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1 ใชสแกนเนอร
• ภาพรวมของสแกนเนอร
• ปอนเอกสารตนฉบับ
• วิธีการสแกน
• จับคูปุมการใชงานดวนกับซอฟตแวรการสแกน
• สแกนจากซอฟตแวรการสแกน
• วิธีการทำสำเนา

ภาพรวมของสแกนเนอร

1 แผงดานหนา

2 ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
3 ถาดปอนกระดาษของ ADF
4 ถาดรับกระดาษออกของ ADF
5 สลักสำหรับเปดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
6 สวิตชเพาเวอร

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• Scanner Front Panel Buttons (ปุมบนแผงดานหนาของสแกนเนอร)
• การปรับตั้งไฟสแกนเนอร

Scanner Front Panel Buttons (ปุมบนแผงดานหนาของสแกนเนอร)
ใชปุมตางๆ บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพ่ือเริ่มตนการสแกน และกำหนดคาบางคาของสแกนเนอร

ใชสแกนเนอร 3



ไอคอน ชื่อปุม คำอธิบาย

1 สำเนา ตามคาเริ่มตน ปุมน้ีจะพิมพสำเนาตามจำนวนที่กำหนดคาไวในปจจุบันใน
HP Document Copy
หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ เริ่มตนซอฟตแวรการสแกนที่กำหนดใหกับปุมนี้

2 สแกน ตามคาเริ่มตน ปุมน้ีจะเริ่มการสแกนโดยใชโปรไฟลของ HP Smart
Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document
Scan) ซึ่งกำหนดใหกับปุมนี้
หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ เริ่มตนซอฟตแวรการสแกนที่กำหนดใหกับปุมนี้

3 ยกเลิก ยกเลิกงานสแกนหรือทำสำเนาท่ีกำลังทำอยู

4 เครื่องมือ เปด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)
ซ่ึงคุณสามารถทำสิ่งตอไปนี้:

• จับคูปุมการใชงานดวนของสแกนเนอรกับซอฟตแวรการสแกน

• กำหนดคาปุมตางๆ บนแผงดานหนาของสแกนเนอร

• จัดการตัวประทับวันที่

• ดูขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคา สถานะ และการบำรุงรักษาสแกนเนอร

5 LED ไฟเตือน LED ไฟเตือน จะบอกขอมูลสถานะของสแกนเนอร

6 ประหยัดพลังงาน กดปุม ประหยัดพลังงาน เพื่อทำใหสแกนเนอรอยูใน Power Save
mode (โหมดประหยัดพลังงาน) เมื่อคุณ ไมได กำลังใชสแกนเนอรอยู
เมื่อคุณพรอมจะเริม่ทำการสแกนอีกคร้ัง ใหกดปุม ประหยัดพลังงาน เพื่อ
ปลุกการทำงานของสแกนเนอร

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• LED ของสแกนเนอร

การปรับต้ังไฟสแกนเนอร
สแกนเนอรรองรับการทำงานของไฟสแกนเนอรสองโหมด:

• ที่โหมด Power Save (ประหยัดพลังงาน) ไฟสแกนเนอรจะหมดเวลาทำงานและดับลงโดย
อัตโนมัติหลังจากไมไดใชงานสแกนเนอรประมาณ 15 นาที เมื่อคุณพรอมจะเร่ิมทำการสแกนอีก
ครั้ง ใหกดปุม ประหยัดพลังงาน เพื่อปลุกการทำงานของสแกนเนอร

• ไฟสแกนเนอรในโหมด Instant Lamp On (ไฟพรอมสแกนติด) จะหมดเวลาการทำงานและดับลง
โดยอัตโนมัติหลังจากสแกนเนอรไมไดใชงานเปนเวลาประมาณ 15 นาที แตสแกนเนอรยังอุนเครื่อง
อยูและพรอมสำหรับงานสแกน
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ในการสลับจากโหมด Power Save (ประหยัดพลังงาน) เปนโหมด Instant Lamp On (ไฟพรอม
สแกนติด) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย Enable Instant Lamp On (เปดใชงานไฟพรอมสแกนติด)
บนแท็บ Buttons (ปุม) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) หาก
ตองการสลับกลับมาที่โหมด Power Save (ประหยัดพลังงาน) ใหลางกลองกาเครื่องหมาย Enable
Instant Lamp On (เปดใชงานไฟพรอมสแกนติด)

ปอนเอกสารตนฉบับ
คุณสามารถสแกนเอกสารแบบดานเดียวและแบบสองดานจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ไดไม
เกิน 200 แผน และคุณสามารถสแกนเอกสารแบบดานเดียวหนึ่งแผนโดยตรงจากกระจกสแกนเนอร

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

• ใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• วางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร

ใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
สำหรับขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการใสเอกสารอยางถูกตอง โปรดดูหัวขอตอไปนี้

• คำแนะนำในการใสเอกสาร
• วิธีปอนเอกสาร

คำแนะนำในการใสเอกสาร
• ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) สามารถรองรับประเภทกระดาษดังนี้

ความกวาง: 70–300 มม. (2.75–11.8 น้ิว)

ความยาว: 148–864 มม. (5.8–34 นิ้ว)

น้ำหนัก: 49–120 กรัม/เมตร2 (13–32 ปอนด)

หมายเหตุ ในซอฟตแวรการสแกน ใหตั้งขนาดกระดาษใหตรงกับความกวางและความยาวของ
เอกสารที่คุณกำลังจะสแกน

• การสแกนเอกสารประเภทตอไปน้ีอาจทำใหกระดาษติดหรือทำความเสียหายตอเอกสาร ในการ
สแกนเอกสารเหลานี้ ใหถายเอกสารกอน แลวจึงสแกนตัวสำเนาแทน

เอกสารที่มีรอยยับหรือรอยพับ เอกสารที่มวนงอ

เอกสารที่ฉีกขาด เอกสารท่ีมีคลิปหนีบกระดาษหรือลวด
เย็บกระดาษ

กระดาษคารบอน กระดาษเคลือบ

กระดาษที่บางมากและโปรงแสง กระดาษท่ีมีกระดาษโนตท่ีมีแถบกาว
หรือปายติดอยู
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ภาพถาย แผนใส

กระดาษท่ีติดกันหลายแผน กระดาษท่ีมีสารประเภทกาว หรือน้ำยา
ลบคำผิด

• กอนจะปอนกระดาษ ใหตรวจดูวาฝาปด ADF ล็อคอยูในตำแหนง
• เม่ือทำการปอนเอกสารจำนวนหนึ่ง ควรตรวจดูวาเอกสารทุกแผนมีขนาดเดียวกัน
• ความจุสูงสุดของ ADF เทากับ 200 แผน สำหรับกระดาษ 75 กรัม/เมตร2 (20 ปอนด) เมื่อใช

