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1 แนะนําผลิตภัณฑ์

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

● มุมมองของผลิตภัณฑ์

● ภาพรวมแผงควบคุม

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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http://www.hp.com/support/ljMFPM125series
http://www.hp.com/support/ljMFPM126series
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http://www.hp.com/support/ljMFPM127series
http://www.hp.com/support/ljMFPM128series
http://www.hp.com/support


การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
  M125a, M125r,

M125ra, M126a
M125nw,
M125rnw,
M126nw

M127fn, M127fs,
M128fn

M127fp, M128fp M127fw, M128fw

การจดัการ
กระดาษ

ถาดป้อนกระดาษ (ความจุ
150 แผ่น)

ถาดกระดาษออกมาตรฐาน
(ความจุ 100 แผ่น)

เครื่องมือของส่วนย่ืนสําหรับ
กระดาษท่ีมขีนาดส้ัน

ระบบปฏบิัติการท่ี
รองรับ

Windows XP, 32 บิต

Windows Vista 32
บิต และ 64 บิต

Windows 7 รุ่น 32 บิต
และ 64 บิต

Windows 8 รุ่น 32 บิต
และ 64 บิต

Windows 2003
Server (32 บิตและ 64
บิต) ไดรเวอร์การพมิพ์และ
สแกนเท่าน้ัน

Windows 2008
Server (32 บิตและ 64
บิต) ไดรเวอร์การพมิพ์และ
สแกนเท่าน้ัน

Windows 2012
Server, ไดรเวอร์การพิมพ์
และสแกนเท่าน้ัน

Mac OS X v10.6.8
หรือรุ่นท่ีสูงกว่า

ไดรเวอร์การพิมพ์ที่สนบัสนนุ

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCLmS จะรวมอยู่ในแผ่นซีดใีน
กล่องเป็นไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้น

การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

การเช่ือมต่อ
10/100/1000
Ethernet LAN

 

การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบไร้
สาย
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  M125a, M125r,
M125ra, M126a

M125nw,
M125rnw,
M126nw

M127fn, M127fs,
M128fn

M127fp, M128fp M127fw, M128fw

หน่วยความจํา 128 MB RAM

หน้าจอแผง
ควบคมุ

LCD แบบ 2 บรรทัด   

หน้าจอสัมผัสกราฟิกสี     

LED แบบ 2 หลัก     

พิมพ์ พิมพ์ได้สูงสุด 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) บนกระดาษ
ขนาด A4 และ 21 ppm
บนกระดาษขนาด Letter

สําเนา สแกนเนอร์แบบแท่นรองรับ
กระดาษสูงสุดขนาด A 4
หรือ Letter

อปุกรณ์ป้อนกระดาษ   

ความละเอยีดสําเนา 300
จุดต่อน้ิว (dpi)

Scan (สแกน) ความละเอยีดการสแกนสูงสุด
1200 dpi

สแกนสี

โทรสาร V.34 มีพอร์ตแฟกซ์
RJ-11 สองพอร์ต

  

หูโทรศัพท์     
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มุมมองของผลิตภัณฑ์
ด้านหน้าของผลิตภณัฑ์

1 2 6

3

45 7

1 ถาดกระดาษออก

2 สแกนเนอร์

3 ปุ่มเปิด/ปิด

4 แผงควบคุม (เอยีงข้ึนเพือ่ให้ดไูด้ง่ายข้ึนและประเภทแตกต่างกันไปตามรุ่น)

5 ถาดป้อนกระดาษ

6 อุปกรณ์ป้อนกระดาษ

7 เครื่องมือของส่วนย่ืนสําหรับกระดาษท่ีมีขนาดส้ัน
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ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

1

4
3

2

5

6

1 สลอ็ตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพือ่ความปลอดภัย

2 Hi-Speed USB 2.0

3 พอร์ตอีเธอร์เน็ต

4 จุดเช่ือมต่อสายไฟ

5 พอร์ต "สายเข้า" ของแฟกซ์สําหรบัเช่ือมต่อสายโทรศพัท์และแฟกซ์กับเครือ่งพิมพ์

6 พอร์ต "สายออก" ของโทรศัพท์สําหรับเช่ือมต่อโทรศพัท์สายพ่วง เครือ่งตอบรับโทรศพัท์ หรืออปุกรณ์อื่นๆ
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ภาพรวมแผงควบคุม
● M125a, M125r, M125ra, M126a

● M125nw, M125rnw, M126nw

● M127fn, M127fs, M128fn, M127fp, M128fp

● M127fw และ M128fw

● หน้าจอหลักของแผงควบคุม (ทัชสกรีนเท่าน้ัน)

M125a, M125r, M125ra, M126a

2 3 4 5

61

7

891011

1 หน้าจอแสดงผล LED แสดงจํานวนสําเนา ระดับความเข้มของสําเนา และเปอร์เซ็นต์ของการย่อหรอืขยายขนาดสําเนา และแสดงรหัสข้อผิดพลาดท่ีแจ้งปัญหาท่ีคุณต้องแก้ไข

2 ลกูศรข้ึนและลง เพิ่มหรือลดจํานวนสําเนา ระดบัความเข้มของสําเนา หรอืเปอร์เซ็นต์ของการย่อหรือขยายขนาดสําเนา

● จํานวนสําเนา: กดปุ่มแล้วปล่อยในหนึ่งวินาทีเพือ่เพิม่หรอืลดครั้งละ 1 กดปุ่มค้างไว้นานกว่าหนึ่งวินาทีเพือ่เพิ่มหรอืลดครั้งละ 10

● ระดับความเข้มของสําเนา: กดปุ่มแล้วปล่อยในหน่ึงวนิาทีเพือ่เพิม่หรือลดครั้งละ 1 กดปุ่มค้างไว้นานกว่าหน่ึงวนิาทีเพื่อเพิ่มหรือลดเป็นค่าสูงสุด
หรอืตํ่าสุด

● เปอร์เซ็นต์การย่อหรือขยายขนาดสําเนา: กดปุ่มแล้วปล่อยในหน่ึงวินาทีเพื่อเพิ่มหรือลดครั้งละ 10% กดปุ่มค้างไว้นานกว่าหน่ึงวินาทีเพือ่เพ่ิม
หรอืลด 100%

3 ไฟย่อ/ขยายสําเนา แสดงการใช้งานคุณสมบัติการย่อหรอืขยายขนาดสําเนา

4 ไฟสําเนาเข้มข้ึน/จางลง แสดงการใช้คณุสมบัติความเข้มของสําเนา

5 ไฟจํานวนสําเนา แสดงการใช้คุณสมบัติจํานวนสําเนา

6 ปุ่มการต้ังค่า สลบัระหว่างการต้ังค่าการทําสําเนาสําหรับจํานวนสําเนา ความเข้ม และขนาดสําเนาของแต่ละงาน ตัวเลือกเริ่มต้นคอืจํานวนสําเนา ในการเปลีย่นการต้ังค่า
เริ่มต้นของทุกงาน ให้สลับการต้ังค่า แล้วกดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที เมื่อไฟสัญญาณกะพริบ ให้ปรับการต้ังค่า กดปุ่มน้ีอกีครัง้เพือ่บันทึกการต้ังค่า

7 ปุ่มเริ่มทําสําเนา เริ่มต้นงานการทําสําเนา

8 ปุ่มยกเลิก ยกเลกิงานปัจจุบัน หรือล้างการต้ังค่าล่าสุดของคุณ เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อม ให้กดปุ่มน้ีเพื่อรีเซ็ตการต้ังค่าการทําสําเนาเป็นค่าเริ่มต้น
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9 ไฟสถานะระดบัผงหมึก แสดงระดับผงหมกึในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อย

10 ไฟสัญญาณเตือน แสดงปัญหาของอุปกรณ์

11 ไฟพร้อม แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมหรือกําลังประมวลผลข้อมลูงาน

M125nw, M125rnw, M126nw

1 432 5

9 8

6

10

7

1112

13

1 ปุ่มไร้สาย เปิด/ปิดระบบไร้สาย

2 ปุ่มการต้ังค่า เปิดเมนู การต้ังค่า

3 ปุ่มลูกศรซ้าย เลื่อนเคอเซอร์ไปทางซ้ายหรอืเลื่อนผ่านตัวเลือกเมนู

4 ปุ่ม OK ยืนยันการต้ังค่าหรือยืนยันการดําเนินการเพือ่ดําเนินการต่อ

5 ปุ่มลูกศรขวา เลื่อนเคอเซอร์ไปทางขวาหรือเลื่อนผ่านตัวเลือกเมนู

6 ปุ่มเปิด/ปิด เปิดหรือปิดเครื่องพมิพ์

7 ปุ่มยกเลิก ลบการต้ังค่า ยกเลกิงานปัจจุบัน หรือออกจากเมนูปัจจุบัน

8 ปุ่มการต้ังค่าสําเนา เปิดเมนู การต้ังค่าสําเนา

9 ปุ่มจางลง/เข้มขึ้น ปรับการต้ังค่าความเข้มสําหรับงานการทําสําเนาปัจจุบัน

10 ปุ่มจํานวนสําเนา ตั้งค่าจํานวนสําเนา

11 ปุ่มย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าน้ี

THWW ภาพรวมแผงควบคุม 7



12 ปุ่มเริ่มทําสําเนา เริ่มต้นงานการทําสําเนา

13 ปุ่ม ePrint เปิดเมนู บริการบนเว็บ

M127fn, M127fs, M128fn, M127fp, M128fp

1 432 5

9 8

6

10

7

111213

14

15

1 ปุ่มเริ่มแฟกซ์ เริ่มต้นงานแฟกซ์

2 ปุ่มการต้ังค่า เปิดเมนู การต้ังค่า

3 ปุ่มลูกศรซ้าย เลื่อนเคอเซอร์ไปทางซ้ายหรือเลือ่นผ่านตัวเลอืกเมนู

4 ปุ่ม OK ยืนยันการต้ังค่าหรือการดําเนินการเพื่อดําเนินการต่อ

5 ปุ่มลูกศรขวา เลื่อนเคอเซอร์ไปทางขวาหรือเลื่อนผ่านตัวเลือกเมนู

6 ปุ่มเปิด/ปิด เปิดหรือปิดเครื่องพมิพ์

7 ปุ่มยกเลิก ลบการต้ังค่า ยกเลกิงานปัจจุบัน หรือออกจากเมนูปัจจุบัน

8 ปุ่มการต้ังค่าสําเนา เปิดเมนู การต้ังค่าสําเนา

9 ปุ่มจางลง/เข้มขึ้น ปรับการต้ังค่าความเข้มสําหรับงานการทําสําเนาปัจจุบัน

10 ปุ่มจํานวนสําเนา ตั้งค่าจํานวนสําเนา

11 ปุ่มย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าน้ี

12 ปุ่มเริ่มทําสําเนา เริ่มต้นงานการทําสําเนา

13 ปุ่ม ePrint เปิดเมนู บริการบนเว็บ
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14 แผงปุ่มกดตัวเลข ใช้แผงปุ่มกดเพือ่ป้อนหมายเลขแฟกซ์ หรอืเลือกตัวเลือกเมนู

15 ปุ่มโทรซํ้าแฟกซ์ โทรซํ้าหมายเลขแฟกซ์ท่ีใช้สําหรับงานแฟกซ์ก่อนหน้า

M127fw และ M128fw

1

9

8

2

4

5

7

6

3

1 หน้าจอสัมผัส เข้าสู่คุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพมิพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์

2 ปุ่มและไฟสัญญาณวิธีใช้ เข้าสู่ระบบวิธใีช้ท่ีแผงควบคุม

3 ปุ่มเปิด/ปิด เปิดหรือปิดเครื่องพมิพ์

4 ปุ่มลูกศรขวา เลื่อนเคอเซอร์ไปทางขวา หรือเลือ่นหน้าจอไปยังหน้าจอถัดไป

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

5 ปุ่มยกเลิก ลบการต้ังค่า ยกเลกิงานปัจจุบัน หรือออกจากหน้าจอปัจจุบัน

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

6 ปุ่มและไฟสัญญาณย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าน้ี

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

THWW ภาพรวมแผงควบคุม 9



7 ปุ่มลูกศรซ้าย เลื่อนเคอเซอร์ไปทางซ้าย หรือเลื่อนหน้าจอไปยังหน้าจอก่อนหน้า

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

8 ปุ่มและไฟสัญญาณหน้าแรก เข้าสู่หน้าจอหลัก

9 ไฟสัญญาณไร้สาย แสดงการเปิดใช้งานเครือข่ายไร้สาย ไฟสัญญาณกะพริบขณะเครือ่งพิมพ์ทําการเช่ือมต่อกับเครอืข่ายไร้สาย

หน้าจอหลักของแผงควบคุม (ทัชสกรีนเท่านั้น)

หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์ และแสดงสถานะของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณสมบัติในหน้าจอหลักอาจต่างกันไปตามการกําหนดค่าเคร่ืองพิมพ์ และการออกแบบน้ีรองรับเฉพาะบางภาษาเท่าน้ัน

1 2 3 4 5 6

10 7

89

1 ปุ่ม HP Web Services เข้าสู่คุณสมบัติ HP Web Services รวมถึง HP ePrint ได้อย่างรวดเร็ว

2 ปุ่มการต้ังค่า เปิดเมนู การต้ังค่า

3 ปุ่มไร้สาย เข้าสู่เมนู ไร้สาย และข้อมูลสถานะไร้สาย

หมายเหตุ: เมื่อเช่ือมต่อกับเครอืข่ายไร้สาย ไอคอนน้ีจะเปลี่ยนเป็นชุดแถบความแรงสัญญาณ

4 ปุ่มเครอืข่าย เข้าสู่การต้ังค่าเครือข่ายและข้อมลู

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะแสดงเมื่อเครือ่งพิมพ์เช่ือมต่อกับเครือข่ายเท่าน้ัน
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5 ปุ่มข้อมูล แสดงข้อมูลสถานะเครื่องพมิพ์

6 ปุ่มอุปกรณ์ส้ินเปลือง แสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานะอปุกรณ์ส้ินเปลือง

7 ปุ่ม โปรฯ เข้าสู่เมนู โปรฯ เพือ่พมิพ์โดยตรงจากเว็บแอปพลิเคชันท่ีเลือก

8 สถานะเครื่องพิมพ์ แสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานะเครื่องพิมพ์โดยรวม

9 ปุ่ม แฟกซ์ เข้าสู่คณุสมบัติแฟกซ์

10 ปุ่ม ถ่ายฯ เข้าสู่คณุสมบัติทําสําเนา
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2 ถาดกระดาษ

● ขนาดและประเภทกระดาษท่ีรองรับ

● ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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ขนาดและประเภทกระดาษท่ีรองรับ
● ขนาดกระดาษท่ีใช้ได้

● ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุน

ขนาดกระดาษท่ีใช้ได้
หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนท่ีจะส่ังพิมพ์งาน

ขนาด ขนาด

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

A4 210 x 297 มม.

A5 148 x 210 มม.

A6 105 x 148 มม.

B5 (JIS) 182 x 257 มม.

Executive 184 x 267 มม.

Postcard (JIS) 100 x 148 มม.

Double Postcard (JIS) 200 x 148 มม.

16K 184 x 260 มม.

16K 195 x 270 มม.

16K 197 x 273 มม.

8.5 x 13 216 x 330 มม.

ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.

ซองจดหมาย Monarch 98 x 191 มม.

ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม.

ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.

กําหนดเอง 76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม.

ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุน
หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนท่ีจะส่ังพิมพ์งาน
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● ธรรมดา

● HP EcoSMART Lite

● กระดาษบาง 60–74g

● กระดาษหนาปานกลาง 96–110g

● กระดาษหนา 111–130g

● กระดาษหนาพิเศษ 131–175g

● แผ่นใสเลเซอร์ขาวดํา

● ฉลาก

● กระดาษหัวจดหมาย

● กระดาษแบบฟอร์ม

● กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ

● กระดาษสี

● กระดาษหยาบ

● กระดาษบอนด์

● กระดาษรีไซเคิล

● ซองจดหมาย

● กระดาษหนัง
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ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
หมายเหตุ: เม่ือต้องการเติมกระดาษ ให้นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดป้อนก่อน แล้วจัดปึกกระดาษให้ตรง อย่าคล่ีกระดาษออก วิธีน้ีจะช่วยลดปัญหากระดาษติด
โดยจะป้องกันไม่ให้กระดาษหลายแผ่นถูกดึงเข้าเคร่ืองพิมพ์พร้อมกัน

1. ใส่กระดาษในถาดป้อนโดยหงายข้ึนและใส่หัวกระดาษเข้าไปก่อน

การวางแนวกระดาษในถาดจะแตกต่างกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของงาน
พิมพ์ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ดูท่ี ตาราง 2-1 การวางแนวกระดาษถาดป้อน
ในหน้า 17

 

2. ปรับตัวก้ันกระดาษจนแนบกับกระดาษ  
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ตาราง 2-1  การวางแนวกระดาษถาดป้อน
ประเภทกระดาษ โหมดพิมพ์สองด้าน วธีิการใส่กระดาษ

กระดาษแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจดหมาย การพมิพ์ 1 ด้านหรอืการพมิพ์ 2 ด้าน หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ การพมิพ์ 1 ด้านหรอืการพมิพ์ 2 ด้าน หงายหน้าข้ึน

รูอยู่ทางด้านซ้ายของอปุกรณ์

ซองจดหมาย การพมิพ์ด้านเดียว หงายหน้าข้ึน

หันขอบด้านบนไปทางด้านขวาของถาด ให้ด้านติดแสตมป์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ทีหลัง

การปรับถาดสําหรับกระดาษขนาดเล็ก
ในการพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ท่ีมีขนาดส้ันกว่า 185 มม. (7.3 น้ิว) ให้ใช้ส่วนยื่นสําหรับกระดาษท่ีมีขนาดส้ันเพ่ือปรับถาดป้อนกระดาษ
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1. นําเคร่ืองมือของส่วนยื่นสําหรับกระดาษท่ีมีขนาดส้ันออกมาจากช่องเก็บทาง
ด้านขวาของบริเวณป้อนกระดาษ

 

2. ติดต้ังเคร่ืองมือกับตัวก้ันความยาวของกระดาษในถาดป้อนกระดาษ  

3. ใส่กระดาษลงในถาด แล้วปรับตัวก้ันกระดาษจนชิดกับกระดาษ  
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4. ดันกระดาษเข้าไปในเคร่ืองพิมพ์จนสุด แล้วดันตัวก้ันความยาวกระดาษเพ่ือ
เคร่ืองมือของส่วนยื่นรองรับกระดาษ

 

5. เม่ือเสร็จส้ินการพิมพ์บนกระดาษท่ีมีขนาดส้ัน ให้ถอดเคร่ืองมือของส่วนยื่น
สําหรับกระดาษท่ีมีขนาดส้ันออกจากถาดป้อนกระดาษ แล้วใส่ในช่องเก็บ
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3 พิมพ์

● พิมพ์งาน (Windows)

● พิมพ์งาน (Mac OS X)

● การพิมพ์ทางเว็บ

● ต้ังค่า HP Wireless Direct Printing

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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พิมพ์งาน (Windows)
● วธิีการพิมพ์ (Windows)

● พิมพ์บนท้ังสองด้านด้วยตนเอง (Windows)

● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

● เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

● ข้อมูลการพิมพ์เพิ่มเติม

วิธีการพมิพ์ (Windows)
ข้ันตอนต่อไปน้ีอธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสําหรับ Windows

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การ
พิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

3. คลิกหรือแตะแแถบในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อกําหนดค่าตัวเลือกท่ีใช้ได้

4. คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไปท่ีกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ เลือกจํานวนสําเนาท่ีต้องการพิมพ์จากหน้าจอน้ี
5. คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเคร่ืองพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม
Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)
เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
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3. คลิกหรือแตะแถบ เค้าโครง  

4. เลือกตัวเลือกพิมพ์สองด้านท่ีเหมาะสมจากรายการดรอปดาวน์ พิมพ์บน
กระดาษท้ังสองด้าน แล้วคลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง

 

5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกของทุกหน้าในเอกสารก่อน
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6. รับปึกกระดาษท่ีพิมพ์จากถาดกระดาษออก และนําไปใส่โดยคว่ําด้านท่ีพิมพ์ลง
ด้านบนเข้าไปก่อนในถาดป้อนกระดาษ

 

7. ท่ีคอมพิวเตอร์ ให้คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อทําการพิมพ์ด้านท่ีสอง  

8. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะหรือกดปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อ
ดําเนินการต่อ

 

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเคร่ืองพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม
Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)
เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
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3. คลิกหรือแตะแถบ เค้าโครง  

4. เลือกตัวเลือก การวางแนว ท่ีถูกต้องจากรายการดรอปดาวน์  

5. เลือกจํานวนหน้าต่อแผ่นท่ีถูกต้องจากรายการดรอปดาวน์ จํานวนหน้า
ต่อแผ่น แล้วคลิกหรือแตะปุ่ม ขั้นสูง
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6. เลือกตัวเลือก เค้าโครงหน้าต่อแผ่น ท่ีถูกต้องจากรายการดรอ
ปดาวน์

 

7. เลือกตัวเลือก เส้นขอบหน้ากระดาษ ท่ีถูกต้องจากรายการดรอ
ปดาวน์ คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้น
สูง แล้วคลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Properties
(คุณสมบัติ) หรือ Preferences (คุณลักษณะ)

 

8. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  
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2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเคร่ืองพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม
Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)
เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

 

3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ  
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4. จากรายการดรอปดาวน์ สื่อ: ให้เลือกประเภทกระดาษท่ีถูกต้อง แล้วคลิก
หรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)
หรือ Preferences (คุณลักษณะ)

 

5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  

ข้อมูลการพิมพ์เพิม่เติม
ไปท่ี www.hp.com/support เพื่อเยีย่มชมเวบ็ไซต์การสนับสนุนสําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ี และสําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการงานพิมพ์เฉพาะ เช่นต่อไปน้ี:

● เลือกขนาดกระดาษ

● เลือกการวางแนวกระดาษ

● สร้างหนังสือเล่มเล็ก

● เลือกการตั้งค่าคุณภาพ

● เลือกขอบหน้า
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พิมพ์งาน (Mac OS X)
● วธิีการพิมพ์ (Mac OS X)

● พิมพ์บนท้ังสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X)

● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X)

● เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)

● ข้อมูลการพิมพ์เพิ่มเติม

วิธีการพมิพ์ (Mac OS X)
ข้ันตอนต่อไปน้ีอธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสําหรับ Mac OS X

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู หรือคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) จากน้ันเลือกเมนูอื่นๆ เพื่อปรับการต้ังค่าการพิมพ์

4. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X)

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีจะใช้ได้หากคุณติดต้ังไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP โดยอาจใช้ไม่ได้หากคุณกําลังใช้ AirPrint

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู หรือคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Manual Duplex (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)

4. คลิกช่อง Manual Duplex (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) แล้วเลือกตัวเลือกการเยบ็เล่ม

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกของทุกหน้าในเอกสารก่อน
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6. รับปึกกระดาษท่ีพิมพ์จากถาดกระดาษออก และนําไปใส่โดยคว่ําด้านท่ีพิมพ์ลงด้านบนเข้าไปก่อนในถาดป้อนกระดาษ

7. ท่ีคอมพิวเตอร์ ให้คลิกปุ่ม Continue (ดําเนินการต่อ) เพื่อทําการพิมพ์ด้านท่ีสอง

8. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดําเนินการต่อ

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู หรือคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

4. จากรายการดรอปดาวน์ Pages per Sheet (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีคุณต้องการพิมพ์ในแต่ละแผ่น

5. ในพ้ืนท่ี Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกลําดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า

7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. เปิดเมนูรายการดรอปดาวน์เมนู หรือคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Finishing (ตกแต่ง)

4. เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ์)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

ข้อมูลการพิมพ์เพิม่เติม
ไปท่ี www.hp.com/support เพื่อเยีย่มชมเวบ็ไซต์การสนับสนุนสําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ี และสําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการงานพิมพ์เฉพาะ เช่นต่อไปน้ี:
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● การสร้างและการใช้ช็อตคัทหรือค่าล่วงหน้า

● เลือกขนาดกระดาษหรือใช้ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

● เลือกการวางแนวกระดาษ

● สร้างหนังสือเล่มเล็ก

● กําหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ

● พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของเอกสารบนกระดาษอื่น

● พิมพ์ลายนํ้าบนเอกสาร
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การพิมพ์ทางเว็บ
การพิมพ์จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ตมีหลายตัวเลือก

HP ePrint

ใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบในอีเมล์ไปยังอีเมล์แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ท่ีใช้งานอีเมล์ได้

ในการใช้ HP ePrint เคร่ืองพิมพ์ต้องตรงตามข้อกําหนดเหล่าน้ี:

● เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

● บริการบนเวบ็ของ HP ต้องเปิดใช้งานในเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองพิมพ์ต้องลงทะเบียนกับ HP Connected

แผงควบคุมของเครื่อง LCD

1. ค้นหา IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ์

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเครือข่าย
● แสดง IP แอดเดรส

2. ในการเปิด HP Embedded Web Server ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์ลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์

3. คลิกแถบ HP Web Services ใน HP Embedded Web Server แล้วคลิก เปิดใช้ เคร่ืองพิมพ์จะเปิดใช้งานบริการบนเว็บ แล้วพิมพ์
หน้าข้อมูล

หน้าข้อมูลประกอบด้วยรหัสเคร่ืองพิมพ์ท่ีคุณใช้เพื่อลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์ HP ของคุณท่ี HP Connected

4. ไปท่ี www.hpconnected.com เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่าจนเสร็จเรียบร้อย

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มบริการเว็บ  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. แตะปุ่ม เปิดใช้งานบริการบนเวบ็ เคร่ืองพิมพ์จะเปิดใช้งานบริการบนเว็บ แล้วพิมพ์หน้าข้อมูล

หน้าข้อมูลประกอบด้วยรหัสเคร่ืองพิมพ์ท่ีคุณใช้เพื่อลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์ HP ของคุณท่ี HP Connected

3. ไปท่ี www.hpconnected.com เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่าจนเสร็จเรียบร้อย

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ไปที่ www.hp.com/support เพื่อดูข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับเคร่ืองพิมพ์ของคุณ

ซอฟต์แวร์ HP ePrint
ซอฟต์แวร์ HP ePrint ช่วยให้การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแลปทอปไปยงัเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ HP ePrint ง่ายข้ึน หลังจากท่ีติดต้ังซอฟต์แวร์ ให้เปิดตัวเลือก
Print (พิมพ์) จากแอปพลิเคชัน แล้วเลือก HP ePrint จากรายการเคร่ืองพิมพ์ท่ีติดต้ังอยู่ ซอฟต์แวร์น้ีจะช่วยให้คุณค้นหาเคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับ HP ePrint ซ่ึงลง
ทะเบียนไว้กับบัญชี HP Connected ง่ายข้ึน เคร่ืองพิมพ์ HP เป้าหมายอาจอยู่ท่ีโต๊ะของคุณหรืออยู่ในท่ีอื่น เช่น สํานักงานสาขาหรือหรือท่ัวโลก
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สําหรับ Windows ซอฟต์แวร์ HP ePrint ยังสนับสนุนการพิมพ์ผ่าน IP ไปยังเคร่ืองพิมพ์ในเครือข่าย (LAN หรือ WAN) โดยตรงตามปกติ และไปยัง
เคร่ืองพิมพ์ PostScript® ที่สนับสนุน

ไปท่ี www.hp.com/go/eprintsoftware หากต้องการไดรเวอร์และข้อมูล

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ HP ePrint คือยทูิลิตีเวิร์กโฟลว์ PDF สําหรับ Mac ซ่ึงในทางเทคนิคแล้ว ไม่ใช่ไดรเวอร์การพิมพ์ ซอฟต์แวร์ HP ePrint สําหรับ
Mac สนับสนุนพาธการพิมพ์ผ่าน HP Connected เท่าน้ัน และไม่สนับสนุนการพิมพ์ผ่าน IP ไปยังเคร่ืองพิมพ์ในเครือข่ายโดยตรง

AirPrint
รองรับการส่ังพิมพ์โดยตรงด้วย AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS 4.2 หรือสูงกว่า ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จากเคร่ืองพิมพ์โดยตรง โดยใช้ iPad, iPhone
(3GS ข้ึนไป) หรือ iPod touch (รุ่นท่ีสามข้ึนไป) ในแอปพลิเคชนัต่อไปน้ี:

● Mail

● ภาพถ่าย

● Safari

● iBooks

● แอปพลิเคชันอื่นๆ บางตัว

เม่ือต้องการใช้ AirPrint เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอุปกรณ์ Apple หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ AirPrint และหาก
ต้องการทราบว่าเคร่ืองพิมพ์ HP ใดบ้างท่ีสามารถใช้งานร่วมกับ AirPrint ได้ ให้ไปท่ี www.hp.com/go/airprint

หมายเหตุ: AirPrint ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB AirPrint ให้ฟังก์ชันมือถือสําหรับพิมพ์เท่าน้ัน AirPrint ไม่รองรับการสแกน
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ตัง้ค่า HP Wireless Direct Printing
หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีใช้ได้กับรุ่นไร้สายเท่าน้ัน และเคร่ืองพิมพ์อาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อใช้คุณสมบัติน้ี

คุณสมบัติ HP Wireless Direct Printing จะช่วยให้คุณสามารถส่ังพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือแบบไร้สายไปท่ีเคร่ืองพิมพ์ท่ีเปิดใช้งาน HP Wireless Direct
โดยไม่ต้องเชือ่มต่อเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต ให้ใช้ HP Wireless Direct ในการพิมพ์แบบไร้สายจากอุปกรณ์ต่อไปน้ี:

● iPhone, iPad หรือ iTouch โดยใช้ Apple AirPrint หรือแอปพลิเคชันมือถือ HP ePrint

● อุปกรณ์มือถือท่ีใช้ระบบ Android หรือ Symbian โดยใช้แอปพลิเคชัน HP ePrint Home & Biz

● คอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบปฏิบัติการใดๆ ท่ีใช ้Wi-Fi ได้

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ HP Wireless Direct ให้ไปท่ี www.hp.com/go/wirelessprinting แล้วคลิก HP Wireless Direct

ในการต้ังค่า HP Wireless Direct จากแผงควบคุม ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม OK เพื่อเปิดเมนู

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเครือข่าย
● เมนูไร้สาย
● Wireless Direct

3. เลือกตัวเลือก เปิด แล้วกดปุ่ม OK เคร่ืองพิมพ์จะบันทึกการตั้งค่าแล้วกลับไปท่ีเมนู การตั้งค่าพิมพ์ตรงไร้สาย บนแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มไร้สาย  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● เมนูไร้สาย

● การตั้งค่าพิมพ์ตรงไร้สาย

● เปิด/ปิด

3. แตะรายการเมนู เปิด เคร่ืองพิมพ์จะบันทึกการตั้งค่าแล้วกลับไปที่เมนู การตั้งค่าพิมพ์ตรงไร้สาย บนแผงควบคุม
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4 สําเนา

● ทําสําเนา

● ทําสําเนาท้ังสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)

● ปรับให้คุณภาพสําเนาดีท่ีสุด

● ปรับความจางและเข้มสําหรับสําเนา (แผงควบคุมบนหน้าจอ LED เท่าน้ัน)

● การย่อหรือขยายขนาดสําเนา (แผงควบคุมหน้าจอ LED เท่าน้ัน)

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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ทําสําเนา
แผงควบคุมหน้าจอ LED

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  และตรวจสอบว่าไฟจํานวนสําเนา  สว่างข้ึน

4. กดปุ่มลูกศรเพื่อปรับจํานวนสําเนา

5. กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. เม่ืออยู่ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มจํานวนสําเนา 

4. เลือกจํานวนสําเนา

5. กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ

4. แตะลูกศรเพ่ือเปล่ียนจํานวนสําเนา หรือแตะจํานวนท่ีมีอยู่และพิมพ์จํานวนสําเนา

5. แตะปุ่ม เร่ิมทําสําเนา เพื่อเร่ิมทําสําเนา
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ทําสําเนาท้ังสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. เร่ิมต้นงานสําเนา

● แผงควบคุมหน้าจอ LED และ LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา 

● แผงควบคุมหน้าจอสมัผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ

4. รับหน้าที่พิมพ์จากถาดกระดาษออก และนําไปใส่โดยคว่ําด้านท่ีพิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษ

5. พลิกเอกสารต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์เพื่อทําสําเนาด้านท่ีสอง

6. เร่ิมต้นงานสําเนา

● แผงควบคุมหน้าจอ LED และ LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา 

● แผงควบคุมหน้าจอสมัผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ

7. ทําซํ้าข้ันตอนน้ีจนคุณทําสําเนาครบทุกหน้า
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ปรบัให้คุณภาพสําเนาดีท่ีสุด
การตั้งค่าคุณภาพสําเนามีดังต่อไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การต้ังค่าน้ีเม่ือคุณไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพของสําเนา

● ผสม: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่ น่ีคือการต้ังค่าเร่ิมต้นสําหรับการใช้ประโยชน์สําเนา

● รูปภาพ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่

แผงควบคุมหน้าจอ LED

1. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ ์HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

3. บนแท็บ ระบบ ให้คลิก การตัง้ค่าสําเนา

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มเมนูสําเนา 

4. เปิดเมนู ใช้ประโยชน์สูงสุด
5. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเลือก

6. กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ

4. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเล่ือนและแตะปุ่ม ใช้ประโยชน์สูงสุด

5. แตะปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ และแตะตัวเลือกเพ่ือเลือก

6. แตะปุ่ม เร่ิมทําสําเนา เพื่อเร่ิมทําสําเนา
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ปรบัความจางและเข้มสาํหรับสาํเนา (แผงควบคุมบนหน้าจอ
LED เท่าน้ัน)

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  ซํ้าๆ จนกว่าไฟเข้มข้ึน/จางลง  จะสว่างข้ึน

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเพ่ิมหรือลดการต้ังค่าเข้มข้ึน/จางลง

หมายเหตุ: การตั้งค่าจะกลับเป็นค่าเร่ิมต้นหลังจากสองนาที
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การย่อหรือขยายขนาดสําเนา (แผงควบคุมหน้าจอ LED เท่าน้ัน)
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์

2. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  ซํ้าๆ จนกว่าไฟย่อ/ขยาย  จะสว่างข้ึน

3. กดลูกศรข้ึนเพ่ือเพ่ิมขนาดสําเนา หรือกดลูกศรลงเพ่ือลดขนาดสําเนา

4. กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา
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5 Scan (สแกน)

● สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows)

● สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Mac OS X)

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows)
ใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan เพื่อเร่ิมการสแกนจากซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถบันทึกภาพท่ีสแกนเป็นไฟล์หรือส่งไปท่ีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อ่ืนได้

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ให้ใส่กระดาษขนาดเล็ก (Letter, A4 หรือท่ีเล็กกว่า) โดยให้ขอบด้านยาวของกระดาษอยู่ทางด้านซ้ายของ
กระจกของสแกนเนอร์

2. คลิก Start (เร่ิม) แล้วคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ใน Windows XP)

3. คลิก HP แล้วเลือกเคร่ืองพิมพ์ของคุณ

4. คลิก HP Scan เลือกช็อตคัทการสแกน แล้วปรับการต้ังค่า หากจําเป็น

5. คลิก Scan

หมายเหตุ: คลิก Advanced Settings เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกอื่นๆ

คลิก Create New Shortcut เพื่อสร้างชดุการต้ังค่าท่ีกําหนดเอง และบันทึกในรายการช็อตคัท
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สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Mac OS X)
ใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan เพื่อเร่ิมการสแกนจากซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ให้ใส่กระดาษขนาดเล็ก (Letter, A4 หรือท่ีเล็กกว่า) โดยให้ขอบด้านยาวของกระดาษอยู่ทางด้านซ้ายของ
กระจกของสแกนเนอร์

2. เปิดซอฟต์แวร์ HP Scan ซ่ึงอยู่ในโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือสแกนเอกสาร

4. เม่ือคุณสแกนหน้าท้ังหมดแล้ว ให้คลิกปุ่ม Done (เสร็จ) เพื่อพิมพ์หน้าหรือบันทึกลงในไฟล์
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6 โทรสาร

● เชื่อมต่อและกําหนดค่าเคร่ืองพิมพ์สําหรับแฟกซ์

● ส่งแฟกซ์

● สร้าง แก้ไข และลบรายการโทรด่วน

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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เช่ือมต่อและกําหนดค่าเครื่องพิมพ์สําหรับแฟกซ์
● การเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์

● กําหนดค่าผลิตภณัฑ์

● ติดต้ังซอฟต์แวร์ HP Fax (Windows, ตัวเลือก)

การเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์
ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นอุปกรณ์แบบอะนาล็อก ขอแนะนําให้คุณใช้ผลิตภณัฑ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกท่ีแยกเฉพาะ

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นท่ีอาจต้องใช้อะแดปเตอร์สําหรับสายโทรศัพท์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์

1. เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตแฟกซ์  บนเคร่ืองพิมพ์และกับแจ็ค

โทรศัพท์ท่ีผนัง

 

2. (ตัวเลือก) ในการเชื่อมต่อกับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์หรือโทรศัพท์พ่วง ให้ดึง
ปล๊ักยางลงจากพอร์ตโทรศัพท์  บนเคร่ืองพิมพ์ เชื่อมต่อสายโทรศัพท์อีก
เส้นหน่ึงกับพอร์ตโทรศัพท์บนเคร่ืองพิมพ์ และพอร์ต "สายเข้า" ของเคร่ือง
ตอบรับโทรศัพท์หรือโทรศัพท์พ่วง

 

กาํหนดค่าผลิตภัณฑ์
วิธีการท่ีคุณกําหนดค่าเคร่ืองพิมพ์จะแตกต่างกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับว่าคุณต้ังค่าสําหรับแฟกซ์อย่างเดียว กับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์ หรือมีโทรศัพท์พ่วง

หมายเหตุ: การกําหนดค่าเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ์จําเป็นในการใช้คุณสมบัติแฟกซ์
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● กําหนดเวลา วนัท่ี และหัวแฟกซ์

● กําหนดสําหรับแฟกซ์อย่างเดียว

● กําหนดสําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์

● กําหนดสําหรับโทรศัพท์พ่วง

กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ์
คุณอาจกําหนดค่าเหล่าน้ีแล้วเม่ือคุณติดต้ังซอฟต์แวร์ คุณสามารถกําหนดค่าเหล่าน้ีได้ตลอดเวลาโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์หรือ HP Fax Setup Wizard

● แผงควบคุม

● HP Fax Setup Wizard (Windows)

แผงควบคุม

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าระบบแล้วเลือก เวลา/วันท่ี
3. เลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชัว่โมง

4. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน แล้วกดปุ่ม OK

5. เลือกรูปแบบวนัท่ี

6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนวันท่ีปัจจุบัน แล้วกดปุ่ม OK

7. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก หัวแฟกซ์
8. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว

9. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 40 ตัว

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าพ้ืนฐาน

3. เลือก เวลา/วนัท่ี

4. เลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชัว่โมง

5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน แล้วแตะปุ่ม OK
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6. เลือกรูปแบบวนัท่ี

7. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนวันท่ีปัจจุบัน แล้วแตะปุ่ม OK

8. เลือก หัวแฟกซ์

9. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ แล้วแตะปุ่ม OK

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว

10. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ์ แล้วแตะปุ่ม OK

ในการป้อนตัวอักขระพิเศษท่ีไม่อยู่บนแป้นพิมพ์มาตรฐาน ให้แตะปุ่ม @#$ เพื่อเปิดแป้นพิมพ์ท่ีมีตัวอักขระพิเศษ

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 40 ตัว

HP Fax Setup Wizard (Windows)

1. คลิก Start (เร่ิม) แล้วคลิก Programs (โปรแกรม)

2. คลิก HP คลิกชื่อเคร่ืองพิมพ์ และคลิก Fax Setup Wizard

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือกําหนดค่าแฟกซ์

กําหนดสําหรับแฟกซ์อย่างเดียว
คุณสามารถใช้เคร่ืองพิมพ์เป็นแฟกซ์อย่างเดียวโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายได้

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าระบบแล้วเลือก เวลา/วันท่ี
3. เลือกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชัว่โมง

4. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน แล้วกดปุ่ม OK

5. เลือกรูปแบบวนัท่ี

6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนวันท่ีปัจจุบัน แล้วกดปุ่ม OK

7. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก หัวแฟกซ์
8. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว

9. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ์ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 40 ตัว
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก ยทิูลิต้ีการต้ังค่าแฟกซ์

3. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหน้าจอและเลือกการตอบรับท่ีถูกต้องสําหรับคําถามแต่ละข้อ

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 40 ตัว

กําหนดสําหรับเครื่องตอบรับโทรศัพท์
หากคุณเชื่อมต่อเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์กับเคร่ืองพิมพ์ คุณต้องกําหนดค่า จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ และ โหมดรับสาย สําหรับเคร่ืองพิมพ์ ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพื่อกําหนด
เคร่ืองพิมพ์:

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่ารับแฟกซ์
3. เลือก จํานวนเสียงกริง่ตอบรับ
4. กําหนดการต้ังค่าจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับให้มากกว่าจํานวนเสียงกร่ิงท่ีต้ังไว้สําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง ใช้แผงปุ่มกดในการป้อนจํานวนเสียง

กร่ิงตอบรับ แล้วกดปุ่ม OK

5. กดปุ่มกลับ  เพื่อกลับไปยังเมนู การตั้งค่ารับแฟกซ์
6. เลือก โหมดรับสาย
7. เลือก TAM แล้วกดปุ่ม OK

ด้วยการต้ังค่าน้ี เคร่ืองพิมพ์จะฟังสัญญาณแฟกซ์หลังจากเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์รับสาย เคร่ืองพิมพ์จะรับสายหากตรวจพบสัญญาณแฟกซ์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าพ้ืนฐาน

3. เลือก จํานวนเสียงกร่ิงตอบรับ

4. กําหนดการต้ังค่าจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับให้มากกว่าจํานวนเสียงกร่ิงท่ีต้ังไว้สําหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์อย่างน้อยหน่ึงคร้ัง ใช้แผงปุ่มกดในการป้อนจํานวนเสียง
กร่ิงตอบรับ แล้วแตะปุ่ม OK

5. เลือกกลับ  เพื่อกลับไปยังเมนู การตั้งค่าพ้ืนฐาน

6. เลือก โหมดรับสาย

7. เลือก TAM แล้วแตะปุ่ม OK

ด้วยการต้ังค่าน้ี เคร่ืองพิมพ์จะฟังสัญญาณแฟกซ์หลังจากเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์รับสาย เคร่ืองพิมพ์จะรับสายหากตรวจพบสัญญาณแฟกซ์
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กําหนดสําหรับโทรศัพท์พ่วง
หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์พ่วงกับเคร่ืองพิมพ์ คุณจําเป็นต้องเปล่ียนการต้ังค่าแฟกซ์บางอย่างเพ่ือให้เคร่ืองพิมพ์ทํางานร่วมกับการกําหนดน้ี ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพื่อกําหนด
เคร่ืองพิมพ์:

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่ารับแฟกซ์
3. เลือก โทรศัพท์พ่วง
4. ตรวจสอบว่าเลือกตัวเลือก เปิด แล้ว

หากเปิดใช้การต้ังค่าน้ี คุณจะสามารถกําหนดให้เคร่ืองรับสายแฟกซ์เรียกเข้าได้โดยกด 1-2-3 บนแผงปุ่มกดโทรศัพท์ตามลําดับ โปรดปิดการต้ังค่าน้ีหากคุณใช้
ระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคุณใช้บริการจากบริษัทโทรศัพท์ท่ีมีการใช้ค่าลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษัทโทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้
หากมีการตั้งค่าที่ขัดแย้งกับเคร่ืองพิมพ์

5. กดปุ่มกลับ  เพื่อกลับไปยังเมนู การตั้งค่ารับแฟกซ์
6. เลือก โหมดรับสาย
7. เลือก แฟกซ์/โทร แล้วกดปุ่ม OK

ด้วยการต้ังค่าน้ี เคร่ืองพิมพ์จะรับสายเรียกเข้าท้ังหมดโดยอัตโนมัติ และตรวจสอบว่าสายดังกล่าวเป็นสายสนทนาหรือสายแฟกซ์ หากสายดังกล่าวเป็นสายแฟกซ์
เคร่ืองจะดําเนินการกับสายเป็นแฟกซ์ขาเข้า หากตรวจพบว่าสายเรียกเข้าเป็นสายสนทนา เคร่ืองพิมพ์จะสร้างเสียงกร่ิงสังเคราะห์เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียก
เข้าท่ีเป็นสายสนทนา

8. กดปุ่มกลับ  เพื่อกลับไปยังเมนู การตั้งค่ารับแฟกซ์
9. เลือก เวลาเสียงแฟกซ์/โทรฯ
10. เลือกจํานวนวินาทีให้เคร่ืองพิมพ์หยุดการส่งเสียงกร่ิงของแฟกซ์/โทรศัพท์ในการแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกเข้าท่ีเป็นสายสนทนา แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก โทรศัพท์พ่วง

4. ตรวจสอบว่าเลือกตัวเลือก เปิด แล้ว

หากเปิดใช้การต้ังค่าน้ี คุณจะสามารถกําหนดให้เคร่ืองรับสายแฟกซ์เรียกเข้าได้โดยกด 1-2-3 บนแผงปุ่มกดโทรศัพท์ตามลําดับ โปรดปิดการต้ังค่าน้ีหากคุณใช้
ระบบการหมุนหมายเลขแบบ Pulse หรือหากคุณใช้บริการจากบริษัทโทรศัพท์ท่ีมีการใช้ค่าลําดับ 1-2-3 เหมือนกัน บริการของบริษัทโทรศัพท์จะใช้งานไม่ได้
หากมีการตั้งค่าที่ขัดแย้งกับเคร่ืองพิมพ์

5. เลือกกลับ  สองคร้ังเพ่ือกลับไปยังเมนู การตั้งค่าแฟกซ์

6. เลือก การตั้งค่าพ้ืนฐาน แล้วเลือก โหมดรับสาย
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7. เลือก แฟกซ์/โทร

ด้วยการต้ังค่าน้ี เคร่ืองพิมพ์จะรับสายเรียกเข้าท้ังหมดโดยอัตโนมัติ และตรวจสอบว่าสายดังกล่าวเป็นสายสนทนาหรือสายแฟกซ์ หากสายดังกล่าวเป็นสายแฟกซ์
เคร่ืองจะดําเนินการกับสายเป็นแฟกซ์ขาเข้า หากตรวจพบว่าสายเรียกเข้าเป็นสายสนทนา เคร่ืองพิมพ์จะสร้างเสียงกร่ิงสังเคราะห์เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียก
เข้าท่ีเป็นสายสนทนา

8. เลือกกลับ  สองคร้ังเพ่ือกลับไปยังเมนู การตั้งค่าแฟกซ์

9. เลือก การตั้งค่าข้ันสูง แล้วเลือก เวลาเสียงแฟกซ์/โทรฯ

10. เลือกจํานวนวินาทีให้เคร่ืองพิมพ์หยุดการส่งเสียงกร่ิงของแฟกซ์/โทรศัพท์ในการแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกเข้าท่ีเป็นสายสนทนา

ติดตัง้ซอฟต์แวร์ HP Fax (Windows, ตัวเลือก)
ด้วยซอฟต์แวร์ HP Fax คุณสามารถส่งแฟกซ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ได้ หากมีอุปกรณ์และทําตามข้อกําหนดต่อไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ หรือกับเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ

● มีซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพิมพ์ติดต้ังอยู่ในคอมพิวเตอร์

● ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้องเป็นระบบท่ีเคร่ืองพิมพ์รองรับ

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ HP Fax ท่ีมากับเคร่ืองพิมพ์เป็นโปรแกรมใช้งานแฟกซ์คอมพิวเตอร์เพียงโปรแกรมเดียวท่ีสามารถใช้งานกับเคร่ืองพิมพ์น้ีได้
เคร่ืองพิมพ์ไม่สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แฟกซ์ท่ีผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นได้

หากไม่ได้ติดต้ังซอฟต์แวร์ HP Fax ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้หน่ึงในวธิีการต่อไปน้ีเพื่อติดต้ังซอฟต์แวร์

● แผ่นซดีีซอฟต์แวร์: ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ HP ของคุณในคอมพิวเตอร์ แล้วทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

● ดาวน์โหลดจากเว็บ: ไปท่ี www.hp.com/support คลิก Drivers & Software และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ล่าสุดของ HP

หมายเหตุ: เม่ือมีข้อความแจ้งโดยตัวติดต้ังซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบว่า HP Fax Software ถูกเลือกเป็นหน่ึงในส่วนประกอบซอฟต์แวร์ท่ีจะติดต้ัง
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ส่งแฟกซ์
● ส่งแฟกซ์โดยหมุนหมายเลขด้วยตนเองจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● ส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP (Windows)

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองพิมพ์ อย่าใช้ต้นฉบับท่ีมีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติด
อยู่ และห้ามใส่ภาพถ่าย ต้นฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุท่ีเปราะบางลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ส่งแฟกซ์โดยหมนุหมายเลขด้วยตนเองจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. ใส่เอกสาร

● หากคุณวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้วางคว่ําหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ท่ีมุมซ้ายด้านหลังของกระจกของสแกนเนอร์

● หากคุณกําลังใส่กระดาษหลายแผ่นลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าข้ึน แล้วปรับตัวก้ันกระดาษให้ชดิกับกระดาษ

หมายเหตุ: หากมีเอกสารอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษและบนกระจกของสแกนเนอร์ในเวลาเดียวกัน เคร่ืองพิมพ์จะประมวลผลเอกสารในอุปกรณ์
ป้อนกระดาษ ไม่ใช่เอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์

2. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์

หมายเหตุ: ในการใช้รหัสเข้าใช้, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท์ คุณต้องหมุนหมายเลขแฟกซ์ด้วยตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถหยุดฟังเสียงสัญญาณและใส่รหัส
ได้ ในการส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางท่ีเป็นต่างประเทศ ให้หมุนหมายเลขด้วยตนเองเพื่อจะได้มีช่วงเวลาหยุดพักฟังสัญญาณและใส่รหัสการโทรระหว่างประเทศ คุณ
ไม่สามารถใช้โทรด่วนด้วยรหัสเข้าใช้, บัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์ หรือการหมุนหมายเลขปลายทางท่ีเป็นต่างประเทศได้

3. กดปุ่มเร่ิมแฟกซ์  เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมการส่งแฟกซ์

หมายเหตุ: หากคุณกําลังส่งแฟกซ์จากกระจกของสแกนเนอร์ และเอกสารของคุณมีหลายหน้า ให้ทําตามข้อความบนแผงควบคุมเพ่ือยืนยันและใส่หน้าเพ่ิม
เติม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. ใส่เอกสาร

● หากคุณวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้วางคว่ําหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ท่ีมุมซ้ายด้านหลังของกระจกของสแกนเนอร์

● หากคุณกําลังใส่กระดาษหลายแผ่นลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าข้ึน แล้วปรับตัวก้ันกระดาษให้ชดิกับกระดาษ

หมายเหตุ: หากมีเอกสารอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษและบนกระจกของสแกนเนอร์ในเวลาเดียวกัน เคร่ืองพิมพ์จะประมวลผลเอกสารในอุปกรณ์
ป้อนกระดาษ ไม่ใช่เอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้เลือก แฟกซ์
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3. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์

หมายเหตุ: ในการใช้รหัสเข้าใช้, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท์ คุณต้องหมุนหมายเลขแฟกซ์ด้วยตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถหยุดฟังเสียงสัญญาณและใส่รหัส
ได้ ในการส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางท่ีเป็นต่างประเทศ ให้หมุนหมายเลขด้วยตนเองเพื่อจะได้มีช่วงเวลาหยุดพักฟังสัญญาณและใส่รหัสการโทรระหว่างประเทศ คุณ
ไม่สามารถใช้โทรด่วนด้วยรหัสเข้าใช้, บัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์ หรือการหมุนหมายเลขปลายทางท่ีเป็นต่างประเทศได้

4. เลือก เร่ิมแฟกซ์

หมายเหตุ: หากคุณกําลังส่งแฟกซ์จากกระจกของสแกนเนอร์ และเอกสารของคุณมีหลายหน้า ให้ทําตามข้อความบนแผงควบคุมเพ่ือยืนยันและใส่หน้าเพ่ิม
เติม

ส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP (Windows)

1. ใส่เอกสาร

● หากคุณวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้วางคว่ําหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ท่ีมุมซ้ายด้านหลังของกระจกของสแกนเนอร์

● หากคุณกําลังใส่กระดาษหลายแผ่นลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าข้ึน แล้วปรับตัวก้ันกระดาษให้ชิดกับกระดาษ

หมายเหตุ: หากมีเอกสารอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษและบนกระจกของสแกนเนอร์ในเวลาเดียวกัน เคร่ืองพิมพ์จะประมวลผลเอกสารในอุปกรณ์
ป้อนกระดาษ ไม่ใช่เอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์

2. คลิก Start (เร่ิม) คลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ใน Windows XP) แล้วคลิก HP

3. คลิกชื่อเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิก HP Send Fax ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะเปิดข้ึน

4. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหน่ึงราย

5. คลิก ส่งทันที
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สร้าง แก้ไข และลบรายการโทรด่วน
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขแฟกซ์ท่ีใช้เป็นประจํา (สูงสุด 100 รายการ) เป็นรายการโทรด่วนได้

● การสร้างและแก้ไขรายการโทรด่วน

● ลบรายการโทรด่วน

การสร้างและแก้ไขรายการโทรด่วน
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก สมดุโทร
3. เลือก เพ่ิม/แก้ไข
4. เลือกหมายเลขท่ียังไม่ได้กําหนดสําหรับรายการใหม่ แล้วกดปุ่ม OK

5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์สําหรับรายการ แล้วกดปุ่ม OK

6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อสําหรับรายการ แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม แฟกซ์

2. เลือก เมนูแฟกซ์ แล้วเลือก ต้ังค่าสมุดโทรศัพท์

3. เลือก การตั้งค่าบุคคล

4. เลือกหมายเลขท่ียังไม่ได้กําหนดจากรายการ

5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อสําหรับรายการ แล้วแตะปุ่ม OK

6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์สําหรับรายการ แล้วแตะปุ่ม OK

ลบรายการโทรด่วน
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก สมดุโทร
3. เลือก ลบ
4. เลือกรายการท่ีคุณต้องการลบ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบรายการโทรด่วนท้ังหมด ให้เลือก ลบท้ังหมด
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม แฟกซ์

2. เลือก เมนูแฟกซ์ แล้วเลือก ต้ังค่าสมุดโทรศัพท์

3. เลือก ลบรายการ

4. เลือกรายการท่ีคุณต้องการลบ แล้วแตะปุ่ม ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบรายการโทรด่วนท้ังหมด ให้เลือก ลบรายการท้ังหมด

THWW สร้าง แก้ไข และลบรายการโทรด่วน 55



56 บท 6   โทรสาร THWW



7 จัดการเคร่ืองพิมพ์

● เปล่ียนประเภทการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์ (Windows)

● ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

● HP Device Toolbox (Windows)

● HP Utility สําหรับ Mac OS X

● คุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ์

● การตั้งค่าการประหยัด

● ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อย หรือ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก ปรากฏบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● เปล่ียนตลับผงหมึก

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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เปลี่ยนประเภทการเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์ (Windows)
หากคุณกําลังใช้เคร่ืองพิมพ์อยู่ และต้องการเปล่ียนวธิีการเชือ่มต่อ ให้ใช้ช็อตคัท Reconfigure your HP Device ในคอมพิวเตอร์เพื่อเปล่ียนการเชื่อมต่อ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกําหนดค่าผลิตภณัฑ์อีกคร้ังเพ่ือใช้แอดเดรสไร้สายอื่น เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย หรือเปล่ียนจากการเชือ่มต่อเครือข่ายเป็นการ
เชื่อมต่อ USB คุณสามารถเปล่ียนแปลงการกําหนดค่าได้โดยไม่ต้องใส่แผ่นซีดีของเคร่ืองพิมพ์ หลังจากคุณเลือกประเภทการเชื่อมต่อท่ีคุณต้องการสร้างแล้ว โปรแกรมจะ
ไปยังส่วนของข้ันตอนการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ท่ีจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงโดยตรง
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ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)
แอปพลิเคชนัใหม่หลายแอปพลิเคชันสามารถใช้กับเคร่ืองพิมพ์น้ีได้ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากอินเตอร์เน็ต สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชันเหล่าน้ี โปรดไปท่ีเว็บไซต์ HP Connected ท่ี www.hpconnected.com

ในการใช้คุณสมบัติน้ี เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายท่ีมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต บริการบนเว็บของ HP ต้องเปิดใช้งานในเคร่ืองพิมพ์

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มบริการเว็บ 

2. แตะปุ่ม เปิดใช้งานบริการบนเว็บ

หลังจากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเวบ็ไซต์ HP Connected Web แอปพลิเคชันจะอยู่ในเมนู โปรฯ บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ การดําเนินการน้ีจะเปิด
ใช้งาน HP Web Services และเมนู โปรฯ
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HP Device Toolbox (Windows)
ใช้ HP Device Toolbox สําหรับ Windows เพื่อตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ์ หรือเพ่ือดูหรือเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เคร่ือง
มือน้ีจะเปิด HP Embedded Web Server ของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เคร่ืองมือจะใช้ได้เฉพาะเม่ือคุณทําการติดต้ังแบบเต็มเม่ือติดต้ังเคร่ืองพิมพ ์คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ ข้ึนอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์

1. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ ์HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

แถบหรือส่วน คาํอธิบาย

แถบ หน้าแรก

แสดงข้อมูลเครื่องพมิพ์ สถานะ และการกําหนดค่า

● สถานะอุปกรณ์: แสดงสถานะเครือ่งพิมพ์และแสดงเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานท่ีเหลือโดยประมาณของอุปกรณ์ส้ินเปลือง HP

● สถานะอุปกรณ์สิน้เปลือง: แสดงเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่โดยประมาณอุปกรณ์ส้ินเปลือง HP อายุการใช้งานท่ี
เหลืออยู่จริงอาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรยีมอุปกรณ์สําหรับเปลี่ยนเพือ่ติดต้ังเมื่อคณุภาพการพมิพ์ไม่สามารถยอมรบัได้ อปุกรณ์ส้ิน
เปลืองไม่จําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน เว้นแต่คณุภาพการพมิพ์ไม่สามารถยอมรบัได้อกีต่อไป

● การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์: แสดงข้อมูลท่ีพบในหน้าแสดงค่าคอนฟิกของเครือ่งพิมพ์

● สรุปเครือข่าย: แสดงข้อมูลท่ีพบในหน้าค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่ายของเครือ่งพิมพ์

● รายงาน: พิมพ์หน้าการกําหนดค่าและสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีเครื่องพมิพ์สร้างขึ้น

● ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน แสดงรายการเก่ียวกับการทํางานและข้อผดิพลาดท้ังหมดของเครือ่ง

แถบ ระบบ

ให้คุณสามารถกําหนดค่าเครือ่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของ
คณุได้

● ข้อมูลอุปกรณ์: แสดงข้อมลูพื้นฐานของผลิตภัณฑ์และบรษิัท

● การตั้งค่ากระดาษ: เปลี่ยนการต้ังค่าการจัดการกระดาษเริ่มต้นของเครื่องพมิพ์

● คณุภาพการพิมพ์: เปลี่ยนการต้ังค่าคุณภาพการพิมพ์เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

● คอนโซล EcoSMART: เปลีย่นเวลาเริ่มต้นสําหรบัการเข้าสู่โหมดพกัเครื่องหรือโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ กําหนดค่าเหตุการณ์ท่ีจะ
ทําให้เครื่องพมิพ์เริ่มทํางาน

● ประเภทกระดาษ: กําหนดค่าโหมดการพมิพ์ท่ีสอดคล้องกับประเภทกระดาษท่ีเครื่องพมิพ์ยอมรับได้

● การตั้งค่าระบบ: เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นระบบของเครือ่งพิมพ์

● บรกิาร: ดําเนินการทําความสะอาดในเครื่องพมิพ์

● บันทึกและคืนค่า: บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ไฟล์นี้เพื่อโหลดการต้ังค่าน้ีให้กับ
เครื่องพมิพ์เครื่องอืน่ หรืออาจเก็บไว้เพื่อให้เครือ่งพิมพ์กลับมาใช้การต้ังค่าน้ีในภายหลัง

● การบริหารระบบ: ต้ังหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องพิมพ์ เปิดหรอืปิดคุณสมบัติของเครื่องพมิพ์

หมายเหต:ุ แถบ ระบบ สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผ่านได้ หากเครื่องพมิพ์อยู่ในเครือข่าย ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบก่อนเปลีย่น
การต้ังค่าท่ีแถบนี้

แถบ พิมพ์

ให้คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังค่าการพิมพ์เริ่มต้นจาก
คอมพวิเตอร์ได้

การพิมพ์: เปลี่ยนการต้ังค่าพิมพ์ของเครื่องพมิพ์ท่ีเป็นค่าเริ่มต้น เช่น จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ ตัวเลือกเหล่าน้ีเป็นตัวเลือก
เดียวกันกับท่ีมีอยู่บนแผงควบคุม
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แถบหรือส่วน คาํอธิบาย

แถบ แฟกซ์ ● สมุดโทรศัพท์: เพิม่หรือลบข้อมูลท่ีอยู่ในสมุดโทรศพัท์ของแฟกซ์

● รายการแฟกซ์ขยะ: ต้ังค่าหมายเลขแฟกซ์เพือ่บล็อคไม่ให้ส่งแฟกซ์มายังเครื่องพมิพ์

● บันทึกการใช้งานแฟกซ์: ตรวจสอบการใช้งานแฟกซ์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์

แถบ เครือข่าย

ให้คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังค่าเครอืข่ายจากคอมพวิเตอร์
ของคุณได้

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบน้ีเพื่อควบคมุการต้ังค่าเก่ียวกับเครือข่ายสําหรับเครือ่งพิมพ์ เมื่อได้เช่ือมต่อกับเครือข่ายท่ีใช้ IP นอกจากน้ี ผู้
ดูแลระบบยังสามารถต้ังค่าฟังก์ชันการพิมพ์แบบไร้สายโดยตรงได้อกีด้วย แถบน้ีจะไม่ปรากฏ เมื่อเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยตรง

แถบ HP Web Services ใช้เมนูน้ีเพือ่ต้ังค่าและใช้เครื่องมือทางเว็บต่างๆ กับเครื่องพิมพ์
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HP Utility สําหรบั Mac OS X
ใช้ HP Utility สําหรับ Mac OS X เพื่อดูหรือเปล่ียนแปลงการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ HP Utility เม่ือเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อด้วยสาย USB หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP/IP

เปิด HP Utility

จาก Finder ให้คลิก Applications คลิก HP แล้วคลิก HP Utility

หากไม่มี HP Utility ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพื่อเปิด:

1. ท่ีคอมพิวเตอร์ให้เปิดเมนู Apple  คลิกเมนู System Preferences แล้วคลิก Print & Fax หรือไอคอน Print & Scan

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ท่ีอยู่ด้านซ้ายของหน้าต่าง

3. คลิกปุ่ม Options & Supplies (อุปกรณ์เสริมและวัสดุส้ินเปลือง)

4. คลิกแถบ Utility (ยูทิลิตี)

5. คลิกปุ่ม Open Printer Utility (เปิดยทิูลิตีเคร่ืองพิมพ์)

คุณสมบัติของ HP Utility
แถบเคร่ืองมือ HP Utility อยู่ท่ีด้านบนของทุกหน้า ซ่ึงมีรายการเหล่าน้ี:

● Devices (อุปกรณ์): คลิกปุ่มน้ีเพื่อแสดงหรือซ่อนผลิตภณัฑ์ Mac ท่ี HP Utility พบในบานหน้าต่าง Printers ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ

● All Settings (การตั้งค่าท้ังหมด): คลิกปุ่มน้ีเพื่อกลับไปท่ีหน้าหลัก HP Utility

● HP Support: คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเบราเซอร์และไปท่ีเว็บไซต์สนับสนุนของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์

● Supplies (อุปกรณ์ส้ินเปลือง): คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเว็บไซต์ของ HP SureSupply

● Registration (การลงทะเบียน): คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเว็บไซต์การลงทะเบียนของ HP

● Recycling (การรีไซเคิล): คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเว็บไซต์โครงการรีไซเคิลของ HP Planet Partners

HP Utility ประกอบด้วยหน้าต่างๆ ท่ีคุณเปิดได้ด้วยการคลิกในรายการ All Settings (การตั้งค่าท้ังหมด) ตารางต่อไปน้ีจะอธิบายการดําเนินการท่ีคุณทําได้จาก
HP Utility

เมนู รายการ คาํอธิบาย

Information and Support
(ข้อมูลและการสนบัสนุน)

Supplies Status (สถานะของ
วสัดุส้ินเปลือง)

แสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองของเครื่องพิมพ์ และลงิค์สําหรับการส่ังซ้ืออปุกรณ์ส้ินเปลืองออนไลน์

 Device Information (ข้อมูล
อุปกรณ์)

แสดงข้อมูลเก่ียวกับเครื่องพิมพ์ท่ีเลือกในขณะน้ี รวมถึง ID บริการของเครื่องพมิพ์ (หากได้รับการ
กําหนด), เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ (เวอร์ชัน FW),หมายเลขผลิตภัณฑ์ และ IP แอดเดรส
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เมนู รายการ คาํอธิบาย

 File Upload (อัปโหลดไฟล์) ส่งไฟล์จากคอมพวิเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ประเภทต่อไปน้ีได้:

● HP LaserJet printer command language (.PRN)

● Portable document format (.PDF)

● Text (.TXT)

 HP Connected เข้าถึงเวบ็ไซต์ของ HP Connected

Information (ข้อมูล) Message Center (ศูนย์
ข้อความ)

แสดงเหตุการณ์ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องพิมพ์

Printer Settings (การตัง้ค่า
ของเครื่องพิมพ์)

Auto-off (ปิดอัตโนมัต)ิ กําหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ปิดเครือ่งโดยอัตโนมัติหลังไม่มีการใช้งานไปสักระยะหน่ึง คณุสามารถปรับ
จํานวนนาทีท่ีหลังจากน้ันเครือ่งพิมพ์จะปิดเครื่อง

