆ ลงใน เครื่องพิมพ HP ได เชน กระดาษ Letter หรือ
A4 กระดาษภาพถาย และซองจดหมาย

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ
• การใสวัสดุพิมพ

กระดาษทีแ่นะนาํสําหรบัการพมิพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพท่ีดีที่สุด HP ขอแนะนําใหใชกระดาษ HP ท่ีออกแบบมเีฉพาะสําหรับ
ประเภทของงานที่ทานกําลังพิมพ

กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมีวางจําหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ColorLok

• HP ขอแนะนําใหใชกระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ColorLok สําหรับพิมพและทําสําเนาเอกสารประจํา
วัน กระดาษทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามคุีณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้ันสูงดาน
ความนาเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทําใหไดเอกสารที่มคีวามคมชัด มสีีสันสดใส มีสีดําที่เขม
มากข้ึน และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษท่ีมโีลโก ColorLok ที่มทีั้งขนาด
และน้ําหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษช้ันนํา

HP Advanced Photo Paper

• กระดาษภาพถายที่มคีวามหนาชนิดนี้มคุีณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยทิ้ง
ไว โดยสามารถกันน้ํา หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความช้ืนได งานพิมพของคุณจะดูเหมอืนและให
ความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจากราน โดยใชไดหลายขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว,
10 x 15 ซม. (มหีรือไมมแีท็บ), 13 x 18 ซม. ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบน่ันคือแบบผิวมันหรือผิวมนั
เล็กนอย (ผิวมนั-ดาน) กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารที่คงทน
นานกวาเดิม

HP Everyday Photo Paper

• ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชกระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับการพิมพ
ภาพถายแบบธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มีคุณสมบติัแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ
คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใชกระดาษน้ีกับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบก่ึง
มัน และมีหลายขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. (มีหรือไมมีแถบ) กระดาษ
ชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพ่ือใหไดภาพถายที่คงทนนานกวาเดิม
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HP Brochure Paper หรอื HP Superior Inkjet Paper

• กระดาษเหลาน้ีเปนกระดาษเคลือบมนัหรอืไมเคลือบมนัทั้งสองดานสําหรับการใชงานสองดาน
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทําสําเนาท่ีใกลเคียงกับภาพหรือภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การ
นําเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร ไปรษณียภัณฑและปฏทิิน

HP Premium Presentation Paper หรอื HP Professional Paper

• กระดาษเหลาน้ีคือกระดาษทีม่นี้ําหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสําหรับงานนําเสนอ โครง
รางวิจัย รายงาน และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ําหนักมากเพ่ือใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

HP Bright White Inkjet Paper

• HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความที่มีความคมชัดสูง มคีวามทึบเพียงพอสําหรับ
การพิมพสีสองดานโดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสําหรับใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบ
ปลิว ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําใหมหีมกึพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากข้ึน และใหสี
สันสดใส

HP Printing Paper

• HP Printing Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง ซึ่งจะสรางเอกสารท่ีมคีวามคมชัดมากกวาเอกสารท่ี
พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสําเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทําให
มีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดําเขมมากข้ึน และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษท่ีปราศจาก
กรดทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ีคงทนนานกวาเดิม

HP Office Paper

• HP Office Paper เปนกระดาษคุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา เอกสารราง บนัทึกชวยจํา
และเอกสารประจําวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ท่ีทําใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มสีีดํา
เขมมากข้ึน และสีสันสดใส กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดท้ังนี้เพ่ือใหไดเอกสารที่คงทน
นานกวาเดิม

HP Iron-On Transfer

• HP Iron-on Transfers (สําหรับผาสี หรือ สําหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่เหมาะ
สําหรับการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

HP Premium Inkjet Transparency Film

• HP Premium Inkjet Transparency Film ชวยใหการนําเสนอของคุณมสีีคมชัดและนาประทับใจ
กวาเดิม แผนใสน้ีงายตอการใชงานและการหยิบจับ ทั้งยังแหงเร็วโดยไมทิ้งรอยเปอนไวบนแผน

HP Photo Value Pack

• HP Photo Value Pack คือชุดบรรจุตลับหมึกของแทจาก HP และ HP Advanced Photo
Paper ที่จะชวยคุณประหยัดเวลาและพิมพภาพถายแบบมอือาชีพในราคาทีคุ่ณจายไดดวย
เครื่องพิมพ HP ของคุณ หมกึพิมพของแทจาก HP และ HP Advanced Photo Paper ไดรับการ
ออกแบบมาใหทํางานรวมกนัเพ่ือใหภาพถายของคุณคงทนและมีสีสันสดใส ไมวาจะพิมพสักก่ีครั้ง
เหมาะสําหรับการพิมพภาพถายสุดประทับใจในวันพักผอนหรือการพิมพจํานวนมากเพ่ือแจกจาย