กระดาษที่หนาข้ึน ความจุสูงสุดจะลดลง ใหใชขีดที่กำหนดไว ดังแสดงดานลาง เปนตัวบอกระดับ
สูงสุดของปกกระดาษ

• สำหรับเอกสารขนาดเล็กหรือแคบ ใหปอนขอบกระดาษดานที่กวางไมถึง 148 มม. (5.8 นิ้ว) เขาไป
ในตัวปอนเอกสารเพ่ือที่ขอบกระดาษดานที่กวางกวาจะไดถูกดึงเขาสูตัวปอนเอกสาร และผานเขาไป
ในเคร่ืองโดยลูกกลิ้งปอนกระดาษ

• เม่ือปอนกระดาษที่เล็กหรือมีน้ำหนักเบา เชน การด A6 (บัตรดัชนี) หรือกระดาษ U.S. Check
Carbon ใหใสปกกระดาษอยางนอยหาแผนเพื่อใหแนใจวา ADF จะสามารถตรวจพบกระดาษและ
ดึงกระดาษเขาไปในเคร่ืองอยางเหมาะสม เมื่อทำการสแกนเอกสารท่ีมีขนาดเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
เปนจำนวนนอยกวา 5 แผน ใหวางเอกสารตนฉบบับนกระจกสแกนเนอร

• เม่ือจะปอนกระดาษขนาดยาวท่ีความยาวของกระดาษยื่นออกมาจากถาดปอนกระดาษ ใหดึงแกน
เลื่อนของถาดปอนกระดาษ (1) ออกมา แลวจึงคอยปอนกระดาษเขาไป (2)

บท 1
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วิธีปอนเอกสาร
1. พลิกตัวก้ันกระดาษในถาดรับกระดาษออกข้ึนโดยใหพอดีกับขนาดของเอกสารที่คุณกำลังจะสแกน

เลือกตำแหนงก้ันกระดาษใหใกลเคียง (และกวางกวา) ขอบกระดาษท่ีจะออกมาจากตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัต ิ(ADF)

2. คลี่ปกเอกสารออกเพื่อใหแนใจวาหนาไมติดกัน คลี่ขอบท่ีจะหันเขา ADF ไปในทิศทางเดียว แลวคลี่
ขอบดานเดียวกันไปอีกทิศทางหนึ่ง

3. จัดขอบเอกสารใหอยูในแนวเดียวกันโดยเคาะดานลางของปกกับโตะ หมุนปกไป 90 องศา แลวทำ
ซ้ำอีกครั้ง
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4. วางตั้งกระดาษลงตรงกลางถาดปอนกระดาษ ใสเอกสารโดยหงายหนาเอกสารข้ึน เพื่อความรวดเร็ว
ในการสแกนเอกสาร ใหปอนเอกสารโดยใหขอบหนาดานซายของปกเอกสารชิดกับ ADF

หมายเหตุ ในซอฟตแวรการสแกน ใหเลือกการตั้งคาเคาโครงท่ีตรงกับแนวการวางเอกสาร
ตนฉบับใน ADF

5. ปรับตัวปรับแนวกระดาษใหเทากับความกวางของเอกสาร ระวังอยาใหตัวปรับแนนเกินไป เพราะจะ
กีดขวางการปอนกระดาษ แตตรวจดูวาตัวปรับแนวกระดาษแตะขอบกระดาษพอดี

6. คอยๆ ดันปกกระดาษไปขางหนาเพ่ือกระตุนใหเซ็นเซอรของถาดกระดาษทำงาน

วางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
วางวัสดุที่ไมตรงตามขอมูลจำเพาะสำหรับตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) กับกระจกสแกนเนอร
โดยตรง

ขนาดท่ีเล็กท่ีสุด: ทุกขนาด

ขนาดท่ีใหญที่สุด: 300 x 432 มม. (11.8 x 17 นิ้ว)

วางเอกสารตนฉบับโดยคว่ำหนาที่ตองการสแกนลงบนกระจกของสแกนเนอร เชนที่แสดงดวย
เคร่ืองหมายอางอิง

บท 1
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หมายเหตุ ในซอฟตแวรการสแกน ใหเลือกการตั้งคาเคาโครงท่ีตรงกับแนวการวางเอกสารตนฉบับ
บนกระจกสแกนเนอร

วิธีการสแกน
ข้ันตอนพื้นฐานสำหรับการสแกน ไดแก:

1. ปอนเอกสารตนฉบับ
2. ทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

• กดปุม สแกน ( ) ท่ีแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อเริ่มทำการสแกนดวยซอฟตแวรท่ี
กำหนด (และโปรไฟล ถามี)

• เปดซอฟตแวรการสแกนในเครื่องคอมพิวเตอร แลวเลือกแหลงท่ีมาของขอมูล ISIS หรือ
TWAIN เลือกการตั้งคาที่เหมาะสม จากนั้นจึงเริ่มการสแกน

เคล็ดลับ 1 เพ่ือลดปญหากระดาษติด ใหใชการตั้งคาการสแกนที่ระบุขนาดที่แทจริงของเอกสาร
ที่คุณกำลังจะสแกน

เคล็ดลับ 2 ถาคุณเลือกการสแกนหรือทำสำเนาแบบดูเพล็กซ แลวปอนเอกสารตนฉบับลงในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF) สแกนเนอรจะประมวลผลตนฉบับแบบสองดานทั้งสองดานในเวลา
เดียวกัน

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ปอนเอกสารตนฉบับ
• จับคูปุมการใชงานดวนกับซอฟตแวรการสแกน
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• สแกนจากซอฟตแวรการสแกน
• ดำเนินการกับโปรไฟล HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart

Document Scan)

จับคูปุมการใชงานดวนกับซอฟตแวรการสแกน
สแกนเนอรประกอบดวยปุมการใชงานดวนดังนี้ สแกน ( ) และ สำเนา ( ) คุณสามารถจับคู
ซอฟตแวรการสแกนที่ระบุถึงปุมใดๆ กับปุมแตละปุมเหลานี้

ในการจับคูปุมการใชงานดวนกับซอฟตแวรการสแกน ใหทำตามข้ันตอนตอไปนี:้

1. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อเปด HP Scanner Tools Utility
(ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) คลิกแท็บ Buttons (คุณลักษณะ)

2. ในรายการแบบดึงลง Program to Start (โปรแกรมลงทะเบียนเริ่มตน) สำหรับปุมใดๆ ใหเลือก
ซอฟตแวรการสแกนที่คุณตองการจะใหปุมนี้เริ่มตนการทำงาน

3. หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ถาคุณไดเลือก HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP
Smart Document Scan) ในรายการแบบดึงลง Profile (โปรไฟล) ใหเลือกโปรไฟลใดโปรไฟล
หนึ่ง
ถาคุณไมเลือกโปรไฟลใดๆ ใหกดปุมเพื่อเริ่ม HP Smart Document Scan Software
(ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) เพ่ือที่คุณจะสามารถเลือกการต้ังคาสแกนทุกครั้งท่ี
คุณเริ่มทำการสแกนใหม