 Network Settings (การตั้งค่า
เครอืข่าย)

กําหนดค่าเครือข่าย เช่น การต้ังค่า IPv4, การต้ังค่า IPv6, การต้ังค่า Bonjour และการต้ังค่า
อืน่ๆ

 Supplies Management (การ
จดัการอุปกรณ์สิ้นเปลือง)

กําหนดค่าการตอบสนองของเครื่องพมิพ์เมื่ออปุกรณ์ส้ินเปลืองใกล้จะหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้

 Trays Configuration (การ
กําหนดถาด)

เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษสําหรับแต่ละถาด

 Additional Settings (การตั้งค่า
เพ่ิมเติม)

เปิด HP Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพมิพ์

หมายเหต:ุ ไม่สนับสนุนการเช่ือมต่อ USB

Fax Settings (การต้ังค่า
แฟกซ์)

Basic Fax Settings (การตัง้ค่า
แฟกซ์พ้ืนฐาน)

ต้ังค่าฟิลด์ในหัวแฟกซ์และกําหนดวิธท่ีีเครื่องพมิพ์จะรบัสายเรียกเข้า

 Junk Fax Blocking (บล็อก
แฟกซ์ข้อความโฆษณา)

จัดเก็บหมายเลขแฟกซ์ท่ีคณุต้องการบล็อก

 Fax Forwarding (การส่งต่อ
แฟกซ์)

ต้ังค่าเครือ่งพิมพ์ให้ส่งแฟกซ์ขาเข้าไปยังหมายเลขอืน่

 Fax Logs (บันทึกของแฟกซ์) ดูบันทึกของแฟกซ์ท้ังหมด

 Fax Speed Dials (แฟกซ์ด่วน) เพิ่มหมายเลขแฟกซ์ในรายการโทรด่วน
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คุณลักษณะด้านการรกัษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่างๆ และโปรโตคอลท่ีช่วยให้เคร่ืองพิมพ์ปลอดภัย, ปกป้องข้อมูลท่ีสําคัญในเครือข่ายของคุณ และทําให้การดูแล
และบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์เป็นเร่ืองง่าย

หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเก่ียวกับโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของระบบภาพและการพิมพ์ของ HP โปรดเข้าชมท่ี www.hp.com/go/
secureprinting ในเวบ็ไซต์จะมีเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้องและ FAQ (คําถามท่ีพบบ่อย) เก่ียวกับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

ตั้งหรือเปล่ียนรหัสผ่านเคร่ืองพิมพ์
ใช้ HP Embedded Web Server ในการต้ังค่ารหัสผ่านหรือเปล่ียนรหัสผ่านที่มีอยู่ของเคร่ืองพิมพ์บนเครือข่าย

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. ค้นหา IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ์

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเครอืข่าย
● แสดง IP แอดเดรส

2. ในการเปิด HP Embedded Web Server ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์ลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าใช้ HP Embedded Web Server ได้จาก HP Device Toolbox สําหรับ Windows หรือ
HP Utility สําหรับ Mac OS X

3. คลิกแถบ ระบบ แล้วคลิกลิงค์ ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากต้ังค่ารหัสผ่านไว้แล้วก่อนหน้าน้ี คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม ใช้

4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่านใหม่ และในช่อง ตรวจสอบรหัสผ่าน
5. ท่ีด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อค้นหา IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์

2. ในการเปิด HP Embedded Web Server ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์ลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าใช้ HP Embedded Web Server ได้จาก HP Device Toolbox สําหรับ Windows หรือ
HP Utility สําหรับ Mac OS X

3. คลิกแถบ ระบบ แล้วคลิกลิงค์ ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากต้ังค่ารหัสผ่านไว้แล้วก่อนหน้าน้ี คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม ใช้
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4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่านใหม่ และในช่อง ตรวจสอบรหัสผ่าน
5. ท่ีด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

ล็อคเคร่ืองพมิพ์
1. คุณสามารถต่อสายรักษาความปลอดภัยท่ีช่องด้านหลังของเคร่ืองพิมพ์ได้  
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การตัง้ค่าการประหยดั
● พิมพ์ด้วย EconoMode

● กําหนดค่าพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

พิมพ์ด้วย EconoMode

เคร่ืองพิมพ์น้ีมีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพ์เอกสารฉบับร่าง การใช้โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แต่ก็จะทําให้คุณภาพการพิมพ์ลดลงเช่นกัน

HP ไม่แนะนําให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพ
การพิมพ์เร่ิมลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือกน้ีอยู่ในไดรเวอร์การพิมพ์ของคุณ คุณสามารถต้ังค่าได้โดยใช้ HP Embedded Web Server

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
4. คลิกกล่องกาเคร่ืองหมาย EconoMode

กาํหนดค่าพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ
● การตั้งค่าพลังงาน
● พักเครื่อง/ปิดอัตโนมตัิหลังจาก

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: ค่าเร่ิมต้นคือ 15 นาที

4. เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือได้รับงานหรือเม่ือคุณกดปุ่มบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ คุณสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ท่ีจะทําให้เคร่ืองพิมพ์เร่ิม
ทํางานได้ เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ
● การตั้งค่าพลังงาน
● เหตุการณ์เร่ิมทํางาน/เปิดอัตโนมตัิ
ในการปิดเหตุการณ์เร่ิมทํางาน ให้เลือกเหตุการณ์แล้วเลือกตัวเลือก ไม่
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ

● การตั้งค่าพลังงาน

● พักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

3. เลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ค่าเร่ิมต้นคือ 15 นาที

4. เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือได้รับงานหรือเม่ือคุณแตะหน้าจอบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ คุณสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ท่ีจะทําให้เคร่ืองพิมพ์
เร่ิมทํางานได้ เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ

● การตั้งค่าพลังงาน

● เหตุการณ์เร่ิมทํางาน/เปิดอัตโนมัติ

ในการปิดเหตุการณ์เร่ิมทํางาน ให้เลือกเหตุการณ์แล้วเลือกตัวเลือก ไม่
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ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อย หรือ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก
ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อย หรือ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก ปรากฏบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองพิมพ์ไม่มีการพิมพ์

หมายเหตุ: คําเตือนระดับผงหมึกและไฟแสดงเป็นการประมาณเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวางแผนเท่าน้ัน เม่ือไฟแสดงระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาเตรียม
ตลับหมึกสํารองให้พร้อมเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณไม่จําเป็นต้องเปล่ียนตลับหมึกจนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

เม่ือตลับผงหมึกของ HP มีระดับ “ตํ่ามาก” การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกน้ันจะส้ินสุดลง

คุณสามารถเปล่ียนแปลงวิธกีารทํางานของเคร่ืองพิมพ์เม่ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองถึงสถานะตํ่ามากได้ คุณไม่จําเป็นต้องต้ังค่าเหล่าน้ีใหม่เม่ือติดต้ังตลับผงหมึกใหม่

เปิดหรือปิดการตัง้ค่าน้อยมาก
คุณสามารถเปิดหรือปิดการต้ังค่าเร่ิมต้นได้ตลอดเวลา และคุณไม่จําเป็นต้องเปิดการต้ังค่าดังกล่าวอีกคร้ังเม่ือติดต้ังตลับหมึกผงหมึกใหม่

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ
● การตั้งค่าอุปกรณ์สิน้เปลือง
● ตลับหมึกพิมพ์สดํีา
● การตั้งค่าแบบต่ํามาก

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกต่อไปน้ี แล้วกดปุ่ม OK:

● เลือกตัวเลือก หยุด เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์จนกว่าคุณจะเปล่ียนตลับผงหมึก

● เลือกตัวเลือก พรอมต์ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์ และแจ้งให้คุณเปล่ียนตลับผงหมึก คุณสามารถรับข้อความแจ้งน้ันและดําเนินการพิมพ์ต่อได้

● เลือกตัวเลือก ดําเนินการต่อ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์แจ้งเตือนเม่ือตลับผงหมึกเหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ

● การตั้งค่าอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● ตลับหมึกพิมพ์สีดํา

● การตั้งค่าแบบต่ํามาก

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกต่อไปน้ี:
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● เลือกตัวเลือก หยุด เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์จนกว่าคุณจะเปล่ียนตลับผงหมึก

● เลือกตัวเลือก พรอมต์ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์ และแจ้งให้คุณเปล่ียนตลับผงหมึก คุณสามารถรับข้อความแจ้งน้ันและดําเนินการพิมพ์ต่อได้

● เลือกตัวเลือก ดําเนินการต่อ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์แจ้งเตือนเม่ือตลับผงหมึกเหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้

สําหรับรุ่นท่ีมีแฟกซ์ เม่ือต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ด้วยตัวเลือก หยุด มีโอกาสท่ีจะไม่พิมพ์แฟกซ์หลังจากติดต้ังตลับหมึกใหม่ หากเคร่ืองพิมพ์ของคุณได้รับแฟกซ์มากเกินกว่าท่ี
หน่วยความจําจะเก็บได้ในขณะท่ีหยดุทํางาน

สําหรับรุ่นท่ีมีแฟกซ์ เม่ือต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ด้วยตัวเลือก พรอมต์ มีโอกาสที่จะไม่พิมพ์แฟกซ์หลังจากติดต้ังตลับหมึกใหม่ หากเคร่ืองพิมพ์ของคุณได้รับแฟกว์มากเกินกว่าท่ี
หน่วยความจําจะเก็บได้ในขณะท่ีเคร่ืองพิมพ์กําลังรอให้คุณตอบรับพรอมต์

เม่ือตลับผงหมึกของ HP มีระดับ ต่ํามาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกน้ันจะส้ินสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับ
หมึกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเม่ือใช้ตลับผงหมึกของ HP ในโหมด ดําเนินการต่อ เม่ือเหลือน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์ส้ินเปลืองตามการ
รับประกันอย่างจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ์ของ HP
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เปลี่ยนตลับผงหมกึ
เม่ือตลับผงหมึกใกล้หมดอายุใช้งาน คุณจะได้รับพรอมต์ให้ส่ังซ้ือมาสํารอง คุณสามารถดําเนินการพิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกล่ียผงหมึกจะไม่สามารถให้
คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป

1. ยกชุดสแกนเนอร์  

2. เปิดฝาด้านบน  

3. นําตลับผงหมึกออก  
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4. นําตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุง นําตลับผงหมึกท่ีใช้แล้วใส่ในถุงดังกล่าวเพ่ือ
นําไปรีไซเคิล

 

5. จับตลับผงหมึกท้ังสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจาย
ท่ัวท้ังตลับ

ข้อควรระวัง: อย่าสัมผัสชัตเตอร์หรือพ้ืนผวิของลูกกล้ิง

 

6. งอแถบด้านซ้ายของตลับหมึกจนกระท่ังแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกว่าเทป
ท้ังหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ์ ใส่แถบและเทปลงในกล่องใส่ตลับผงหมึก
เพื่อส่งกลับไปรีไซเคิล
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7. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับร่องภายในเคร่ืองพิมพ์ และใส่ตลับผงหมึก
เข้าไปจนกระท่ังแน่นดีแล้ว

 

8. ปิดฝาครอบด้านบน  

9. ปิดชุดสแกนเนอร์  
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8 แก้ปัญหา

● ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม (รุ่นทัชสกรีนเท่าน้ัน)

● ทําความเข้าใจรูปแบบไฟแผงควบคุม (รุ่น LED เท่าน้ัน)

● พิมพ์หน้าข้อมูล

● นําค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้

● แก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษหรือกระดาษติด

● ดึงกระดาษท่ีติดออกจากถาดป้อน

● แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก

● แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก

● การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

● ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

● ปรับปรุงคุณภาพของสําเนาและการสแกน

● ปรับปรุงคุณภาพของภาพแฟกซ์

● แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย

● การแก้ปัญหาเครือข่ายแบบไร้สาย

● การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับแฟกซ์

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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ระบบวิธีใช้ท่ีแผงควบคุม (รุ่นทัชสกรีนเท่าน้ัน)
เคร่ืองพิมพ์น้ีมีระบบวธิีใช้ในตัวซ่ึงจะอธบิายเก่ียวกับการใช้หน้าจอแต่ละหน้าจอ ในการเปิดระบบวิธีใช้ ให้แตะปุ่มวิธีใช้  ท่ีมุมขวาบนของหน้าจอ

สําหรับบางหน้าจอ วิธใีช้จะเปิดเมนูท่ัวไปท่ีคุณสามารถค้นหาหัวข้อท่ีต้องการ คุณสามารถเบราส์ไปยังโครงสร้างเมนูโดยแตะท่ีปุ่มในเมนู

หน้าจอวิธใีช้บางหน้าจอมีแอนิเมชันแนะนําข้ันตอนต่างๆ เช่น การแก้ปัญหากระดาษติด

สําหรับหน้าจอท่ีมีการต้ังค่าสําหรับแต่ละงานไว้ วิธีใช้จะแสดงหัวข้อที่อธิบายถึงตัวเลือกในหน้าจอน้ัน

หากเคร่ืองพิมพ์แจ้งเตือนคุณเก่ียวกับข้อผิดพลาดหรือคําเตือน ให้แตะปุ่มวิธใีช้  เพื่อเปิดข้อความท่ีอธบิายถึงปัญหา ข้อความน้ียงัมีคําแนะนําที่ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย
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ทําความเข้าใจรูปแบบไฟแผงควบคุม (รุ่น LED เท่าน้ัน)
หากเคร่ืองพิมพ์ต้องได้รับการตรวจสอบ รหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุม

ตาราง 8-1  คําอธิบายไฟสถานะ

สัญลักษณ์สําหรับ "ไฟดับ"

สัญลักษณ์สําหรับ "ไฟสว่าง"

สัญลักษณ์สําหรับ "ไฟกะพริบ"

ตาราง 8-2  รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม
สถานะของไฟ รหัสข้อผิดพลาด สถานะของอปุกรณ์ สิ่งท่ีควรทํา

ไฟสัญญาณท้ังหมดดับ  เครื่องพมิพ์ถูกปิดหรืออยู่ในโหมดพลังงานตํ่า กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดอุปกรณ์

ไฟสัญญาพร้อมและโปรดพิจารณากะพริบ  ไฟสถานะสว่างสลับกันทีละดวงในขณะท่ีตัวจัดรูป
แบบเริ่มทํางานหรือเมื่ออุปกรณ์ประมวลผลหน้า
ทําความสะอาด

ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ รอให้กระบวนการ
เริ่มการทํางานส้ินสุดลง อุปกรณ์ควรจะเข้าสู่
สถานะพร้อมเมื่อกระบวนการเริ่มการทํางานเสร็จ
สิ้น

ไฟพร้อมสว่าง  อปุกรณ์อยู่ในสถานะพร้อม ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ อุปกรณ์พร้อมท่ีจะ
รับงานพมิพ์

ไฟสัญญาณพร้อมกะพริบ  ผลิตภัณฑ์กําลงัรับหรือประมวลผลข้อมูล ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ อุปกรณ์กําลังรบัหรือ
ประมวลผลงานพมิพ์

THWW ทําความเข้าใจรูปแบบไฟแผงควบคุม (รุ่น LED เท่าน้ัน) 75



ตาราง 8-2  รูปแบบไฟสัญญาณแผงควบคุม (ต่อ)
สถานะของไฟ รหัสข้อผิดพลาด สถานะของอปุกรณ์ สิ่งท่ีควรทํา

ไฟสัญญาณโปรดพจิารณากะพรบิ E0 มกีระดาษติดอยู่ในอุปกรณ์ เอากระดาษที่ติดออก

E1 ถาดป้อนกระดาษว่างเปล่า ใส่กระดาษในถาด

E2 ฝาเปิดอยู่ ตรวจสอบว่าฝาตลบัหมึกพมิพ์ปิดสนิท

E4 ตลบัผงหมึกเหลือน้อยมาก กดปุ่มเริม่ทําสําเนาเพือ่ดําเนินการต่อหรือเปลี่ยน
ตลบัผงหมึก

E5 ตลบัผงหมึกเหลือน้อยมาก เปลี่ยนตลับผงหมกึ

H0 อปุกรณ์อยู่ในโหมดป้อนด้วยตนเอง ใส่กระดาษประเภทและขนาดที่ถูกต้องในถาด
ป้อนกระดาษ กดปุ่มเริ่มทําสําเนาเพื่อดําเนินการ
ต่อ

H1 เครื่องพมิพ์กําลังประมวลผลงานพิมพ์สองด้าน ใส่งานพมิพ์ในถาดป้อนกระดาษเพื่อพิมพ์หน้าท่ี
สอง กดปุ่มเริ่มทําสําเนาเพือ่ดําเนินการต่อ