หมายเหตุ ในขณะนี ้บางสวนของเว็บไซต HP จะมเีฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น

บท 4

16 ความรูเบื้องตนเกีย่วกบักระดาษ
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รูเบ

ือ้งตน
เกีย่วกบั

กระดาษ



การใสวัสดพุมิพ
การใสกระดาษขนาดเตม็แผน

1. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

4. ใสกระดาษ
a. ใสปกกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานทีจ่ะพิมพข้ึนโดยใหดานกวางของกระดาษ

เขาไปในเครื่อง
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b. เลื่อนปกกระดาษลงจนสุด
c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระท่ังชิดขอบกระดาษ

การใสกระดาษขนาดเลก็

1. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

3. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

บท 4

18 ความรูเบื้องตนเกีย่วกบักระดาษ

ความ
รูเบ

ือ้งตน
เกีย่วกบั

กระดาษ



4. ใสกระดาษ
a. ใสปกกระดาษภาพถายลงไปทางขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานที่จะพิมพข้ึนโดยให

ดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่อง
b. เลื่อนปกกระดาษลงจนสุด

หมายเหตุ หากกระดาษภาพถายที่ใชมีแถบรอยปรุ ใหใสกระดาษภาพถายโดยใหแถบอยู
ดานบน

c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

การใสซองจดหมาย

1. ยกถาดปอนกระดาษข้ึน

2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา
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3. เลื่อนตัวปรับความกวางของกระดาษไปทางซายแลวนํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษ

4. ใสซองจดหมาย
a. ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานท่ีจะพิมพ

ข้ึน ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ําลง
b. เลื่อนปกซองจดหมายลงจนสุด
c. เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

บท 4

20 ความรูเบื้องตนเกีย่วกบักระดาษ

ความ
รูเบ

ือ้งตน
เกีย่วกบั

กระดาษ



5 การทาํงานกบัตลบัหมกึพมิพ
• การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมกึพิมพ
• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ
• การใชโหมดตลับหมกึเด่ียว
• ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมกึไดอยางงายๆ เพ่ือดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเมื่อใด ระดับการจาย
หมกึจะแสดงปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมกึ

วธิีการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP Deskjet 2020 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่)> All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด)> HP > HP Deskjet 2020 series >HP Deskjet 2020
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ 1 ถาคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพท่ีเติมหมึกซ้ําหรือนํามาผลิตใหม หรือตลับหมกึพิมพที่เคยใช
ในเครื่องอื่นมาแลว ตัวบอกระดับหมึกอาจไมแมนยํา หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ 2 การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมกึพิมพจะบอกระดับหมกึพิมพโดยประมาณ
เพ่ือจุดประสงคในการวางแผนเตรียมการเทานั้น เมือ่คุณไดรบัขอความเตือนวาระดับหมกึเหลือนอย
โปรดพิจารณาในการเตรียมตลับหมกึสํารองใหพรอม เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชา คุณไมตอง
เปลี่ยนตลับบรรจุหมึกใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ 3 หมกึพิมพจากตลับหมกึใชในกระบวนการพิมพซึง่มอียูหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวน
การกําหนดการทํางานเร่ิมตน ซึง่เปนการเตรียมพรอมผลิตภณัฑและตลับหมกึสําหรับการพิมพ รวม
ทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึง่เปนการดูแลใหหัวพนหมกึสะอาดและหมกึไหลไดสะดวก นอกจากน้ี หมึก
ทีเ่หลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
www.hp.com/go/inkusage

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมกึพมิพ
กอนสั่งซือ้ตลับหมกึพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

การคนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพบนเครือ่งพมิพ

▲ หมายเลขตลับหมกึพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ
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การคนหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพใน ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

1. คลิกไอคอน HP Deskjet 2020 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่)> All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด)> HP > HP Deskjet 2020 series >HP Deskjet 2020
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop (เลือกซือ้) แลวคลิก Shop For Supplies Online (ซื้อ
อุปกรณใชสิ้นเปลืองแบบออนไลน) หมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตองจะปรากฏโดยอัตโนมติัเมื่อคุณ
คลิกท่ีลิงกนี้

หากตองการสั่งซือ้วัสดุของแทจาก HP สําหรับ เครื่องพิมพ HP ใหไปที่ www.hp.com/buy/
supplies เมื่อเขาไปแลว ใหเลือกประเทศ/ภมูภิาคของคุณ แลวปฏิบติัตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือเลือก
ผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงคสําหรับการชอปปงในหนาน้ัน