หมายเหตุ ถาคุณเปลี่ยนชื่อโปรไฟลที่กำหนดใหกับปุมการใชงานดวน ใหอัพเดตขอมูลปุมใน
HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ดำเนินการกับโปรไฟล HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart
Document Scan)

สแกนจากซอฟตแวรการสแกน
คุณสามารถสแกนภาพหรือเอกสารลงในโปรแกรมไดโดยตรง หากโปรแกรมนั้นเขากันไดกับ ISIS
หรือ TWAIN โดยท่ัวไป โปรแกรมจะเขากันไดหากมีตัวเลือกเมนู เชน Acquire (รับขอมูล), Scan
(สแกน), Import New Object (นำออบเจ็คใหมเขามา) หรือ Insert (ใส) หากคุณไมแนใจวา
โปรแกรมเขากันไดหรือไม หรือมีตัวเลือกอะไรบาง โปรดดูเอกสารประกอบสำหรบัโปรแกรมนัน้

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• การสแกนจาก HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document
Scan)

• สแกนจากซอฟตแวรการสแกนท่ีเขากันไดกับ ISIS หรือ TWAIN
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การสแกนจาก HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP
Smart Document Scan)

1. คลิก Start (เริ่ม) ช้ีไปที่ Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ชี้ไป
ที่ HP ช้ีไปท่ี HP Smart Document Scan จากนั้นคลิก HP Smart Document Scan
Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)

2. เลือกโปรไฟล แลวคลิก Scan (สแกน)

เคล็ดลับ คำอธิบายโปรไฟลท่ีเลือกไวจะแสดงขางใตรายการ

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อสแกนใหเสร็จสมบูรณ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP Smart Document Software Help (วิธีใชซอฟตแวร HP
Smart Document Scan)

สแกนจากซอฟตแวรการสแกนท่ีเขากันไดกับ ISIS หรือ TWAIN
1. เปดซอฟตแวรการสแกน แลวเลือกแหลงท่ีมาของขอมูล ISIS หรือ TWAIN
2. เลือกการต้ังคาท่ีเหมาะสมกับเอกสารท่ีคุณกำลังจะสแกน
3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสแกนใหเสร็จสมบูรณ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชออนไลนเก่ียวกับซอฟตแวรการสแกน

วิธีการทำสำเนา
ข้ันตอนพื้นฐานของการทำสำเนา ไดแก:

1. ปอนเอกสารตนฉบับ
2. ทำอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:

• กดปุม สำเนา ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพ่ือพิมพสำเนาโดยใชการต้ังคาการทำ
สำเนาในปจจุบัน

• คลิก Start (เร่ิม) ช้ีไปที่ Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด)
ช้ีไปที่ HP ช้ีไปท่ี Scanjet ช้ีไปท่ี N9120 จากนั้นคลิก Document Copy (ทำสำเนา
เอกสาร)
เลือกการต้ังคาการพิมพในกลองโตตอบ HP Document Copy

หมายเหตุ หากคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาการทำสำเนา ใหเริ่มทำสำเนาจาก HP Document
Copy software (ซอฟตแวร HP Document Copy)
เคล็ดลับ 1 คุณสามารถกำหนดคา HP Document Copy ใหแจงเตือนทุกครั้งเพ่ือตั้งคาการทำ
สำเนากอนท่ีจะเริ่มสั่งพิมพ สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู HP Scanner Tools Utility Help
(วิธีใชยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)
เคล็ดลับ 2 ถาคุณเลือกการสแกนหรือทำสำเนาแบบดูเพล็กซ แลวปอนเอกสารตนฉบับลงในตัว
ปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(ADF) สแกนเนอรจะประมวลผลตนฉบับแบบสองดานทั้งสองดานในเวลา
เดียวกัน
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โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ปอนเอกสารตนฉบับ
• จับคูปุมการใชงานดวนกับซอฟตแวรการสแกน
• สแกนจากซอฟตแวรการสแกน

บท 1

12 ใชสแกนเนอร



2 คุณลักษณะท่ีเปนประโยชนของสแกนเนอร
มืออาชีพดานการจัดการเอกสารท่ีมีประสบการณอาจสนใจคุณลักษณะการสแกนตอไปนี้ ซ่ึงมีอยูใน HP
Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) นอกจากนี้
คุณลักษณะหลายประการเหลานี้ยังมีอยูในซอฟตแวรการสแกนเอกสารที่เขากันไดกับ ISIS หรือ
TWAIN ซ่ึงอนุญาตใหคุณแกไขการต้ังคาการสแกนได
• ดำเนินการกับโปรไฟล HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart

Document Scan)
• หมุนหนาท่ีสแกนแลวโดยอัตโนมัติ
• สแกนเอกสารท่ียาวเปนพิเศษ
• กรองสีออกจากเอกสารหน่ึงๆ (การลบส)ี
• กำหนดสีพ้ืนหลังสำหรับงานสแกนจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• ใชการบีบอัดไฟลดวยฮารดแวรสแกนเนอรเพื่อการสแกนท่ีเร็วขึน้
• ปดใชงานการตรวจสอบการปอนกระดาษผิด (หลายแผน)
• สแกนโดยไมตรวจดู
• ต้ังคาและใชตัวประทับวันท่ี

ดำเนินการกับโปรไฟล HP Smart Document Scan
Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)

โปรไฟล HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) จะ
มอบวิธีการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเลือกการต้ังคาสำหรับการสแกนและการประมวลผล
เอกสาร คุณสามารถตั้งคาโปรไฟลสำหรับการใชงานดวยปุมการใชงานดวน บนแผงดานหนาของสแกน
เนอร

ใช HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) เพ่ือต้ัง
คาและแกไขโปรไฟล ใช HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเคร่ืองมือของสแกนเนอร HP) เพื่อ
กำหนดโปรไฟลใหกับปุมการใชงานดวนบนแผงดานหนาของสแกนเนอร

คุณสามารถกำหนดคาแตละโปรไฟลเพื่อทำการสแกนดวยฟงกชันบางฟงกชันที่ใชบอยๆ ได ตัวอยางเชน
ถาบอยครั้งที่คุณตองสแกนตนฉบับงานสีที่ 200 dpi ไปยังไฟล PDF ท่ีคนหาได และสงอีเมลไฟลนั้นไป
ใหเพ่ือนรวมงาน คุณสามารถสรางโปรไฟลดวยการตั้งคาที่จำเปนเพ่ือใหงานนี้สำเร็จลุลวง

การดูโปรไฟล

ซอฟตแวร HP Smart Document Scan (HP Smart Document Scan) มีโปรไฟลคาเร่ิมตน
ตางๆ มากมาย

หากตองการดูโปรไฟลที่มีอยูของ HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart
Document Scan) ใหทำตามข้ันตอนตอไปนี:้
1. คลิก Start (เริ่ม) ช้ีไปที่ Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ชี้ไป