ไฟสัญญาณโปรดพจิารณาและไฟผงหมึกกะพรบิ E3 ไม่มีตลบัหมึกพมิพ์ หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง ติดต้ังตลับหมึกพิมพ์

ไฟสัญญาณผงหมึกสว่าง  ตลบัหมึกพมิพ์หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้
แล้ว เมื่ออุปกรณ์ส้ินเปลืองได้มาถึงจุดน้ี การรับ
ประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส้ิน
เปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

คุณไม่จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ในขณะน้ี
เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีก
ต่อไป

ไฟสัญญาณเตือนและไฟสัญญาณพร้อมติดสว่าง E6

E7

E8

E9

อปุกรณ์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงและไม่สามารถ
กลบัสู่การทํางานปกติได้

1. ปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟจากอุปกรณ์

2. รอ 30 วนิาที แล้วเปิดเครือ่งพิมพ์ หรือ
เช่ือมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพมิพ์อีกครั้ง

3. รอให้อุปกรณ์เริ่มการทํางาน

หากข้อผดิพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการ
ลูกค้าของ HP
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พิมพ์หน้าข้อมูล
หน้าข้อมูลจะอยู่ภายในหน่วยความจําของเคร่ืองพิมพ์ หน้าเหล่าน้ีจะช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของเคร่ืองพิมพ์

หน้าการกําหนดค่า
หน้าการกําหนดค่าจะแสดงคุณสมบัติและการต้ังค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ นอกจากน้ียงัมีรายงานบันทึกสถานะด้วย ในการพิมพ์หน้าการกําหนดค่า ให้ทําดังน้ี:

แผงควบคุมหน้าจอ LED

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มยกเลิก  ค้างไว้ 10 วินาที

2. ปล่อยปุ่มยกเลิก 

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนู รายงาน
3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก รายงานคอนฟิเกอเรชัน แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเร่ิมพิมพ์รายงาน

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. แตะเมนู รายงาน

3. แตะปุ่ม รายงานค่าคอนฟิเกอเรชนั

หน้าสถานะอุปกรณ์ฯ

แผงควบคุมหน้าจอ LED

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มยกเลิก  ค้างไว้ 10 วินาที

2. ปล่อยปุ่มยกเลิก 

หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองจะพิมพ์หลังจากพิมพ์หน้าการกําหนดค่า

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● รายงาน
● สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง แล้วกดปุ่ม OK
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มอุปกรณ์ส้ินเปลือง  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. แตะปุ่ม รายงาน เพื่อพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง
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นําค่าท่ีระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้
การเรียกคืนค่าเร่ิมต้นจากโรงงานจะทําให้การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์และเครือข่ายท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน โดยจะไม่รีเซ็ตจํานวนหน้า ขนาดถาด หรือ
ภาษา ในการเรียกคืนการต้ังค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี

ข้อควรระวัง: การเรียกคืนค่าเร่ิมต้นจากโรงงานจะทําให้การตั้งค่าท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน และลบหน้าท่ีจัดเก็บในหน่วยความจํา

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนู บรกิาร
3. เลือกตัวเลือก เรียกคืนค่าเริม่ต้น แล้วแตะปุ่ม OK

เคร่ืองจะเร่ิมต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. คลิกเมนู บรกิาร
3. เลือกตัวเลือก เรียกคืนค่าเริม่ต้น แล้วแตะปุ่ม OK

เคร่ืองจะเร่ิมต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

THWW นําค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้ 79



แก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษหรือกระดาษติด
หากเคร่ืองพิมพ์เกิดปัญหาการป้อนกระดาษหรือกระดาษติดซํ้าๆ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปน้ีเพื่อลดจํานวนการเกิดปัญหา

เคร่ืองพมิพ์ไม่ดึงกระดาษ
หากเคร่ืองพิมพ์ไม่ดึงกระดาษจากถาด ให้ลองแก้ไขดังน้ี

1. เปิดเคร่ืองพิมพ์และนํากระดาษท่ีติดอยู่ออก

2. ใส่กระดาษให้ตรงกับขนาดงานพิมพ์ของคุณ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้ังค่าขนาดและประเภทกระดาษถูกต้องบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

4. ตรวจสอบว่าตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด

5. ตรวจสอบแผงควบคุมเพ่ือดูว่าเคร่ืองพิมพ์กําลังรอให้คุณตอบข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือไม่ ใส่กระดาษ และดําเนินการต่อ

6. ลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษอาจปนเป้ือน

เคร่ืองพมิพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น
หากเคร่ืองพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่นจากถาดกระดาษ ให้ลองแก้ไขดังน้ี

1. นําปึกกระดาษออกจากถาด แล้วงอกระดาษ หมุน 180 องศา และพลิกกลับ อย่าคล่ีกระดาษออก ใส่ปึกกระดาษกลับลงในถาด

2. ใช้เฉพาะกระดาษท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดกระดาษของ HP เท่าน้ัน

3. ใช้กระดาษท่ีไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจําเป็น ให้ใช้กระดาษห่ออื่น

4. ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นําปึกกระดาษท้ังหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใส่กลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบว่าตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการพิมพ์อยู่ภายในข้อกําหนดท่ีแนะนํา

กระดาษติดท่ีเกิดเป็นประจาํหรือเกิดซ้ํา
ทําตามข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติดท่ีเป็นประจํา หากข้ันตอนแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ทําตามข้ันตอนถัดไปจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้

1. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ์ ให้นํากระดาษท่ีติดออกและพิมพ์หน้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเคร่ืองพิมพ์

2. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าถาดสําหรับขนาดและประเภทกระดาษท่ีถูกต้องบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ปรับการต้ังค่ากระดาษ หากจําเป็น

3. ปิดเคร่ืองพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่

4. พิมพ์หน้าการทําความสะอาดเพ่ือนําผงหมึกส่วนเกินออกจากภายในเคร่ืองพิมพ์
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แผงควบคุมหน้าจอ LED

a. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

b. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

c. บนแท็บ ระบบ ให้คลิก บรกิาร

แผงควบคุมของเครื่อง LCD

a. จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนู บริการ
c. ใช้ปุ่มลูกศรเพ่ือเลือกตัวเลือก โหมดการทําความสะอาด แล้วกดปุ่ม OK

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปล่ียนการวางแนว รอจนกว่า
กระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ์ นําหน้าที่พิมพ์แล้วท้ิงไป

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
a. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

b. คลิกเมนู บริการ

c. แตะปุ่ม หน้าการทําความสะอาด

d. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือเคร่ืองแจ้งให้ทราบ

e. แตะปุ่ม OK เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปล่ียนการวางแนว รอจนกว่า
กระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ์ นําหน้าที่พิมพ์แล้วท้ิงไป

5. พิมพ์หน้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเคร่ืองพิมพ์

แผงควบคุมหน้าจอ LED

a. กดปุ่มยกเลิก  ค้างไว้จนกว่าไฟพร้อม  จะเร่ิมกะพริบ

b. ปล่อยปุ่มยกเลิก 

แผงควบคุมของเครื่อง LCD

a. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

b. แตะเมนู รายงาน

c. แตะปุ่ม รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
a. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

b. แตะเมนู รายงาน

c. แตะปุ่ม รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน

หากข้ันตอนเหล่าน้ีไม่สามารถแก้ไขปัญหา เคร่ืองพิมพ์อาจจําเป็นต้องเข้ารับบริการ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP

การป้องกันกระดาษติด
ในการลดปัญหากระดาษติด ให้ลองแก้ไขดังน้ี

1. ใช้เฉพาะกระดาษท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดกระดาษของ HP เท่าน้ัน

2. ใช้กระดาษท่ีไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจําเป็น ให้ใช้กระดาษห่ออื่น

3. ใช้กระดาษท่ีไม่เคยพิมพ์หรือถ่ายเอกสารมาก่อน

4. ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นําปึกกระดาษท้ังหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใส่กลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบว่าตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษให้ติดกับปึกกระดาษโดยกระดาษไม่โค้งงอ

6. ตรวจสอบว่าดันถาดเข้าไปในเคร่ืองพิมพ์เข้าท่ีดีแล้ว

7. หากคุณพิมพ์กระดาษท่ีหนัก มีลายนูน หรือกระดาษท่ีมีรู ให้ใช้คุณสมบัติป้อนด้วยตนเองและป้อนกระดาษคร้ังละหน่ึงแผ่น

8. ตรวจสอบว่ากําหนดค่าถาดสําหรับประเภทและขนาดกระดาษอย่างถูกต้องแล้ว

9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการพิมพ์อยู่ภายในข้อกําหนดท่ีแนะนํา
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ดึงกระดาษที่ตดิออกจากถาดป้อน
ข้อความ กระดาษติดในถาด 1 ดึงกระดาษท่ีติดออก และกด [OK] แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

1. นํากระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ  

2. ยกชุดสแกนเนอร์  

3. เปิดฝาด้านบน  
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4. นําตลับผงหมึกออก  

5. นํากระดาษท่ีติดอยู่ซ่ึงมองเห็นได้ในบริเวณถาดป้อนกระดาษออก ใช้ท้ังสองมือ
ในการนํากระดาษท่ีติดออกเพ่ือไม่ให้กระดาษขาด

 

6. นํากระดาษท่ีติดออกจากบริเวณตลับหมึกผงหมึก  
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7. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป  

8. ปิดฝาครอบด้านบน  

9. ปิดชุดสแกนเนอร์  
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แก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมกึ
ข้อความ กระดาษติดในส่วนตลับหมึก แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

1. ยกชุดสแกนเนอร์  

2. เปิดฝาด้านบน  

3. นําตลับผงหมึกออก  
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4. นํากระดาษท่ีติดออกจากบริเวณตลับหมึกผงหมึก ใช้ท้ังสองมือในการนํา
กระดาษที่ติดออกเพ่ือไม่ให้กระดาษขาด

 

5. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป  
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6. ปิดฝาครอบด้านบน  

7. ปิดชุดสแกนเนอร์  
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แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก
ข้อความ กระดาษติดในถาดกระดาษออก แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

1. ยกชุดสแกนเนอร์  

2. เปิดฝาด้านบน  

3. นํากระดาษท่ีติดออกจากบริเวณถาดกระดาษออก ใช้ท้ังสองมือในการนํา
กระดาษที่ติดออกเพ่ือไม่ให้กระดาษขาด
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4. นําตลับผงหมึกออก  

5. นํากระดาษท่ีติดออกจากบริเวณตลับหมึกผงหมึก  

6. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป  
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7. ปิดฝาครอบด้านบน  

8. ปิดชุดสแกนเนอร์  
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การแก้ปัญหากระดาษตดิในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ข้อความ กระดาษติดท่ีท่ีป้อนกระดาษ แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

1. นํากระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

2. นํากระดาษท่ีติดอยู่ซ่ึงมองเห็นได้ในบริเวณถาดป้อนกระดาษออก ใช้ท้ังสองมือ
ในการนํากระดาษท่ีติดออกเพ่ือไม่ให้กระดาษขาด

 

3. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

4. ยกฝาครอบสําหรับเข้าดึงกระดาษที่ติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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5. นํากระดาษท่ีติดออก  

6. ปิดฝาครอบสําหรับเข้าดึงกระดาษท่ีติดอยู่  

7. ปิดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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ปรบัปรงุคุณภาพงานพิมพ์
● พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

● ต้ังค่าการต้ังค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ์

● ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

● พิมพ์หน้าทําความสะอาด

● ตรวจสอบความเสียหายของตลับผงหมึก

● ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์

● ตรวจสอบการต้ังค่า EconoMode

พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อ่ืน
ลองพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น หากพิมพ์หน้าออกมาได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาข้ึนท่ีโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีคุณใช้พิมพ์

ตั้งค่าการตัง้ค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ์
ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษ หากคุณกําลังพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์และพบปัญหาเหล่าน้ีในหน้า:

● งานพิมพ์เปรอะเป้ือน

● งานพิมพ์ไม่ชัด

● งานพิมพ์เข้มเกินไป

● กระดาษม้วนงอ

● ผงหมึกเป็นจุดกระจัดกระจาย

● ผงหมึกไม่ติดแน่นกับกระดาษ

● ผงหมึกขาดหายในบริเวณเล็กๆ

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
4. จากรายการดรอปดาวน์ สือ่: ให้เลือกประเภทกระดาษท่ีถูกต้อง

5. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Mac OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู สําเนาและหน้า เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู ตกแต่ง
4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ ประเภทวัสดุพิมพ์
5. คลิกปุ่ม พิมพ์

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก
แผงควบคุมหน้าจอ LED

▲ ไฟสถานะระดับผงหมึก  แสดงระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● รายงาน
● สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มอุปกรณ์ส้ินเปลือง  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. แตะปุ่ม รายงาน เพื่อพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง

หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองจะมีข้อมูลต่อไปน้ี:

● เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของตลับหมึก

● จํานวนหน้าท่ีเหลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นส่วนสําหรับตลับผงหมึกของ HP

● จํานวนหน้าท่ีพิมพ์ไปแล้ว
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พิมพ์หน้าทําความสะอาด
แผงควบคุมหน้าจอ LED

1. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ ์HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

3. บนแท็บ ระบบ ให้คลิก บริการ

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนู บรกิาร
3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก โหมดการทําความสะอาด แล้วกดปุ่ม OK

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปล่ียนการวางแนว รอจนกว่ากระบวนการน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ นําหน้าท่ีพิมพ์แล้วท้ิงไป

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. คลิกเมนู บริการ

3. แตะปุ่ม หน้าการทําความสะอาด

4. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือเคร่ืองแจ้งให้ทราบ

5. แตะปุ่ม OK เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปล่ียนการวางแนว รอจนกว่ากระบวนการน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ นําหน้าท่ีพิมพ์แล้วท้ิงไป

ตรวจสอบความเสยีหายของตลับผงหมึก
1. ถอดตลับผงหมึกออกจากเคร่ืองพิมพ์ และตรวจสอบว่าดึงเทปท่ีปิดอยู่ออกแล้ว

2. จับตลับผงหมึกท้ังสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายท่ัวท้ังตลับ

3. ตรวจสอบความเสียหายของชิพหน่วยความจํา

4. ตรวจสอบพ้ืนผิวของดรัมส่งภาพบนตลับผงหมึก

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสลูกกล้ิง (ดรัมส่งภาพ) ในตลับหมึก รอยน้ิวมือท่ีดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ์

● หากมีรอยขีดข่วน รอยน้ิวมือ หรือความเสียหายอื่นบนดรัมส่งภาพ ให้เปล่ียนตลับผงหมึก

● หากดรัมส่งภาพไม่มีความเสียหาย ให้เขย่าตลับผงหมึกเบาๆ หลายๆ คร้ังและติดต้ังใหม่

5. ลองส่ังพิมพ์อีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าข้ันตอนเหล่าน้ีแก้ปัญหาได้หรือไม่
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ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพมิพ์
ใช้กระดาษท่ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ HP

ใช้กระดาษอื่นหากคุณประสบปัญหาใดๆ ต่อไปน้ี:

● งานพิมพ์จางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

● มีจุดผงหมึกในหน้าท่ีพิมพ์

● มีผงหมึกเปื้อนในหน้าท่ีพิมพ์

● ตัวอักษรท่ีพิมพ์ไม่เป็นรูปร่าง

● หน้าท่ีพิมพ์ม้วนงอ

ให้ใช้ประเภทกระดาษและนํ้าหนักท่ีใช้ได้กับเคร่ืองพิมพ์น้ีเสมอ นอกจากน้ี ให้ทําตามคําแนะนําเหล่าน้ีเม่ือเลือกกระดาษ:

● ใช้กระดาษท่ีมีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด แหว่ง ฉีกขาด รอยด่าง เศษผง ฝุ่น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรือขอบกระดาษโค้งงอ

● ใช้กระดาษท่ีไม่เคยพิมพ์งานมาก่อน

● ใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ ห้ามใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ต

● ใช้กระดาษท่ีไม่หยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเน้ือเรียบเนียนจะทําให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีข้ึน

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์กําลังทํางานภายในข้อมูลจําเพาะด้านสภาพแวดล้อมที่แสดงรายการในคู่มือการรับประกันและคู่มือทางกฎหมาย

ตรวจสอบการตัง้ค่า EconoMode

HP ไม่แนะนําให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพ
การพิมพ์เร่ิมลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีหากทั้งหน้าเข้มหรือจากเกินไป

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ แล้วค้นหาพ้ืนท่ี การตั้งค่าคุณภาพ
● หากท้ังหน้าเข้มเกินไป ให้เลือกการตั้งค่า โหมดประหยัดผงหมึก
● หากท้ังหน้าจางเกินไป ให้เลือกการตั้งค่า FastRes 1200

4. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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ปรบัปรงุคุณภาพของสาํเนาและการสแกน
ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนท่ีกระจกของสแกนเนอร์