หมายเหตุ บริการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภมูภิาค ถา
บริการดังกลาวไมมใีหบริการในประเทศ/ภมูิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชส้ินเปลืองและ
พิมพรายการเพ่ือไวอางอิงไดเมือ่ซื้อจากตัวแทนจําหนายของ HP ในประเทศของคุณ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง

การเลือกตลับหมกึพมิพทีถู่กตอง
HP ขอแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทด
สอบมาเพ่ือใชสําหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทําใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยู
เสมอ

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

การเปลีย่นตลับหมกึพมิพ
วธิเีปลีย่นตลบัหมกึพมิพ

1. ตรวจสอบวาไดเปดเครื่องแลว
2. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

บท 5

22 การทํางานกับตลับหมึกพิมพ
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รอใหแครตลับหมกึพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่อง
b. กดลงเพ่ือปลดตลับหมกึพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

3. ใสตลับหมกึพิมพอันใหม
a. นําตลับหมกึพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

b. แกะเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ 23
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c. เทียบไอคอนสีใหตรงกัน แลวจึงเลื่อนตลับหมึกพิมพลงในชองใสจนกระท่ังล็อกเขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หลังจากติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ซอฟตแวรเครื่องพิมพ จะแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับ
หมกึพิมพกอนพิมพเอกสาร ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพใหเสร็จ
สมบรูณ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง
• การสั่งซือ้ผลิตภัณฑหมึกพิมพ

การใชโหมดตลับหมึกเดีย่ว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพ่ือให เครื่องพิมพ HP ทํางานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหน่ึงตลับเทาน้ัน
โหมดตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทํางานเมื่อถอดตลับหมกึพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ เมื่อ เครื่องพิมพ HP ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมขีอความปรากฏบนหนาจอ
หากมีขอความปรากฏข้ึน และมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่อง ใหตรวจสอบวาไดดึงเทป
พลาสติกสําหรับปองกันออกจากตลับหมกึพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมเีทปพลาสติกปดบังแถบ
หนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เคร่ืองจะไมสามารถตรวจจับไดวามกีารติดต้ังตลับหมกึพิมพแลว

บท 5
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ออกจากโหมดตลบัหมึกพมิพเดยีว
ติดต้ังตลับหมกึพิมพสองตลับใน เครื่องพิมพ HP เพ่ือออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

หวัขอทีเ่กีย่วของ

• การเปลี่ยนตลับหมกึพิมพ

ขอมลูการรบัประกนัตลบัหมกึ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับบรรจุหมึกของ HP เมือ่ตลับบรรจุหมึกถูกใชกับอุปกรณการพิมพ
ของ HP ที่กําหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภณัฑหมึกของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตก
แตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทําใหเสีย

ในชวงระยะเวลารบัประกัน ตลับบรรจุหมึกจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมกึ HP ยังไมหมด และ
ยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันท่ีสิ้นสุดการรับประกันที่แสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว
บนตลับบรรจุหมกึตามที่ระบไุว:

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภณัฑ

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก 25
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6 ความสามารถในการเชือ่มตอ
• การเช่ือมตอ USB (ไมใชการเช่ือมตอกับเครือขาย)
• การเช่ือมตอเครื่องพิมพใหม

การเชือ่มตอ USB (ไมใชการเชือ่มตอกบัเครอืขาย)
เคร่ือง เครื่องพิมพ HP มีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสําหรับการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรอยูที่ดานหลัง
เคร่ือง

วธิีการเชือ่มตอผลติภณัฑดวยสาย USB

▲ ดูคําแนะนําการต้ังคาที่มาพรอมกับผลิตภณัฑของคุณสําหรับขอมูลเก่ียวกับการเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสาย USB

หมายเหตุ หามตอสาย USB กับผลิตภัณฑจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทําเชนน้ัน

หากติดต้ัง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไวแลว เครื่องพิมพจะทํางานในรูปแบบอุปกรณ Plug and Play หาก
ยังไมไดติดต้ังซอฟตแวร ใหใสแผนซดีีท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ จากนั้นปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏ
บนหนาจอ

การเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม
หากคุณติดต้ัง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไวบนคอมพิวเตอรแลว แตยังไมเช่ือมตอเคร่ืองพิมพของคุณ ใหทํา
ดังนี้

การเชือ่มตอเครือ่งพมิพใหม

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

2. เลือก HP Deskjet 2020 series
3. เลือก Printer Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)
4. เลือก Connect a new printer (เช่ือมตอเคร่ืองพิมพใหม) ปฏบิัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา

จอ
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7 การแกไขปญหา
สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
• การนํากระดาษท่ีติดอยูออก
• ไมสามารถพิมพงานได
• ฝายสนับสนุนของ HP