ที่ HP ช้ีไปท่ี HP Smart Document Scan จากนั้นคลิก HP Smart Document Scan
Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)

2. ดูรายการโปรไฟล
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สรางโปรไฟล

ในการสรางโปรไฟล HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document
Scan Software) ใหทำตามข้ันตอนตอไปนี:้
1. คลิก Start (เริ่ม) ช้ีไปที่ Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ชี้ไป

ที่ HP ช้ีไปท่ี HP Smart Document Scan จากนั้นคลิก HP Smart Document Scan
Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)

2. คลิก New (สราง)
กลองโตตอบ Create New Profile (สรางโปรไฟลใหม) จะปรากฏขึ้น

3. ในกลอง Profile name (ช่ือโปรไฟล) ใหพิมพช่ือที่คุณตองการหรือยอมรับช่ือคาเร่ิมตน

เคล็ดลับ คุณอาจตองการต้ังคาโปรไฟลใหมตามโปรไฟลเดิมที่มีอยูแลว หากตองการทำเชนนั้น
ใหเลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Copy settings from profile (คัดลอกการต้ังคาจากโปรไฟล)
แลวเลือกโปรไฟลที่มีอยูเดิมจากรายการ

4. คลิก Continue (ทำตอ)
กลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) จะปรากฏขึ้น

5. เลือกการต้ังคาสำหรับโปรไฟล

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ HP Smart Document Software Help (วิธีใชซอฟตแวร HP
Smart Document Scan)

หมุนหนาท่ีสแกนแลวโดยอัตโนมัติ
ตามคาเริ่มตนแลว กระดาษที่ถูกปอนเขาตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) จะปรากฏในผลงานสแกนที่
ออกจากเครื่องในแนวการวางกระดาษแบบเดียวกับแนวการวางกระดาษในถาดปอนกระดาษของ ADF
สแกนเนอรสามารถหมุนขอมูลสแกนเพ่ือสรางแนวการวางกระดาษที่แตกตางออกไปในผลงานสแกนท่ี
ออกมา ตัวอยางเชน คุณลักษณะน้ีจะเปนประโยชนเม่ือคุณตองการสแกนเอกสารท่ีจัดวางในแนวตั้งอยาง
รวดเร็ว คุณสามารถปอนดานที่กวางกวาของเอกสารเหลานี้เขาไปในถาดปอนกระดาษของ ADF และได
รับงานสแกนที่ออกจากเครือ่งโดยดานที่สั้นกวาของเอกสารจะอยูดานบนของภาพ

หากตองการเปดใชงานการหมนุหนาที่สแกนแลวในโปรไฟล HP Smart Document Scan
Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี:้
1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
3. บนแท็บ Layout (เคาโครง) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) ใหเลือก

ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Original Layout (เคาโครงตนฉบับ) และ ADF Feed Direction
(ทิศทางการปอน ADF)

หมายเหตุ ในซอฟตแวรการสแกนอื่น ตัวเลือกการหมุนหนากระดาษจะอยูตรงแท็บ Layout
(เคาโครง) ของกลองโตตอบ Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง) ของ ISIS หรือ TWAIN
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สแกนเอกสารที่ยาวเปนพิเศษ
ตามคาเริ่มตน ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) จะยอมรับปกตนฉบับที่มีขนาดถึง 300 x 432 มม.
(11.8 x 17 นิ้ว) คุณสามารถเลือกสแกนเอกสารหนาเดียวที่มีขนาดถงึ 300 x 864 มม. (11.8 x 34
นิ้ว) ทาง ADF

การเปดใชงานการสแกนกระดาษหนายาวในโปรไฟล HP Smart Document Scan Software
(ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
3. บนแท็บ Layout (เคาโครง) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) ใหเลือก

Custom (กำหนดเอง) เลือก Size (ขนาด) ในรายการแบบดึงลง แลวพิมพขนาดหนากระดาษตาม
จริง ซ่ึงไมเกิน 300 x 864 มม. (11.8 x 34 นิ้ว) ท่ีกลอง Width (ความกวาง) และ Height
(ความสูง)

หมายเหตุ 1 ในซอฟตแวรการสแกนอื่น ตัวเลือกขนาดกระดาษจะอยูตรงแท็บ Layout (เคาโครง)
ของกลองโตตอบ Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง) ของ ISIS หรือ TWAIN
หมายเหตุ 2 ซอฟตแวรการสแกนและปลายทางบางโปรแกรม (รวมถึงไดรเวอร Kofax
VirtualReScan driver) อาจไมรองรับขนาดกระดาษทุกขนาดที่สแกนเนอรยอมรับ
หมายเหตุ 3 HP ขอแนะนำวาการสแกนเอกสารหนายาวควรดำเนินการทีละหนา ที่ระดับความ
ละเอียด 300 dpi หรือต่ำกวานั้น

กรองสีออกจากเอกสารหน่ึงๆ (การลบสี)
คุณสามารถกรองพ้ืนหลังสีเขมออกจากสวนของเนื้อหา ตัวอยางเชน ขอความสีดำบนกระดาษสีเขียวหรือ
คำส่ังสีแดงบนแบบฟอรม การลบสีออกจากงานสแกนจะลดขนาดไฟลของงานสแกน และปรับปรุงความ
ถูกตองของการรูจำตัวอักษร (OCR) คุณสามารถเลือกกรองแชนเนลของส ี(แดง เขียว หรือน้ำเงิน) หรือ
ไดถึงสามสี สำหรับสีบางสี การตั้งคาความไวจะเปนการควบคุมสีที่สแกนใหใกลเคียงกับสีที่ระบุ

หากตองการเลือกสีท่ีจะลบออกจากการสแกนในโปรไฟล HP Smart Document Scan Software
(ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
3. บนแท็บ Scan (สแกน) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) คลิก

Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง)
4. บนแท็บ Color Dropout (การลบส)ี ของกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ใหระบุการต้ัง

คาการลบสี

สำหรับขอมูลเก่ียวกับการต้ังคาการลบส ีใหดูวิธีใชออนไลนเกี่ยวกับซอฟตแวรการสแกนท่ีคุณใชงานอยู

หมายเหตุ 1 การกรองแชนเนลสีจะมีผลกับการสแกนสีขาวดำและโทนสีเทาเทานั้น การกรองสีบาง
อยางจะมีผลกับโหมดสีทั้งหมด
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หมายเหตุ 2 ในการกรองสีในซอฟตแวรการสแกนอื่น ใหไปที่กลองโตตอบ Advanced
Settings (การตั้งคาข้ันสูง) ของ ISIS หรือ TWAIN บนแท็บ Color Dropout (การลบส)ี ให
ระบุการต้ังคาการลบสี