เม่ือเวลาผ่านไปจุดด่างจากส่ิงสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเคร่ืองสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีในการ
ทําความสะอาดเคร่ืองสแกน

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์ จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร์

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาวใต้ฝาสแกนเนอร์ด้วยผ้านุ่มหรือฟองนํ้าบิดหมาดๆ ท่ีมีนํ้ายาทําความสะอาดกระจกท่ีไม่มีสารกัดกร่อน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์ เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและทําให้
เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองนํ้าเซลลูโลสเพ่ือป้องกันจุดด่าง

5. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากน้ันกดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

ตรวจสอบการตัง้ค่ากระดาษ
แผงควบคุมหน้าจอ LED

1. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ ์HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

3. บนแท็บ ระบบ ให้คลิก การตัง้ค่ากระดาษ

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ
● การตั้งค่ากระดาษ

3. เลือก ขนาดกระดาษเริม่ต้น
4. เลือกชื่อขนาดกระดาษท่ีอยู่ในถาดป้อนกระดาษ แล้วกดปุ่ม OK

5. เลือก ประเภทกระดาษเริ่มต้น
6. เลือกชื่อประเภทกระดาษท่ีอยู่ในถาดป้อนกระดาษ แล้วกดปุ่ม OK
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ

● การตั้งค่ากระดาษ

3. เลือกตัวเลือก ขนาดกระดาษ แล้วแตะชื่อขนาดกระดาษท่ีอยู่ในถาดป้อนกระดาษ

4. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วแตะชื่อประเภทกระดาษท่ีอยู่ในถาดป้อนกระดาษ

ปรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีท่ีสดุ
การตั้งค่าคุณภาพสําเนามีดังต่อไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การต้ังค่าน้ีเม่ือคุณไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพของสําเนา

● ผสม: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่ น่ีคือการต้ังค่าเร่ิมต้นสําหรับการใช้ประโยชน์สําเนา

● รูปภาพ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มเมนูสําเนา 

3. เลือกเมนู ใช้ประโยชน์สูงสุด
4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเลือกตัวเลือก

5. แตะปุ่มเร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ

3. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเล่ือนและแตะปุ่ม ใช้ประโยชน์สูงสุด แตะปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ และแตะตัวเลือกเพ่ือเลือก

4. แตะปุ่ม เร่ิมทําสําเนา เพื่อเร่ิมทําสําเนา

การทําสาํเนาแบบจรดขอบเต็ม
เคร่ืองพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์แบบจรดขอบเต็มท่ีได้ เหลือขอบท่ีไม่สามารถพิมพ์ได้ 4 มม.
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ข้อควรพิจารณาสําหรับการพิมพ์หรอืการทําสําเนาเอกสารท่ีมีขอบแบบครอบตัด:

● หากต้นฉบับมีขนาดเล็กกว่าขนาดเอาต์พุต ให้เล่ือนต้นฉบับออกมาจากมุมท่ีระบุด้วยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร์ 4 มม. ทําสําเนาอีกคร้ังหรือสแกนในตําแหน่งน้ี

● เม่ือต้นฉบับมีขนาดเท่างานพิมพ์ท่ีคุณต้องการ ให้ใช้คุณสมบัติ ย่อ/ขยาย ในการลดขนาดภาพเพื่อให้สําเนาไม่ถูกตัดออก

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่น ให้ทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

1. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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2. ใช้ผ้าท่ีไม่มีขุยชุบนํ้าพอหมาดเช็ดลูกกล้ิงท้ังสองและแผ่นแยกกระดาษเพื่อ
ขจัดส่ิงสกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์
เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลว
บนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและ
ทําให้เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

 

3. ปิดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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ปรบัปรงุคุณภาพของภาพแฟกซ์
● ตรวจหาส่ิงสกปรกหรือรอยเป้ือนบนกระจกของเคร่ืองสแกน

● ตรวจสอบการต้ังค่าความละเอียดในการส่งแฟกซ์

● ตรวจสอบการต้ังค่าความสว่าง/ความเข้ม

● ตรวจสอบการต้ังค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด

● ตรวจสอบการต้ังค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ

● ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

● ส่งไปยังเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่น

● ตรวจสอบเคร่ืองแฟกซ์ของผู้ส่ง

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนบนกระจกของเคร่ืองสแกน
เม่ือเวลาผ่านไปจุดด่างจากส่ิงสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเคร่ืองสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีในการ
ทําความสะอาดเคร่ืองสแกน

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์ จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร์

3. ทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกน แถบของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และแผ่นพลาสติกสีขาวด้วยผ้านุ่มหรือฟองนํ้าพ่นด้วยนํ้ายาเชด็กระจกแบบไม่มีสารกัดกร่อน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์ เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและทําให้
เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองนํ้าเซลลูโลสเพ่ือป้องกันจุดด่าง

5. ปิดฝาสแกนเนอร์

6. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากน้ันกดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดในการส่งแฟกซ์
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์
3. เลือก การตั้งค่าการส่งแฟกซ์ แล้วเลือก ความละเอียดเริม่ต้น
4. เลือกการตั้งค่าความละเอียดท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์

3. เลือก การตั้งค่าข้ันสูง แล้วเลือก ความละเอียดแฟกซ์

4. เลือกการตั้งค่าความละเอียดท่ีต้องการ แล้วแตะ OK

ตรวจสอบการตั้งค่าความสว่าง/ความเข้ม
หากแฟกซ์จางเกินไปหรือเข้มเกินไป ให้ตรวจสอบการต้ังค่าความสว่าง/ความเข้มเพ่ือตรวจสอบว่าเหมาะสมสําหรับงานแฟกซ์

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์
3. เลือก การตั้งค่าการส่งแฟกซ์ แล้วเลือก ความจาง/เข้มเริ่มต้น
4. ปรับการต้ังค่าสําหรับงานแฟกซ์ของคุณงาน แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก จางลง/เข้มข้ึน แล้วปรับการต้ังค่าสําหรับงานแฟกซ์ของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด
ตามปกติเคร่ืองพิมพ์จะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพท์ขณะท่ีกําลังส่งหรือได้รับแฟกซ์ หากเคร่ืองพิมพ์พบข้อผิดพลาดในระหว่างการรับส่งและการตั้งค่าการแก้ไขข้อ
ผิดพลาดตั้งเป็น เปิด เคร่ืองพิมพ์สามารถแจ้งให้ส่งบางส่วนของแฟกซ์ซํ้าใหม่อีกคร้ังได้ ค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานของการแก้ไขข้อผิดพลาด คือ เปิด

คุณควรปิดการแก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีท่ีคุณกําลังมีปัญหาในการส่งหรือรับแฟกซ์ และคุณยอมรับข้อผดิพลาดในการส่ง การปิดการทํางานส่วนน้ีอาจเป็นประโยชน์เม่ือคุณ
กําลังส่งแฟกซ์ไปยงัต่างประเทศ/พื้นท่ีหรือรับแฟกซ์จากต่างประเทศ/พื้นท่ี หรือหากคุณกําลังใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก เลือกท้ังหมด
3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก เปิด
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แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก บริการ แล้วเลือก บริการแฟกซ์

3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก เปิด

ตรวจสอบการตั้งค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ
หากเคร่ืองพิมพ์แฟกซ์ออกนอกพื้นท่ีกระดาษ ให้เปิดคุณสมบัติการพิมพ์แบบเหมาะกับขนาดกระดาษจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต้ังค่าขนาดกระดาษเร่ิมต้นตรงกับขนาดของกระดาษในถาด

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่ารับแฟกซ์
3. เลือก พอดีกับกระดาษ แล้วเลือก On

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก พอดีกับกระดาษ แล้วเลือก On

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่น ให้ทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

1. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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2. ใช้ผ้าท่ีไม่มีขุยชุบนํ้าพอหมาดเช็ดลูกกล้ิงท้ังสองและแผ่นแยกกระดาษเพื่อ
ขจัดส่ิงสกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์
เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลว
บนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและ
ทําให้เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

 

3. ปิดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

ส่งไปยังเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอ่ืน
ส่งงานแฟกซ์ไปยังเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่นเพ่ือดูว่าเคร่ืองแฟกซ์อีกเคร่ืองจะรับงานแฟกซ์ได้หรือไม่

● หากเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่นรับแฟกซ์สําเร็จ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการต้ังค่าในเคร่ืองแฟกซ์ท่ีรับต้นฉบับ

● หากเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่นรับแฟกซ์ไม่สําเร็จ ให้ตรวจสอบการต้ังค่าแฟกซ์ในเคร่ืองพิมพ์ของคุณ หากแฟกซ์ยังไม่สําเร็จ อาจมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ ลอง
ส่งแฟกซ์อีกคร้ังในภายหลัง

ตรวจสอบเคร่ืองแฟกซ์ของผู้ส่ง
ให้ผู้ส่งปรับการต้ังค่าความคมชัดบนเคร่ืองแฟกซ์ท่ีส่งให้เข้มข้ึน และส่งแฟกซ์อีกคร้ัง

หากคุณภาพแฟกซ์ท่ีได้รับยังคงไม่ดี ให้ตรวจสอบการต้ังค่าแฟกซ์ในเคร่ืองพิมพ์ของคุณ
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แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย
ตรวจสอบรายการต่อไปน้ีเพื่อตรวจดูว่าผลิตภณัฑ์กําลังส่ือสารกับเครือข่ายอยู่หรือไม่ ก่อนการเร่ิมต้น ให้พิมพ์หน้าการกําหนดค่าจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์และระบุ IP
แอดเดรสเคร่ืองพิมพ์ท่ีอยู่ในหน้าน้ี

● การเชื่อมต่อไม่ดี

● เคร่ืองคอมพิวเตอร์กําลังใช้ IP แอดเดรสท่ีไม่ถูกต้องสําหรับเคร่ืองพิมพ์

● เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ์

● เคร่ืองพิมพ์ใช้การตั้งค่าลิงค์และ Duplex สําหรับเครือข่ายไม่ถูกต้อง

● โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทําให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน

● คอมพิวเตอร์หรือเวร์ิคสเตชั่นอาจต้ังค่าไม่ถูกต้อง

● เคร่ืองพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการต้ังค่าเครือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: HP ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองจากคุณลักษณะน้ีเป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft ไม่ใช่
ไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ีเว็บไซต์ของ Microsoft ท่ี www.microsoft.com

การเชื่อมต่อไม่ดี
1. ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์ได้เชือ่มต่อกับพอร์ตเครือข่ายท่ีถูกต้องโดยใช้สายเคเบิลท่ีมีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว

3. ดูการเชือ่มต่อพอร์ตเครือข่ายท่ีด้านหลังเคร่ืองพิมพ์ และตรวจสอบว่าไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะลิงค์สีเขียวยงัสว่างอยู่

4. หากปัญหายังคงเกิดข้ึน ให้ลองใช้สายเคเบิลหรือพอร์ตอื่นบนฮับ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์กําลังใช้ IP แอดเดรสท่ีไม่ถกูต้องสําหรับเคร่ืองพิมพ์
1. เปิดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ์ และคลิกแถบ พอร์ต ตรวจสอบว่าเลือกท่ีอยู ่IP ปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์จะแสดงอยู่ในหน้าการกําหนด

ค่าเคร่ืองพิมพ์

2. หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ HP ให้เลือกกล่องท่ีระบุว่า พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์น้ีทุกครั้ง แม้กระท่ัง
ในกรณีท่ี IP แอดเดรสเปล่ียนไป

3. หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให้ใช้ชื่อโฮสต์แทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถูกต้อง ให้ลบเคร่ืองพิมพ์ออก และเพ่ิมอีกคร้ัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ไม่สามารถสือ่สารกับเคร่ืองพมิพ์
1. ทดสอบการส่ือสารเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย
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a. เปิดพรอมต์บรรทัดคําส่ังท่ีคอมพิวเตอร์ สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เร่ิม) คลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

b. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ์

สําหรับ Mac ให้เปิด Network Utility (ยทูิลิตีเครือข่าย) แล้วป้อน IP แอดเดรสในช่องท่ีถูกต้องในบานหน้าต่าง Ping

c. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกําลังทํางาน

2. หากคําส่ัง ping ไม่สําเร็จ ให้ตรวจดูว่าฮบัเครือข่ายเปิดอยู่ แล้วตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย เคร่ืองพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ว่าอุปกรณ์ท้ังหมดน้ีได้รับการต้ังค่าสําหรับ
เครือข่ายเดียวกันหรือไม่

เคร่ืองพมิพ์ใช้การตั้งค่าลิงค์และ Duplex สําหรับเครือข่ายไม่ถกูต้อง
HP ขอแนะนําให้ปรับการต้ังค่าเหล่าน้ีเป็นโหมดอัตโนมัติ (การตั้งค่าเร่ิมต้น) หากคุณเปล่ียนการต้ังค่าเหล่าน้ี คุณต้องเปล่ียนการต้ังค่าเหล่าน้ันสําหรับเครือข่ายของคุณด้วย

โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทําให้เกดิปัญหาการใช้งานร่วมกัน
ตรวจสอบว่าติดต้ังโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อย่างถูกต้อง และใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ท่ีถูกต้อง

คอมพวิเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถกูต้อง
1. ตรวจสอบไดรเวอร์เครือข่าย ไดรเวอร์การพิมพ์ และการต้ังค่าการกําหนดเส้นทางเครือข่าย

2. ตรวจสอบว่ากําหนดค่าระบบการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง

เคร่ืองพมิพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ายอ่ืนไม่ถกูต้อง
1. ตรวจดูหน้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือข่าย เปิดใช้งาน หากจําเป็น

2. กําหนดค่าการต้ังค่าเครือข่ายใหม่ หากจําเป็น
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การแก้ปัญหาเครอืข่ายแบบไร้สาย
● รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย

● เคร่ืองพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากส้ินสุดการกําหนดค่าไร้สาย

● เคร่ืองพิมพ์ไม่พิมพ์ และมีการติดต้ังไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์

● การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทํางานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายหรือเคร่ืองพิมพ์

● ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อื่นเข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย

● เคร่ืองพิมพ์ไร้สายสูญเสียการส่ือสารเม่ือเชื่อมต่อกับ VPN

● เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย

● เครือข่ายไร้สายไม่ทํางาน

● ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย

● ลดคล่ืนรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย

รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย
● ตรวจสอบว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย

● ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์และเราเตอร์ไร้สายเปิดเคร่ืองอยู่และมีไฟเข้า และตรวจสอบว่าเปิดสัญญาณไร้สายในเคร่ืองพิมพ์แล้ว

● ตรวจสอบว่าชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกต้อง พิมพ์หน้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบ SSID หากไม่แน่ใจว่า SSID ถูกต้อง ให้ทําการต้ังค่าไร้สายอีกคร้ัง

● สําหรับเครือข่ายท่ีมีการรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลการรักษาความปลอดภัยถูกต้อง หากข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ให้ทําการต้ังค่าไร้
สายอีกคร้ัง

● หากเครือข่ายไร้สายทํางานถูกต้อง ให้ลองเข้าถึงคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นบนเครือข่ายไร้สาย หากเครือข่ายมีการเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
การเชื่อมต่อไร้สาย

● ตรวจสอบว่าวิธเีข้ารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสําหรับเคร่ืองพิมพ์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย (ในเครือข่ายท่ีใช้การรักษาความปลอดภัย WPA)

● ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์อยู่ภายในช่วงเครือข่ายไร้สาย สําหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ เคร่ืองพิมพ์ต้องอยู่ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย (เราเตอร์ไร้สาย)

● ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุบดบังสัญญาณไร้สาย ย้ายวัตถุโลหะขนาดใหญ่ใดๆ ท่ีต้ังอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อกับเคร่ืองพิมพ์ ตรวจดูว่า เสา ผนัง หรือเสาท่ีมีโลหะหรือ
คอนกรีตไม่ได้อยู่ค่ันกลางระหวา่งเคร่ืองพิมพ์และจุดเชื่อมต่อสัญญาณ

● ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์ต้ังอยู่ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอาจมีคล่ืนรบกวนสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์ต่างๆ สามารถรบกวนสัญญาณไร้สายได้รวมถึง มอเตอร์
โทรศัพท์ไร้สาย ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย เครือข่ายไร้สายอื่น และอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น

● ตรวจสอบว่าติดต้ังไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แล้ว

● ตรวจสอบว่าคุณเลือกพอร์ตเคร่ืองพิมพ์ถูกต้อง

● ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกัน

● สําหรับ Mac OS X ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน Bonjour
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เคร่ืองพมิพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากสิ้นสดุการกําหนดค่าไร้สาย
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดเคร่ืองพิมพ์แล้วและเคร่ืองพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม

2. ปิดไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทํางานอย่างถูกต้อง

4. ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทํางานถูกต้อง หากจําเป็น ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

5. ตรวจสอบว่าคุณสามารถเปิด HP Embedded Web Server ของเคร่ืองพิมพ์จากคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

เคร่ืองพมิพ์ไม่พมิพ์ และมีการติดตั้งไฟร์วอลล์อ่ืนบนคอมพวิเตอร์
1. อัปเดตไฟร์วอลล์ด้วยการอัปเดตล่าสุดท่ีมีจากผู้ผลิต

2. หากโปรแกรมต้องการการเข้าถึงไฟร์วอลล์เม่ือคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพ์หรือพิมพ์งาน ให้ตรวจดูว่าคุณได้อนุญาติให้โปรแกรมทํางาน

3. ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว แล้วติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ไร้สายบนคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานไฟร์วอลล์เม่ือติดต้ังระบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทํางานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายหรือเคร่ืองพมิพ์
1. ตรวจดูว่าเราเตอร์หรือเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่

2. พิมพ์หน้าการกําหนดค่า

3. เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) ในหน้าการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าเคร่ืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์

4. หากหมายเลขไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน กําหนดการต้ังค่าไร้สายสําหรับเคร่ืองพิมพ์อีกคร้ัง

ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อ่ืนเข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย
1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์อื่นอยู่ในช่วงสัญญาณไร้สายและไม่มีส่ิงกีดขวางสัญญาณ สําหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ ช่วงสัญญาณไร้สายคือ ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อม

ต่อไร้สาย

2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดเคร่ืองพิมพ์แล้วและเคร่ืองพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม

3. ปิดไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

4. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทํางานอย่างถูกต้อง

5. ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทํางานถูกต้อง หากจําเป็น ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

เคร่ืองพมิพ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN
● โดยปกติแล้ว คุณไม่สามารถเชือ่มต่อกับ VPN และเครือข่ายอื่นได้ในเวลาเดียวกัน

เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย
● ตรวจดูว่าเราเตอร์ไร้สายเปิดอยู่และมีไฟเข้า

● เครือข่ายอาจซ่อนอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่ีซ่อนอยู่ได้
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เครือข่ายไร้สายไม่ทํางาน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจไม่ได้เชือ่มต่อสายเคเบิลเครือข่าย

2. ในการตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายสูญเสียการส่ือสารหรือไม่ ให้ลองเชือ่มต่อกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่าย

3. ทดสอบการส่ือสารเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย

a. เปิดพรอมต์บรรทัดคําส่ังท่ีคอมพิวเตอร์ สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เร่ิม) คลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

b. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสของเราเตอร์

สําหรับ Mac ให้เปิด Network Utility (ยทูิลิตีเครือข่าย) แล้วป้อน IP แอดเดรสในช่องท่ีถูกต้องในบานหน้าต่าง Ping

c. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกําลังทํางาน

4. ตรวจดูว่าเราเตอร์หรือผลิตภณัฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่

a. พิมพ์หน้าการกําหนดค่า

b. เปรียบเทียบหมายเลขชุดบริการ (SSID) บนรายงานการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าคอมพิวเตอร์

c. หากหมายเลขไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน กําหนดการตั้งค่าไร้สายสําหรับเคร่ืองพิมพ์อีกคร้ัง

ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบวินิจฉัยที่มีข้อมูลเก่ียวกับการต้ังค่าเครือข่ายไร้สายได้จากแผงควบคุมผลิตภัณฑ์

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก เมนูไร้สาย
3. เลือก ทดสอบเครือข่าย แล้วกดปุ่ม OK ผลิตภัณฑ์จะพิมพ์หน้าทดสอบท่ีแสดงผลลัพธ์การทดสอบ

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก เมนูไร้สาย

3. เลือก รันทดสอบเครือข่าย ผลิตภัณฑ์จะพิมพ์หน้าทดสอบท่ีแสดงผลลัพธ์การทดสอบ

ลดคล่ืนรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย
เคล็ดลับต่อไปน้ีสามารถลดคล่ืนรบกวนเครือข่ายไร้สายได้:
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● วางอุปกรณ์ไร้สายให้ห่างจากวตัถุโลหะขนาดใหญ่ เช่น ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ท่ีมีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น เช่น ไมโครเวฟและโทรศัพท์ไร้สาย วตัถุเหล่าน้ัน
สามารถรบกวนสัญญาณวิทยไุด้

● วางอุปกรณ์ไร้สายให้ห่างจากส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ วัตถุเหล่าน้ีสามารถดูดซับคล่ืนวิทยุและทําให้สัญญาณอ่อนลง

● วางเราเตอร์ไร้สายในตําแหน่งก่ึงกลางท่ีอุปกรณ์ไร้สายในเครือข่ายสามารถมองเห็นได้
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การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์
● ตรวจสอบการต้ังค่าฮาร์ดแวร์

● ส่งแฟกซ์ได้ช้า

● คุณภาพแฟกซ์ไม่ดี

● แฟกซ์ถูกตัดหรือพิมพ์บนสองหน้า

ตรวจสอบการตั้งค่าฮาร์ดแวร์
● วธิีการแก้ไขมีหลายวิธี หลังจากทําตามวิธีแก้ไขแต่ละวิธี ให้ทดลองแฟกซ์เพื่อดูว่ายังคงมีอยู่หรือไม่

● เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผลที่สุด ให้ต่อสายโทรศัพท์จากเคร่ืองพิมพ์กับแจ็คโทรศัพท์ท่ีผนังโดยตรง ถอดอุปกรณ์อื่นท้ังหมดท่ีต่อกับเคร่ืองพิมพ์

1. ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ต่อกับพอร์ตท่ีถูกต้องบริเวณด้านหลังของเคร่ืองพิมพ์

2. ตรวจสอบสายโทรศัพท์โดยใช้ทดสอบแฟกซ์:

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสมัผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก บริการ แล้วเลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องจะพิมพ์รายงานการ
ทดสอบแฟกซ์

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก บรกิาร แล้วเลือก บริการแฟกซ์

3. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เครื่องจะพิมพ์รายงานการทดสอบแฟกซ์

รายงานจะประกอบด้วยผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ดังน้ี:

● สําเร็จ: รายงานจะประกอบด้วยการต้ังค่าแฟกซ์ปัจจุบันท้ังหมดสําหรับตรวจสอบ

● ไม่ผ่าน: รายงานจะระบุรายละเอียดของปัญหาพร้อมให้คําแนะนําวธิีการแก้ไขปัญหา

3. ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเคร่ืองพิมพ์เป็นเวอร์ชนัปัจจุบัน

a. ไปท่ี www.hp.com/support

b. คลิก Drivers & Software พิมพ์หมายเลขเคร่ืองพิมพ์ของคุณในหน้าต่าง แล้วคลิก Search หากจําเป็น ให้คลิกรุ่นของคุณในรายการ
ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน

หน้า Software & Driver Downloads จะเปิด

c. เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ แล้วคลิก Next

d. คลิกเคร่ืองหมายบวกถัดจาก Firmware แล้วคลิก HP LaserJet Firmware Update Utility

e. คลิก Download
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f. เม่ือดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือติดต้ังและเรียกใช้ยทูิลิตี

ยูทิลิตีจะตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับเคร่ืองพิมพ์ HP ของคุณ หากพบการอัปเดต ยทิูลิต้ีจะติดต้ังการอัปเดตท่ีมีอยู่

g. เม่ือการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ลองส่งแฟกซ์อีกคร้ัง

4. ตรวจสอบว่าต้ังค่าแฟกซ์แล้วเม่ือติดต้ังซอฟต์แวร์เคร่ืองพิมพ์ใหม่

จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในโฟลเดอร์โปรแกรมของ HP เรียกใช้ Fax Setup Utility (ยทูิลิต้ีการต้ังค่าแฟกซ์)

5. ตรวจสอบว่าบริการโทรศัพท์รองรับแฟกซ์อะนาล็อก

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์ HP ออกแบบมาสําหรับใช้กับระบบโทรศัพท์แบบอะนาล็อกโดยเฉพาะ

● หากคุณใช้ ISDN หรือ PBX แบบดิจิตอล ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพ่ือขอรับข้อมูลเก่ียวกับการกําหนดค่าเป็นสายแฟกซ์อะนาล็อก

● หากคุณใช้บริการ VoIP ให้เปล่ียน ความเร็วแฟกซ์ เป็น ช้า(V.29) จากแผงควบคุม สอบถามผู้ให้บริการของคุณว่ารองรับการใช้งานแฟกซ์หรือไม่ และ
ความเร็วแฟกซ์โมเด็มท่ีแนะนําให้ใช้ บางบริษัทอาจต้องใช้อะแดปเตอร์

● หากคุณใช้บริการ DSL ให้ตรวจสอบว่ามีวงจรกรองสัญญาณต่อกับสายโทรศัพท์ท่ีต่อเข้ากับเคร่ืองพิมพ์ ติดต่อผู้ให้บริการ DSL หรือวงจรกรองสัญญาณ
DSL หากคุณยังไม่มี หากคุณติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ DSL อยู่แล้ว ให้ลองเปล่ียนวงจรกรองสัญญาณ เน่ืองจากตัวท่ีติดต้ังอยู่อาจชํารุด

6. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยละเอียดในส่วนท่ีต่อจากส่วนน้ี

ส่งแฟกซ์ได้ช้า
คุณภาพสายโทรศัพท์ของเคร่ืองพิมพ์ไม่ดี

● ลองส่งแฟกซ์อีกคร้ังเม่ือสภาพสายโทรศัพท์ได้รับการแก้ไขแล้ว

● ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ว่าสายโทรศัพท์รองรับแฟกซ์หรือไม่

● ใช้กระดาษขาวเป็นต้นฉบับ อย่าใช้สี เช่น สีเทา เหลือง หรือชมพู

● แบ่งงานแฟกซ์ขนาดใหญ่เป็นส่วนเล็กๆ และส่งแฟกซ์แยกกัน

● ปิดการต้ังค่า การแก้ไขข้อผิดพลาด

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก เลือกท้ังหมด

3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก ปิด

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก บรกิาร แล้วเลอืก บริการแฟกซ์

3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก ปิด

หมายเหตุ: การปิด การแก้ไขข้อผดิพลาด จะทําให้คุณภาพของภาพลดลง

● เพิ่มการต้ังค่า ความเร็วแฟกซ์
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แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสมัผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก แฟกซ์ทั้งหมด

3. เลือก ความเร็วแฟกซ์ แล้วเลอืกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก การต้ังค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก ความเรว็แฟกซ์ แล้วเลอืกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

● เปล่ียนการต้ังค่าแฟกซ์บนแผงควบคุมให้มีความละเอียดตํ่าลง

หมายเหตุ: แฟกซ์ท่ีมีความละเอียดสูงกว่าอาจใช้เวลาในการส่งนานกว่าแฟกซ์ท่ีมีความละเอียดตํ่ากว่า

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสมัผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่าการส่งแฟกซ์

3. เลือก ความละเอียดเริ่มต้น แล้วเลือกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก การต้ังค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก ความละเอยีดแฟกซ์ แล้วเลอืกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

คุณภาพแฟกซ์ไม่ดี
แฟกซ์ไม่ชัดเจนหรือจางเกินไป

● เพิ่มความละเอียดแฟกซ์เม่ือส่งแฟกซ์ ความละเอียดไม่มีผลต่อแฟกซ์ที่ได้รับ

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสมัผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่าการส่งแฟกซ์

3. เลือก ความละเอียดเริ่มต้น แล้วเลือกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก การต้ังค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก ความละเอยีดแฟกซ์ แล้วเลอืกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

หมายเหตุ: การเพิ่มความละเอียดจะทําให้ความเร็วในการส่งช้า

● เปิดการต้ังค่า การแก้ไขข้อผดิพลาด จากแผงควบคุม

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสมัผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก เลือกท้ังหมด

3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก เปิด

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก บรกิาร แล้วเลือก บริการแฟกซ์

3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก เปิด

● ตรวจสอบตลับผงหมึกและเปล่ียนตลับหมึก หากจําเป็น

● ให้ผู้ส่งปรับการต้ังค่าความคมชัดบนเคร่ืองแฟกซ์ท่ีส่งให้เข้มข้ึน และส่งแฟกซ์อีกคร้ัง
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แฟกซ์ถกูตัดหรือพมิพ์บนสองหน้า
● ต้ังค่า ขนาดกระดาษเร่ิมต้น แฟกซ์จะพิมพ์บนกระดาษขนาดเดียวตามการต้ังค่า ขนาดกระดาษเร่ิมต้น

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก การตัง้ค่ากระดาษ

3. เลือก ขนาดกระดาษเริ่มต้น แล้วเลือกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก การต้ังค่าระบบ แล้วเลือก การต้ังค่ากระดาษ

3. เลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกการต้ังค่าท่ีถูกต้อง

● กําหนดประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาดท่ีใช้สําหรับแฟกซ์

● เปิดการต้ังค่า พอดีกับกระดาษ เพื่อพิมพ์แฟกซ์ท่ีมีความยาวมากข้ึนบนกระดาษ Letter หรือ A4

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่ารับแฟกซ์

3. เลือก พอดีกับกระดาษ แล้วเลอืก On

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลกับนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ์

2. เลือก การต้ังค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก พอดีกับกระดาษ แล้วเลือก On

หมายเหตุ: หากปิดการต้ังค่า พอดีกับกระดาษ และต้ังค่า ขนาดกระดาษเร่ิมต้น เป็น Letter ต้นฉบับขนาด Legal จะพิมพ์สองหน้า
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9 ช้ินส่วน อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์
เสริม

● ส่ังซ้ือชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● ชิน้ส่วนเพ่ือให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

● อุปกรณ์เสริม

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM125series, www.hp.com/support/ljMFPM126series, www.hp.com/support/
ljMFPM127series หรือ www.hp.com/support/ljMFPM128series สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ

คุณยังสามารถเข้าไปท่ี www.hp.com/support สําหรับการสนับสนุนท่ัวโลกและผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ HP
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สัง่ซ้ือช้ินส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ตลับผงหมึกและกระดาษของแท้จาก HP www.hp.com/go/suresupply

ส่ังซื้อช้ินส่วนหรืออปุกรณ์เสริมของแท้ของ HP www.hp.com/buy/parts

ส่ังซื้อผ่านผู้ให้บริการ ติดต่อผู้ให้บรกิารท่ีได้รบัสิทธิ์จาก HP
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ช้ินส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
เคร่ืองพิมพ์มีชิน้ส่วนสําหรับการซ่อมแซมด้วยตัวเองของลูกค้าต่อไปน้ี

● ลูกค้าต้องติดต้ังชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปล่ียนด้วยตัวเองท่ีเป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีท่ีจะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทําการซ่อม ชิน้
ส่วนเหล่าน้ีไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP

● สําหรับชิน้ส่วนท่ีอยู่ในรายการเปล่ียนด้วยตัวเองท่ีเป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดต้ังได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
ระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์

รายการ คาํอธิบาย ตวัเลือกในการเปล่ียนด้วยตัวเอง หมายเลขชิ้นส่วน

ตลับผงหมึก HP 83A ตลบัผงหมึกสํารอง บังคับ CF283A

ตลับผงหมึก HP 88A ตลบัหมึกผงหมกึสํารองสําหรับจีนและอนิเดียเท่าน้ัน บังคับ CC388A

ชุดลูกกลิง้ดึงกระดาษ ลกูกลิง้ดึงกระดาษสํารองสําหรับถาดป้อน บังคับ CZ172-65001

ชุดแผ่นแยกกระดาษ แผ่นแยกกระดาษสํารองสําหรับถาดป้อน บังคับ CZ172-65010

ชุดถาดดึงกระดาษ ถาดป้อนกระดาษสํารอง บังคับ CZ172-65011

ชุดส่วนย่ืนสําหรับวัสดุพมิพ์ท่ีมีขนาดส้ัน เครื่องมือของส่วนย่ืนสําหรับวัสดุพิมพ์ท่ีมขีนาดส้ัน
สํารองสําหรับถาดป้อน

บังคับ CZ172-65012

ชุดหูโทรศัพท์สําหรับจีน หูโทรศัพท์สํารองสําหรับรุ่นแฟกซ์ของจีน บังคับ CZ185-65001

ชุดหูโทรศัพท์สําหรับรัสเซีย หูโทรศัพท์สํารองสําหรับรุ่นแฟกซ์ของรัสเซีย บังคับ CZ185-65010
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อุปกรณ์เสริม
รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน

สาย USB ช่องเสียบอปุกรณ์ท่ีเทียบเท่ากับ USB มาตรฐานขนาด 2 เมตร C6518A
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