การปรบัปรุงคุณภาพงานพิมพ
1. ตรวจสอบวาคุณกําลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท
2. ตรวจสอบคุณสมบัติการพิมพเพ่ือใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพที่

เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print
(พิมพ) แลวคลิก Set Preferences (ต้ังคาลักษณะท่ีตองการ) เพ่ือเขาถึงคุณสมบัติการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมกึพิมพโดยประมาณเพ่ือดูวามหีมกึพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สําหรับขอมลูเพ่ิม
เติม โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ถาตลับหมกึพิมพมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย
ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

4. ปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ การปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพจะทําใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง ซอฟตแวร
เคร่ืองพิมพ จะมขีอความแจงใหคุณปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพ
ใหม ถาคุณนําตลับหมึกพิมพออกมาแลวติดต้ังกลับเขาไปใหม ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ จะไมแจง
ใหคุณปรับตําแหนงตลับหมกึพิมพ เคร่ือง เครื่องพิมพ HP จะจําคาการปรับตําแหนงตลับหมกึ
พิมพนั้นไว เพ่ือวาคุณจะไดไมตองปรับตําแหนงตลับหมึกพิมพอีกครั้ง

วธิีปรบัตําแหนงตลบัหมกึพมิพจาก ซอฟตแวรเครือ่งพมิพ

a. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Print (พิมพ) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา

เคร่ืองพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)
c. Printer Toolbox (กลองเครื่องมอืเคร่ืองพิมพ) จะปรากฏข้ึน
d. คลิกแท็บ Device Services (บริการอุปกรณ) จากนั้นคลิกปุม Align Ink Cartridges (ปรับ

ตําแหนงตลับหมึกพิมพ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับตําแหนงออกมา
5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมกึพิมพยังเหลือหมึกพิมพอยูมาก

วธิพีมิพหนาการวเิคราะห

a. ใสกระดาษสีขาวท่ียังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Print (พิมพ) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา

เคร่ืองพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)
c. คลิกแท็บ Device Reports (รายงานเก่ียวกับอุปกรณ) แลวคลิก Print Diagnostic

Information (พิมพขอมูลการวิเคราะห) เพ่ือพิมพหนาการวิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวง
แดง สีเหลือง และสีดําบนหนาการวิเคราะห หากคุณเห็นเสนริว้ในชองสแีละสีดํา หรือไมมสีวน
ของหมึกพิมพอยูในชอง ใหทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ

การแกไขปญหา 29
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6. ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมติั หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสแีละชองสีดําใน
หนาการวิเคราะห

วธิทีาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพโดยอตัโนมตัิ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ
b. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Print (พิมพ) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา

เครื่องพิมพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)
c. คลิกแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ) จากนั้นคลิกปุม Clean Ink Cartridges

(ทําความสะอาดตลับหมกึพิมพ) ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การนาํกระดาษทีต่ดิอยูออก
วธิีดงึกระดาษที่ตดิออก

1. คนหากระดาษท่ีติดอยู

ถาดปอนกระดาษ

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดปอนกระดาษดานหลัง ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดปอน
กระดาษ

บท 7
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ถาดรบักระดาษออก

• หากกระดาษติดอยูใกลกับถาดรับกระดาษออกดานหนา ใหคอยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดรับ
กระดาษออก

• คุณอาจตองเปดฝาแครตลับหมกึพิมพและเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางซายเพ่ือดึงกระดาษท่ี
ติดอยูออก คอยๆ ดึงกระดาษออกมา

ดานในเครือ่งพมิพ

• หากกระดาษติดอยูดานในเครื่องพิมพ ใหเปดฝาปดที่ดานลางของเครื่องพิมพ กดปุมที่ดานขาง
ทั้งสองดานของฝาปด

• ดึงกระดาษที่ติดออก

การนํากระดาษที่ตดิอยูออก 31
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• ปดฝาปด คอยๆ ดันฝาปดกลับเขาที่เดิมบนเคร่ืองพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองขางเขาที่

2. คลิกไอคอน HP Deskjet 2020 series บนเดสกท็อปเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริม่)> All
Programs (โปรแกรมทัง้หมด)> HP > HP Deskjet 2020 series >HP Deskjet 2020
series

3. จาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก See What’s Printing (ดูงานท่ีกําลังพิมพอยู) เพ่ือเปดคิวการ
พิมพ แลวเลือก Resume (เริ่มใหม) จากเมนู Document (เอกสาร) เพ่ือทํางานปจจุบนัตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การปองกนักระดาษติด

• อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป
• ควรนํากระดาษท่ีพิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ําเสมอ
• ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดปอนกระดาษน้ันเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด
• อยาวางกระดาษตางประเภทและตางขนาดปนกันในถาดปอนกระดาษ ควรใสกระดาษท่ีเปนประเภท