กำหนดสีพ้ืนหลังสำหรับงานสแกนจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
เม่ือคุณสแกนจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) คุณสามารถเลือกสีพื้นหลังสีขาวหรือสีดำสำหรับงาน
สแกน เม่ือสีพื้นหลังงานสแกนตัดกับสีที่ขอบดานนอกของเอกสาร ซอฟตแวรการสแกนจะสามารถ
แยกแยะขอบของเอกสารที่ถูกสแกนไดดีขึ้น ตัวอยางเชน ใหใชพื้นหลังสีดำเพื่อสแกนเอกสารท่ีพิมพลง
บนกระดาษขาว

หากตองการเปดใชงานสีพ้ืนหลังงานสแกนในโปรไฟล HP Smart Document Scan Software
(ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
3. บนแท็บ Scan (สแกน) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) คลิก

Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง)
4. บนแท็บ More (เพ่ิมเติม) ของกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ใหเลือกสีจากรายการแบบ

ดึงลง ADF Background (พื้นหลัง ADF)

หมายเหตุ ในการต้ังคาสีพ้ืนหลังงานสแกนในซอฟตแวรการสแกนอื่น ใหไปที่กลองโตตอบ
Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง) ของ ISIS หรือ TWAIN บนแท็บ More (เพ่ิมเติม) ให
เลือกสีจากรายการแบบดึงลง ADF Background (พื้นหลัง ADF)

ใชการบีบอัดไฟลดวยฮารดแวรสแกนเนอรเพื่อการสแกนที่เร็ว
ขึ้น

สแกนเนอรสนับสนุน JPEG compression (การบีบอัด JPEG) หลายระดับเพ่ือเพ่ิมอตัราการถาย
โอนขอมูลจากสแกนเนอรไปยังซอฟตแวรการสแกนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร สแกนเนอรจะบีบอัดขอมูล
ในระหวางขั้นตอนการสแกน ซอฟตแวรการสแกนสามารถคลายการบีบอัดขอมูลเพ่ือสรางภาพสแกน
JPEG compression (การบีบอัด JPEG) ทำงานกับการสแกนที่เปนสีและโทนสีเทา

หากตองการเปดใชงาน JPEG compression (การบีบอัด JPEG) ในโปรไฟล HP Smart
Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ใหทำตามข้ันตอนตอไป
นี้:

1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
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3. เปดการบีบอัด:
▲ บนแท็บ Scan (สแกน) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) เลือกกลอง

กาเครื่องหมาย Use scanner compression (for optimal speed) (ใชการบีบอัดของ
สแกนเนอร (เพื่อเพ่ิมความเร็ว))

4. กำหนดขนาดการบีบอัดที่ตองการ:
a. บนแท็บ Scan (สแกน) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) คลิก

Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง)
b. บนแท็บ More (เพ่ิมเติม) ของกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) แลวเลื่อนแถบเลื่อน

Scanner JPEG Compression (การบีบอัด JPEG ของสแกนเนอร) ไปยังตำแหนงท่ีคุณ
ตองการ

หมายเหตุ ในการระบุระดับการบีบอัด JPEG ในแอพพลิเคชันอื่น ใหไปท่ีกลองโตตอบ
Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง) ของ TWAIN หรือ ISIS แลวเลื่อนแถบเลื่อน Scanner
JPEG Compression (การบีบอัด JPEG ของสแกนเนอร) ไปยังตำแหนงที่คุณตองการ

ปดใชงานการตรวจสอบการปอนกระดาษผิด (หลายแผน)
คุณลักษณะการตรวจสอบการปอนกระดาษผิด (หลายแผน) จะหยุดกระบวนการสแกนหรือการทำสำเนา
ถาเครื่องตรวจจับไดวามีการปอนกระดาษหลายแผนพรอมกันเขาไปในสแกนเนอร คุณลักษณะนี้จะเปด
ใชงานอยูแลวโดยคาเริ่มตน

หากตองการปดใชงานคุณลักษณะ Misfeed (Multipick) Detection (ตรวจสอบการปอนกระดาษผิด
(หลายแผน)) ในโปรไฟล HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart
Document Scan) ใหทำตามข้ันตอนตอไปนี:้
1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
3. บนแท็บ Scan (สแกน) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) คลิก

Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง)
4. บนแท็บ More (เพ่ิมเติม) ของกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ใหลางกลองกาเคร่ืองหมาย

Enable (เปดใชงาน)

หมายเหตุ ในการปดใชงานคุณลักษณะ Misfeed (Multipick) Detection (ตรวจสอบการปอน
กระดาษผิด (หลายแผน)) ในซอฟตแวรการสแกนอื่น ใหไปที่กลองโตตอบ Advanced Settings
(การต้ังคาขั้นสูง) ของ ISIS หรือ TWAIN บนแท็บ More (เพิ่มเติม) ใหลางกลองกาเคร่ืองหมาย
Enable (เปดใชงาน)

สแกนโดยไมตรวจดู
กระบวนการมาตรฐานในการใช HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart
Document Scan) เพ่ือทำการสแกนใหเสร็จสมบูรณ มีดังนี้:
1. สแกนหนาเอกสาร
2. ดูหนาเอกสารท่ีสแกนใน Scan Progress Window (หนาตางความคืบหนาของการสแกน) ของ

HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) สั่งงาน
ใหม ลบ หรือสแกนหนาเอกสารซ้ำ หากจำเปน
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3. สิ้นสุดการสแกนโดยคลิก Done Scanning (การสแกนเสร็จสิ้น) ใน Scan Progress
Window (หนาตางความคืบหนาของการสแกน)

4. รอสักครูเพ่ือใหซอฟตแวรการสแกนทำการประมวลผลหนาเอกสารท่ีสแกนตามการต้ังคาโปรไฟล

คุณสามารถตั้งคาโปรไฟลใหขามขั้นตอนที ่2 และ 3 ของกระบวนการมาตรฐานได หลังจากท่ีเลือก
โปรไฟลนี้แลว ใหกดปุม สแกน บนแผงดานหนาของสแกนเนอร หรือคลิก Scan (สแกน) ใน Main
Window (หนาตางหลัก) ของ HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart
Document Scan) หนาเอกสารจะถูกสแกนและประมวลผลโดยไมมีการขัดจังหวะ

หากตองการใหการสแกนเสร็จสมบูรณโดยอัตโนมัติ โปรไฟล HP Smart Document Scan
Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ที่เลือกจะตองประกอบดวยการตั้งคาตอไปนี:้

• ในแท็บ Profile (โปรไฟล) ตองลางกลองกาเคร่ืองหมาย Display thumbnails when
scanning (แสดงภาพขนาดยอเมื่อทำการสแกน)

• อาจจำเปนตองทำการต้ังคาเพิ่มเติมบนแท็บ Destination (ปลายทาง) เชน การปดใชงานกลอง
โตตอบ Show Save As (แสดงบันทึกเปน) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับโปรไฟล

ตั้งคาและใชตัวประทับวันที่
สแกนเนอรจะมีตัวประทับวันที่ซ่ึงพิมพขอความตัวอักษรและหมายเลขดัชนีที่ดานหลังเอกสารท่ีปอนผาน
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) เครื่องหมายของตัวประทับวันที่จะใชเพ่ือตรวจสอบวาเอกสารน้ีไดถูก
สแกนแลว และระบุวาการสแกนไดเกิดขึ้นเมื่อใด