และขนาดเดียวกันลงในถาด
• ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิดตรวจดูวาตัวปรับ

ความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
• อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

ไมสามารถพมิพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Print Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการ
วิเคราะหการพิมพของ HP) ซึง่สามารถแกปญหานี้ใหคุณไดโดยอัตโนมติั หากตองการดาวนโหลด
ยูทิลิต้ี ใหคลิกที่ลิงกตอไปน้ี

นําฉันไปยังหนาดาวนโหลดยูทิลิต้ีการวินิจฉัยการพิมพของ HP

หมายเหตุ HP Print Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวิเคราะหการพิมพของ HP) ไดรับการ
สนับสนุนสําหรับ Windows เทานั้น และอาจไมมใีนบางภาษา

การแกไขปญหาการพมิพ

ตรวจดูใหแนใจวาเปดเคร่ืองพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไมสามารถพิมพงาน
ได ใหลองปฏิบติัตามข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดและแกไข
2. ถอดสาย USB และเสียบกลับเขาไปใหม
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3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทํางานช่ัวคราวหรือออฟไลน

วธิีตรวจสอบวาเครือ่งพมิพไมไดหยดุการทํางานชัว่คราวหรอืออฟไลน

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

(อุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวาท่ีไอคอนสําหรับผลิตภัณฑของคุณและเลือก ดูงานทีก่าํลงั
พมิพอยู เพ่ือเปดคิวการพิมพ

• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากน้ันคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ) คลิกสองครั้งท่ีไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพ่ือ
เปดคิวการพิมพ

• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบ
คุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) คลิกสองคร้ังที่ไอคอน
เครื่องพิมพของคุณเพ่ือเปดคิวการพิมพ

b. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทําเครื่องหมายถูกหนา
รายการ Pause Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) หรือ Use Printer Offline (ใช
เคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

c. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกครั้ง
4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาผลิตภณัฑไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน

วธิีตรวจสอบวาไดตัง้คาผลติภณัฑไวเปนเครือ่งพมิพเริม่ตนหรอืไม

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

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

ควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เครื่องพิมพ)
• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบ

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

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมเีครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอ่ืนถูกต้ังคาไวเปนเคร่ืองพิมพคาเร่ิมตน ใหคลิกขวาท่ีผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชผลิตภณัฑของคุณอีกครั้ง

5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

วธิเีริม่การทํางานของท่ีเกบ็พกังานพมิพใหม

a. โปรดทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอไปน้ี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบติัการของคุณ

Windows 7

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

• คลิกสองครั้งที่ Services (บริการตางๆ) หนาตาง Services (บริการตางๆ) จะปรากฏขึ้น
• คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)
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• บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริ่มตน) ใหตรวจดูวาได
เลือก Automatic (อัตโนมัติ) ไวแลว

• หากบริการไมทํางาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม)
จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั้นคลิก System and Maintenance (ระบบและการบํารุงรักษา) และคลิก
Administrative Tools (เครื่องมอืในการดูแล)

• คลิกสองครั้งท่ี Services (บริการตางๆ) หนาตาง Services (บริการตางๆ) จะปรากฏข้ึน
• คลิกขวาที่ Print Spooler service (บริการท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties

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

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

จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows XP

• จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิกขวท่ี My Computer (คอมพิวเตอรของ
ฉัน)

• คลิก Manage (จัดการ) แลวคลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรม
ประยุกต)

• คลิกสองครั้งท่ี Services (บริการตางๆ ) แลวเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ)
• คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Restart (เริ่มการทํางานใหม)

เพ่ือเร่ิมการทํางานของบริการใหม
b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาผลิตภณัฑที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสเีขียวอยูดานขางเคร่ืองพิมพ
c. ถาผลิตภัณฑอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีผลิตภณัฑที่ถูกตองและเลือก

Set as Default Printer (ต้ังคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)
d. ลองใชผลิตภณัฑของคุณอีกครั้ง

บท 7

34 การแกไขปญหา

การแ
กไขป

ญ
ห
า



6. เริ่มการทํางานของคอมพิวเตอรใหม
7. การลบคิวการพิมพ

วธิลีบคิวการพมิพ

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

(อุปกรณและเครื่องพิมพ) คลิกขวาท่ีไอคอนสําหรับผลิตภัณฑของคุณและเลือก ดูงานทีก่าํลงั
พมิพอยู เพ่ือเปดคิวการพิมพ

• Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผง
ควบคุม) จากน้ันคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ) คลิกสองครั้งท่ีไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพ่ือ
เปดคิวการพิมพ

• Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบ
คุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร) คลิกสองคร้ังที่ไอคอน
เครื่องพิมพของคุณเพ่ือเปดคิวการพิมพ

b. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด)
หรือ Purge Print Document (ลางเอกสารงานพิมพ) จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพ่ือยืนยัน

c. ถายังมีเอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจากคอมพิวเตอร
รีสตารทเรียบรอยแลว

d. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพ่ือดูใหแนใจวาไมมขีอมลูคางอยู จากนั้นจึงลองพิมพอีกครั้ง

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกท่ีนี่เพ่ือดูการแกไขปญหาเบือ้งตนเพ่ิมเติมทาง
ออนไลน

การนาํสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพมิพ
นําสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนํากระดาษที่ติดออก ใชความระมดัระวังทุก
ครั้งเมือ่นํากระดาษท่ีติดออกจากภายในเคร่ือง

การเตรียมถาดกระดาษ
เปดถาดรบักระดาษออก

▲ ถาดรับกระดาษออกตองเปดอยูเมือ่เริ่มพิมพ
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ปดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ

▲ ฝาครอบตลับหมึกพิมพตองปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

 คลิกที่นี่เพ่ือดูขอมลูเพ่ิมเติมทางออนไลน

ฝายสนับสนนุของ HP
• การลงทะเบียนผลิตภณัฑ
• ข้ันตอนการสนับสนุน
• การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
• ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

การลงทะเบียนผลติภัณฑ
ใชเวลาเพียงไมก่ีนาทีในการลงทะเบียน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การสนับสนุนและการแจง
เตือนการสนับสนุนของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภณัฑขณะติดต้ัง
ซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบียนไดทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขัน้ตอนการสนับสนุน

หากคุณประสบปญหา ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. อานเอกสารที่มาพรอมกับผลิตภณัฑ
2. เขาไปที่เว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support ศูนยบริการ

ลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลท่ีเขา
ถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบนัของผลิตภณัฑและเมื่อตองการความชวยเหลือจาก
ผูเช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปน้ี:
• เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวฒุิที่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยางรวดเร็ว
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสําหรับผลิตภณัฑ
• ผลิตภัณฑท่ีมปีระโยชนและขอมลูการแกไขปญหาเบื้องตนสําหรับปญหาท่ัวๆไป
• การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุน และขาวจาก HP พรอมใหบริการเมื่อคุณลง

ทะเบียนผลิตภัณฑ
3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ตัวเลือกความชวยเหลือและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง

กันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภมูภิาค และภาษา
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การสนับสนนุทางโทรศพัทของ HP
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/
ภูมภิาค และภาษา

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
• การโทรศัพทติดตอ
• หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท

ระยะเวลาของการสนบัสนนุทางโทรศพัท

บริการสนับสนุนทางโทรศัพทระยะเวลาหนึ่งปเปดใหบริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซฟิก และละติน
อเมริกา (รวมเม็กซโิก) หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป ตะวัน
ออกกลาง และแอฟริกา ไปที่ www.hp.com/support โดยมีคาใชจายตามปกติของการใชโทรศัพท

การโทรศพัทตดิตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียม
ขอมลูตอไปนี้ไวใหพรอม

• ช่ือผลิตภัณฑ (เครื่องพิมพ HP Deskjet Ink Advantage 2020hc)
• หมายเลขผลิตภณัฑ (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมกึพิมพ)

• หมายเลขผลิตภณัฑ (ที่ดานหลังหรือขางใตของผลิตภัณฑ)
• ขอความที่ปรากฏเมื่อมปีญหาเกิดข้ึน
• ตอบคําถามเหลาน้ี

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

หมายเลขโทรศพัทของฝายสนบัสนนุ

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

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการสนบัสนนุทางโทรศพัท

หลังสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใช
จายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP

ฝายสนับสนุนของ HP 37
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www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝาย
สนับสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพ่ือรับทราบขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุน

ตวัเลอืกการรบัประกันอื่นๆ
หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบรกิารสําหรบั เครื่องพิมพ HP จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภมูิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการ
รับประกันเพ่ือดูขอมลูในการใหบริการเพ่ิมเติม

บท 7
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8 ขอมลูทางเทคนคิ
ขอมูลดานเทคนิคและขอมลูวาดวยขอบงัคับสากลสําหรับ เครื่องพิมพ HP มอียูใน สวนนี้

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ เครื่องพิมพ HP

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• หมายเหตุ
• ลักษณะเฉพาะ
• โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม
• ประกาศขอบงัคับ

หมายเหตุ

ลักษณะเฉพาะ
ขอมูลจําเพาะดานเทคนิคสําหรบั เครื่องพิมพ HP มอียูในหัวขอนี้ สําหรับรายละเอยีดขอมลูจําเพาะดาน
เทคนิค โปรดดูจากแผนขอมูลผลิตภณัฑที่ www.hp.com/support
ขอกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

ขอกําหนดเกีย่วกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

สําหรับขอมูลเก่ียวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขาไปที่เว็บไซตบริการ
ลูกคาออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support
ลกัษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

• ชวงอุณหภูมกิารใชงานท่ีแนะนํา: 15 ºC ถึง 32 ºC (59 ºF ถึง 90 ºF)
• ชวงอุณหภูมกิารใชงานท่ียอมรับได: 5 ºC ถึง 40 ºC (41 ºF ถึง 104 ºF)
• ความช้ืน: 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดน้ําคางสูงสุด 28 ºC
• ชวงอุณหภูมขิณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): -40 ºC ถึง 60 ºC (-40 ºF ถึง 140 ºF)
• ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเคร่ือง เครื่องพิมพ HP อาจมีขอผิด

พลาดบาง
• HP แนะนําใหใชสาย USB ที่มคีวามยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด

ข้ึนจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

ความจขุองถาดปอนกระดาษ

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

ขอมูลทางเทคนิค 39
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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

หากตองการทราบรายการขนาดส่ือท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแวรเครื่องพิมพ

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 ปอนดสําหรับบตัรดัชนี)

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ

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

ความละเอยีดในการพมิพ

โหมดเอกสารราง

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

โหมดปกติ

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

ธรรมดา-โหมดดทีี่สดุ

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

ธรรมดา-โหมดดทีี่สดุ

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

โหมด dpi สงูสดุ

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

บท 8
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ขอมลูจาํเพาะเกีย่วกบักระแสไฟฟา

0957-2286

• แรงดันไฟฟาเขา: 100-240Vac (+/- 10%)
• ความถ่ีไฟฟาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)
0957-2290

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

หมายเหตุ ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที ่HP ใหมาเทานั้น

จาํนวนการพมิพของตลบัหมกึพมิพ

โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับจํานวนการพิมพ
ของตลับหมกึพิมพโดยประมาณ
ขอมลูเกีย่วกบัเสยีง

ในกรณีที่คุณเช่ือมตออินเทอรเน็ต คุณสามารถอานขอมลูเก่ียวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP ไปท่ี
www.hp.com/support

โปรแกรมควบคมุผลิตภณัฑเพือ่อนุรกัษส่ิงแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มกีารออกแบบเพ่ือการรี
ไซเคิลกับผลิตภณัฑนี้ จํานวนวัสดุไดถูกจํากัดใหอยูในปริมาณท่ีนอยท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาสภาพการทํา
งานและความสม่ําเสมอในการทํางานไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมเหมือนกันไดรับการออกแบบมาใหแยก
ออกจากกันไดงาย สายรัดและการเช่ือมตออ่ืนๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายดวยการใชเครื่อง
มือพ้ืนฐาน ช้ินสวนที่มีความสําคัญไดรับการออกแบบมาใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือการแยกช้ินสวน
และการซอมแซมไดอยางมปีระสิทธิภาพ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดเย่ียมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดที่

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

สวนน้ีจะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี

• เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม
• การใชกระดาษ
• พลาสติก
• เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ
• 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
ในการรักษาสิ่งแวดลอมดานลางนี้เพ่ือชวยใหคุณใสใจในวิธีการประเมินและวิธีการลดผลกระทบที่เกิด

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 41
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จากวิธีการพิมพที่คุณเลือก นอกเหนือไปจากคุณสมบติัเฉพาะในผลิตภัณฑนี้แลว โปรดไปยังเว็บไซต HP
Eco Solutions สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนริเริม่ดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

การใชกระดาษ

เครื่องพิมพนี้เหมาะสําหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ

ช้ินสวนที่ทําจากพลาสติกซึง่มนี้ําหนักเกิน 25 กรัมจะมเีครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพ่ือให
ทราบวาพลาสติกใดควรนําไปรีไซเคิลเมือ่สิ้นสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพนี้แลว

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชวสัดุ

คุณสามารถรับขอมลูเก่ียวกับความปลอดภยัในการใชวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซตของ HP ที่

www.hp.com/go/msds

โครงการรไีซเคลิ

HP นําเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑมากข้ึนในหลายประเทศ/ภมูิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มี
ศูนยรีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก HP ชวยรักษาทรัพยากรโดยนําผลิตภัณฑที่ไดรับ
ความนิยมสูงมาขายใหม หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลผลิตภณัฑ HP โปรดเยี่ยมชม