หมายเหตุ ถาคุณกำลังจะสแกนเอกสารแบบสองดาน เครื่องหมายของตัวประทับวันที่อาจพิมพลงบน
เนื้อหาของเอกสาร

• ติดต้ังหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตัวประทับวันที่
• กำหนดตำแหนงของตัวประทับวันที่
• ทดสอบตัวประทับวันที่
• ทำความสะอาดตัวประทับวันที่
• ใชตัวประทับวันที่

ติดตั้งหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพในตัวประทับวันที่
สแกนเนอรใชตลับหมึกพิมพรุน HP 51604A คุณตองซื้อตลับหมึกพิมพแยกตางหาก
1. ยกถาดปอนกระดาษของ ADF ข้ึนจนไดยินเสียงคลิกแสดงวาเขาที่

บท 2
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2. ยกแกนสีเขียวข้ึนเล็กนอย แลวเลื่อนตัวประทับวันที่ไปทางซายจนสุด

3. ยกสลักชองใสตลับหมึกขึ้น

4. ถาคุณกำลังเปล่ียนตลับหมึกพิมพที่หมดแลว ใหเล่ือนตลับหมกึไปทางขวาเพ่ือถอดออกจากชองใส
ตลับหมึก

5. ถอดตลับหมึกพิมพออกจากชองเสียบ ดึงแถบออกเพ่ือดึงเทปปองกันออกจากหัวพนหมึก

6. จับตลับหมึกพิมพตลับใหมโดยใหหัวพนหมึกอยูดานลางแลวเลื่อนตลับหมึกเขาไปในชองใสตลับ
หมึก
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7. ดึงสลักชองใสตลับหมึกลงเพื่อล็อคตลับหมึกพิมพใหเขาที่
8. จับตรงกลางของถาดปอนกระดาษของ ADF แลวปรับถาดปอนกระดาษลงในตำแหนงการสแกน
9. อัพเดตประวัติของตัวประทับวันที:่

a. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพ่ือเปด HP Scanner Tools Utility
(ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) คลิกแท็บ Imprinter (ตัวประทับวันที่)

b. ในสวน Cartridge Status (สถานะตลับหมึกพิมพ) ใหคลิก Record Replacement
(บันทึกการทดแทน)

กำหนดตำแหนงของตัวประทับวันที่
ตำแหนงของตัวประทับวันที่จะระบุตำแหนงซาย-ขวาของเคร่ืองหมายของตัวประทับวันที่บนหนาเอกสาร
ที่สแกน

หมายเหตุ สำหรับเอกสารหนาแคบ หากตำแหนงของตัวประทับวันที่ถูกกำหนดไวนอกความกวาง
ของกระดาษในถาดปอนกระดาษ ADF ตัวประทับวันที่จะไมสามารถพิมพลงบนหนาที่สแกนได ใน
กรณีนี้ การสแกนจะไมสมบูรณและจะมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอร

1. ยกถาดปอนกระดาษของ ADF ข้ึนจนไดยินเสียงคลิกแสดงวาเขาที่

2. ยกแกนสีเขียวข้ึนเล็กนอย แลวจึงเลื่อนตัวประทับวันที่ไปยังตำแหนงที่คุณตองการ

บท 2
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หมายเหตุ จะมีการระบุขนาดกระดาษหลายๆ แบบไวในตลับหมึกตัวประทับวันที่ ถาคุณตั้งคาตัว
ประทับวันที่ไวที่ตำแหนงตามขนาดกระดาษที่คุณกำลังใชอยู เครื่องหมายของตัวประทับวันที่จะ
ถูกพิมพลงตรงตำแหนงถัดจากขอบกระดาษประมาณ 5 มม. (.2 นิ้ว) คุณสามารถเลือกตำแหนง
ที่จะพิมพลงบนขนาดกระดาษท่ีคุณใชอยู ถาคุณปลอยใหตัวประทับวันที่อยูระหวางตำแหนงที่ทำ
เคร่ืองหมายไว ตัวประทับวนัท่ีอาจเลื่อนไดในระหวางการสแกน และทำใหเครื่องหมายที่ประทับ
ลงบนกระดาษน้ันมีคุณภาพไมดี

3. จับตรงกลางของถาดปอนกระดาษของ ADF แลวปรับถาดปอนกระดาษลงในตำแหนงการสแกน

ทดสอบตัวประทับวันที่
ทดสอบตัวประทับวันที่เพื่อตรวจสอบวาไดมีการใสตลับหมึกพิมพไวอยางถูกตอง และตรวจดูตำแหนง
ของเครื่องหมายของตัวประทับวันที่บนหนากระดาษ

หมายเหตุ เพ่ือปองกันไมใหคาตัวนับเปล่ียนคาในระหวางการทดสอบ การทดสอบตัวประทับวันที่จะ
พิมพเครื่องหมายที่กำหนดลงในตำแหนงที่ถูกกำหนดคาไว

1. วางกระดาษหน่ึงแผนลงในถาดปอนกระดาษของตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
2. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อเปด HP Scanner Tools Utility

(ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) คลิกแท็บ Imprinter (ตัวประทับวันที่)
3. ในสวน Cartridge Status (สถานะตลับหมึกพิมพ) ใหคลิก Test Imprinter (ทดสอบตัว

ประทับวันที่)

ทำความสะอาดตัวประทับวันท่ี
ทำความสะอาดตัวประทับวันที่เมื่อเครื่องหมายของตัวประทับวันท่ีเร่ิมพิมพออกมาไมสมบูรณ

1. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพื่อเปด HP Scanner Tools Utility
(ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) คลิกแท็บ Imprinter (ตัวประทับวันที่)

2. ในสวน Cartridge Status (สถานะตลับหมึกพิมพ) ใหคลิก Clean Imprinter (ทำความสะอาด
ตัวประทับวันท่ี)

ใชตัวประทับวันที่
1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
3. บนแท็บ Scan (สแกน) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) คลิก

Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง)
4. บนแท็บ Imprinter (ตัวประทับวันท่ี) ของกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ใหเลือก

Enable Imprinting (เปดใชงานการประทับวันท่ี)
5. ในกลอง Text (ขอความ) ใหปอนขอความที่ตองการจะใหพิมพลงดานหลังของเอกสารที่ถูกสแกน

แตละแผน

คุณยังสามารถทำสิ่งตอไปน้ี:

• ต้ังคาตัวนับจำนวนหนาที่ถูกประทับวันที่
• รวมท้ังวันที่และเวลาของเครื่องหมายของตัวประทับวันที่
• ระบุระยะหางจากขอบดานบนของเอกสารและจุดเร่ิมตนของเครื่องหมายของตัวประทับวันท่ี
• หมุนเคร่ืองหมายของตัวประทับวันที่
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• ทำใหเครื่องหมายของตัวประทับวันที่เปนตัวหนา
• ปดใชงานการสแกนเมื่อหมึกในตลับหมึกพิมพใกลจะหมด