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

โครงการรไีซเคลิวสัดุสาํหรบั HP inkjet

HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ต HP  ดําเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมภิาค
ทานสามารถนําตลับหมึกพิมพมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย หากตองการขอมลูเพ่ิมเติม โปรดเขาไป
ที่เว็บไซตตอไปน้ี

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

การใชไฟฟา

อุปกรณพิมพและอุปกรณทําสําเนาภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® มี
คุณสมบัติตรงตามขอมลูจําเพาะสําหรับอุปกรณทําสําเนาภาพ ENERGY STAR ขององคการพิทักษส่ิง
แวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เครื่องหมายดังตอไปน้ีจะ
ปรากฏบนผลิตภณัฑทําสําเนาภาพท่ีมคุีณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR

ขอมลูเพ่ิมเติมสําหรับรุนผลิตภณัฑทําสําเนาภาพท่ีมคุีณสมบัติตรงตาม ENERGY STAR จะปรากฏอยู
ในรายการที:่ www.hp.com/go/energystar
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โหมดสลปี

• การใชพลังงานจะลดลงเม่ืออยูในโหมดสลีป
• หลังจากการต้ังคาเครื่องพิมพในครั้งแรก เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากที่ไมมีการใชงาน

นานหานาที
• เวลาในการเขาสูโหมดสลีปจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

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) สามารถอาน
รายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑนี้ไดที่: www.hp.com/go/reach

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 43
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การจาํกดัการใชสารอนัตราย (ยเูครน)

ประกาศขอบงัคบั
เครื่อง เคร่ืองพิมพ HP มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดเก่ียวกับผลิตภณัฑจากหนวยงานท่ีออกขอบงัคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภูมภิาคของทาน

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

• 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
• ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบงัคบั

เพ่ือวัตถุประสงคสําหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขรุนตามขอบงัคับสําหรับผลิตภัณฑของทานคือ
VCVRA-1223 อยาจําสับสนระหวางหมายเลขรุนตามขอบงัคับและช่ือทางการตลาด (เครื่องพิมพ HP
Deskjet Ink Advantage 2020hc อื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ (CZ733A และอ่ืนๆ)
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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

ผลิตภัณฑที่มเีครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบญัญัติ EU Directives ดังตอไปน้ี:

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

ผลิตภัณฑนี้จะมีคุณสมบติัตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มีเครื่องหมาย CE เทานั้น

หากผลิตภณัฑนี้มคุีณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑน้ีจะอยูภายใตขอกําหนดสําคัญของ
กฎบัญญัติ EU Directive ตอไปน้ี:

• กฎบัญญัติ R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบติัตามกฎบัญญัติเหลานี้แสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่
สอดคลองกันและมผีลบงัคับใชซึง่ระบุไวในคําประกาศรับรองของ EU ท่ี HP จัดทําสําหรับผลิตภณัฑหรือ
กลุมผลิตภณัฑนี้ และมเีผยแพร (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภณัฑหรือที่เว็บไซต
ตอไปน้ี: www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ือผลิตภณัฑในชองคนหา)

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบงัคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สําหรับผลิตภัณฑทีไ่มมีคุณสมบตัิดานการโทรคมนาคม และ
สําหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมทีส่อดคลองกนัของ
สหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ทีม่ีประเภทกําลังไฟต่ํากวา
10 mW

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

โปรดดูที่ปายฉลากท่ีเปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑนี้

คุณสมบติัการทํางานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในกลุมประเทศ EU และ EFTA ตอไป
นี้ ออสเตรีย เบลเยียม บลัแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรม
นี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน ลิทัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา
เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอ
รแลนด และสหราชอาณาจักร

หัวตอโทรศัพท (มเีฉพาะบางผลิตภณัฑ) มไีวเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ผลติภณัฑที่มอีุปกรณ LAN แบบไรสาย

• ในบางประเทศอาจมกีฏเกณฑเฉพาะหรือขอกําหนดพิเศษวาดวยการทํางานของเครือขาย LAN
แบบไรสาย เชน การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณท่ีมีใหใชงาน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาเครือขายไรสายสําหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง
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ประเทศฝรัง่เศส

• มีขอจํากัดบางอยางสําหรับการทํางานของ LAN แบบไรสายดวยความถ่ี 2.4-GHz ของผลิตภณัฑนี้:
ผลิตภัณฑนี้อาจใชงานภายในอาคารไดสําหรับคล่ืนความถ่ี 2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13)
สําหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะใชไดเฉพาะคลื่นความถ่ี 2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สําหรับ
ขอกําหนดลาสุด โปรดดูที่ www.arcep.fr

หากมขีอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบงัคับ โปรดติดตอ:

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

ประกาศขอบงัคับ 47
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