บท 2
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3 การดูแลและบำรุงรักษา
สวนนี้จะนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสแกนเนอร

• การสั่งซื้อวัสดุสำหรับการบำรุงรักษาและการสแกน
• การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• การทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร
• ทำความสะอาดไสกรองพัดลมของสแกนเนอร
• เปลี่ยนลูกกลิ้งปอนกระดาษและแผนแยก
• ขอมูลการบำรุงรักษาสแกนเนอรของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอ

ร HP)

การทำความสะอาดสแกนเนอรเปนระยะๆ ชวยใหแนใจวางานสแกนที่ไดจะมีคุณภาพสูง สวนระดับของ
การดูแลรักษาท่ีจำเปนจะข้ึนอยูกับหลายปจจยั เชน ปริมาณการใชงานและสภาพแวดลอม คุณควร
ทำความสะอาดเปนระยะๆ ตามความจำเปน

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเปนระยะๆ ควรจะประกอบดวยการทำความสะอาดตัวปอน
เอกสารอัตโนมัต ิ(ADF) กระจกสแกนเนอร และไสกรองพัดลม

ขอควรระวัง อยาวางวัสดุที่มีขอบแหลมคม คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด
หรือสารอื่นใดลงในสแกนเนอร หนาเอกสารอาจมวนงอ มีรอยยับ หรือติดกันได

การส่ังซื้อวัสดุสำหรับการบำรุงรักษาและการสแกน
คุณสามารถสั่งซ้ือชิ้นสวนซอมบำรุงไดทางออนไลน รายการช้ินสวนตางๆ เชน ชุดลูกกลิ้งปอนกระดาษ
สามารถสั่งซื้อไดทั่วโลก

1. เยี่ยมชมเว็บไซตฝายสนับสนุนสแกนเนอรของ HP ไดที่ www.hp.com/support
2. โปรดเลือกประเทศ/พ้ืนที่ของคุณ แลวเลือกภาษาของคุณ
3. ปอนหมายเลขรุนของสแกนเนอร และกด Enter

การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ตองไดรับการบำรุงรักษาเปนระยะๆ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับปริมาณการใช และ
ประเภทของกระดาษที่ปอน ควรทำความสะอาด ADF ภายใตสภาพตางๆ ดังนี้:

• เห็นวาลูกกลิ้ง ADF สกปรก
• ADF มีปญหาในการดึงกระดาษเขาเครื่อง
• มีเสนริ้วตามแนวต้ังปรากฏบนภาพท่ีสแกนจาก ADF
• หลังจากทำการสแกนเอกสารท่ีมีฝุนละออง สกปรก หรือมีรอยดินสอขีดเขียนอยู โดยปอนเอกสาร

ผานทาง ADF
• สภาพแวดลอมมีฝุนมาก
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ถาคุณใช ADF สัปดาหละหลายครั้ง ขอแนะนำใหทำความสะอาดตวัปอนเปนประจำทุกเดือน ให
ทำความสะอาดสแกนเนอรเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม

1. กดสวิตช เพาเวอร ใหอยูที่ตำแหนงปด จากนั้นถอดสาย USB และสายไฟออกจากสแกนเนอร
2. เปดฝาสแกนเนอร

3. ทำความสะอาดแถบสแกนใสบนแทนสแกนเนอร เช็ดบริเวณกระจกใสดวยผาไมมีขนที่สะอาดและ
เปยกหมาดๆ

4. ปดฝาสแกนเนอร
5. ยกสลักดานบนของ ADF ข้ึนเพ่ือเปดฝาดานบนและดานขางของ ADF

บท 3
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6. มองหาแถบสีขาวท่ีฝาปดดานขางของ ADF และกระจกสแกนใสภายใน ADF เช็ดแถบสีขาวและ
บริเวณกระจกสแกนใสดวยผาไมมีขนที่สะอาดและเปยกหมาดๆ

7. เช็ดลูกกลิ้ง ADF ดวยผาไมมีขนที่สะอาดและเปยกหมาดๆ
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8. รอสักสองสามนาทีใหลูกกลิ้งแหง แลวจึงปดฝาปด ADF
9. ตอสาย USB และสายไฟเขากับสแกนเนอรใหมอีกครั้ง แลวจึงกดสวิตช เพาเวอร ไปที่ตำแหนงเปด

การทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร
ควรทำความสะอาดกระจกสแกนเนอรภายใตสภาพตางๆ ดังตอไปนี:้

• มีเสนริ้ว รอยขีดขวน หรือจุดปรากฏบนภาพที่สแกนจากกระจกสแกนเนอร
• หลังจากทำการสแกนเอกสารที่มีฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกจากกระจกสแกนเนอร
• สภาพแวดลอมมีฝุนมาก

หากตองการทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร ใหทำตามข้ันตอนตอไปน้ี:

1. กดสวิตช เพาเวอร ใหอยูที่ตำแหนงปด จากนั้นถอดสาย USB และสายไฟออกจากสแกนเนอร
2. เปดฝาสแกนเนอร
3. ทำความสะอาดกระจกโดยใชผานุมไมมีขนซึ่งไดฉีดน้ำยาเช็ดกระจกออนๆ ลงไปบนผา

ขอควรระวัง ใชเฉพาะน้ำยาเช็ดกระจกเพ่ือทำความสะอาดกระจกเทานัน้ หลีกเลี่ยงน้ำยาที่มีสวน
ผสมของสารกัดกรอน น้ำยาขัดเงา น้ำมันเบนซิน และคารบอนเตตราคลอไรด ซึ่งท้ังหมดนี้
สามารถสรางความเสียหายแกกระจกสแกนเนอรได หลีกเลี่ยงการใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอล
เพราะอาจกอใหเกิดริ้วรอยบนกระจก

อยาฉีดน้ำยาเช็ดกระจกลงบนกระจกโดยตรง หากฉีดน้ำยาเช็ดกระจกมากเกินไป น้ำยาอาจรั่วซึม
ลงไปใตกระจกและสรางความเสียหายแกสแกนเนอร

4. เช็ดกระจกใหแหงดวยผาแหงที่นุมและไมมีขน
5. ตอสาย USB และสายไฟเขากับสแกนเนอรใหมอีกครั้ง แลวจึงกดสวิตช เพาเวอร ไปที่ตำแหนงเปด

หมายเหตุ ถาการทำความสะอาดท่ีพ้ืนผิวดานบนของกระจกไมสามารถขจัดสิ่งสกปรกและรอยเปอน
ออกจากกระจก คุณสามารถทำความสะอาดขางใตกระจกไดดวย การทำความสะอาดขางใตกระจก
ทำใหคุณตองถอดแยกสแกนเนอรออก สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดขางใตกระจก
สแกนเนอร โปรดไปที่ www.hp.com/support

ทำความสะอาดไสกรองพัดลมของสแกนเนอร
สแกนเนอรมีไสกรองพัดลมสองชุดที่ลูกคาสามารถเขาถึงได ไสกรองสองชุดนี้เปนเคร่ืองปองกันฝุน
ละอองและเศษผงไมใหเขาไปในพัดลม ถาสแกนเนอรต้ังอยูในสภาพแวดลอมที่สกปรกและมีฝุนมาก คุณ
ควรทำความสะอาดไสกรองทุกเดือน

ในการทำความสะอาดไสกรองพัดลมแตละชุด ใหทำตามข้ันตอนดังนี้:

1. กดสวิตช เพาเวอร ใหอยูที่ตำแหนงปด จากนั้นถอดสาย USB และสายไฟออกจากสแกนเนอร
2. ถอดฝาครอบไสกรองออก

บท 3
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3. ควรทำความสะอาดไสกรองดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้:
• ใชกระปองอากาศอัดเพ่ือเปาเศษผงออกจากไสกรอง
• ใชเคร่ืองดูดฝุนเพ่ือดูดเศษผงออกจากไสกรอง
• ลางไสกรองดวยน้ำเปลา

หมายเหตุ ถาไสกรองเสียหาย คุณตองเปลี่ยนไสกรองใหม หากตองการสั่งซื้อช้ินสวนใหม โปรด
ไปที่ www.hp.com/support

4. ตรวจดูฝาครอบไสกรอง ถาฝาครอบสกปรก ใหใชผานุมที่ไมเปนขนและเปยกหมาดๆ เช็ดสิ่งสกปรก
ออก

5. คุณตองแนใจวาไสกรองและฝาครอบไสกรองแหงสนิทดีแลว

ขอควรระวัง ไสกรองท่ีเปยกช้ืนอาจทำใหสแกนเนอรเสียหาย

6. ใสไสกรองท่ีสะอาดและแหงดีแลวเขาไปในฝาครอบไสกรอง แลวเปลี่ยนฝาครอบบนสแกนเนอรใหม

7. ตอสาย USB และสายไฟเขากับสแกนเนอรใหมอีกครั้ง แลวจึงกดสวิตช เพาเวอร ไปที่ตำแหนงเปด

เปล่ียนลูกกลิ้งปอนกระดาษและแผนแยก
ควรเปล่ียนลูกกลิ้งปอนกระดาษและแผนแยกภายใตเงื่อนไขอยางใดอยางหน่ึงตอไปนี้:

• มีรอยบนงานสแกนหรือเกิดปญหากระดาษติดบอยครัง้ และปญหายังคงมีอยูหลังจากทำความสะอาด
สแกนเนอรแลว

• แท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของ
สแกนเนอร HP) จะระบุวาการบำรุงรักษานั้นถึงกำหนดเมื่อใด

ชุดลูกกล้ิงปอนกระดาษจะประกอบไปดวยลูกกลิ้งปอนกระดาษและคำแนะนำการติดต้ัง ชุดแผนแยกจะ
ประกอบไปดวยแผนแยกและคำแนะนำการติดต้ัง หากตองการสั่งซื้อชุดชิ้นสวนสำหรับเปลี่ยน โปรดไป
ที่ www.hp.com/support
1. กดสวิตช เพาเวอร ใหอยูที่ตำแหนงปด จากนั้นถอดสาย USB และสายไฟออกจากสแกนเนอร
2. ตรวจดูและทำความสะอาดไสกรองพัดลมสองชุดท่ีลูกคาสามารถเขาถึงได
3. เปดฝาดานบนของ ADF แลวเปลี่ยนลูกกลิ้งปอนกระดาษและแผนแยกตามคำแนะนำการติดต้ังที่สง

มาพรอมกับชุดลูกกลิ้งปอนกระดาษ
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4. ปดฝา ADF จากนั้นเสียบสาย USB และสายไฟกลับเขาไปที่สแกนเนอร
5. กดสวิตช เพาเวอร ใหอยูที่ตำแหนงเปด จากนั้นอัพเดตประวัติการบำรุงรักษาสแกนเนอร:

a. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพ่ือเปด HP Scanner Tools Utility
(ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) คลิกแท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา)

b. ในสวน Feed Roller Maintenance (การบำรุงรักษาลูกกลิ้งปอนกระดาษ) และ
Separation Pad Maintenance (การบำรุงรักษาแผนแยก) ใหคลิก Record
Replacement (บันทึกการทดแทน)
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู HP Scanner Tools Utility Help (วิธีใชยูทิลิตีเครื่องมือของ
สแกนเนอร HP)

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ทำความสะอาดไสกรองพัดลมของสแกนเนอร

ขอมูลการบำรุงรักษาสแกนเนอรของ HP Scanner Tools
Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)

แท็บ Maintenance (การบำรุงรักษา) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกน
เนอร HP) แสดงการใชงานและประวัติการบำรุงรักษาสแกนเนอร คุณสามารถใชแท็บนี้ในการบันทึก
การบำรุงรักษาสแกนเนอร

แท็บ Imprinter (ตัวประทับวันที่) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร
HP) จะแสดงขอมูลเก่ียวกับตัวประทับวันที่ของสแกนเนอรและตลับหมึกพิมพของตัวประทับวันที ่คุณสา
มารถใชแท็บนี้เพ่ือบันทึกวาไดมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

หากตองการเปด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเคร่ืองมือของสแกนเนอร HP) ใหกดปุม เคร่ือง
มือ บนแผงดานหนาของสแกนเนอร

สำหรับรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการใช HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร)
โปรดดู HP Scanner Tools Utility help (วิธีใช HP Scanner Tools Utility)

บท 3
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4 การแกไขปญหาเบ้ืองตน
สวนนี้ประกอบดวยคำตอบสำหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยทั่วไปกับสแกนเนอร

• LED ของสแกนเนอร
• วิธีแกปญหาการติดตั้ง
• ปญหาการทำงานของสแกนเนอร
• ปุมสแกนเนอรทำงานไมถูกตอง
• ปญหาของตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• ขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพ่ิมเติม

สำหรับขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพ่ิมเติม โปรดดูที่วิธีใชออนไลนของซอฟตแวรการสแกนท่ีคุณ
กำลังใชอยู หรือเขาไปท่ี www.hp.com/support เพ่ือทราบขอมูลอัพเดตเกี่ยวกับสแกนเนอร

LED ของสแกนเนอร
เคร่ืองสแกนมี LED สองดวงท่ีแผงดานหนาเพื่อแสดงถึงฟงกชันของสแกนเนอรและลักษณะขอผิด
พลาด LED ท่ีมีรูปรางคลายเครื่องหมายอัศเจรีย (!) คือ LED ไฟเตือน และ LED ในปุม ประหยัด
พลังงาน คือไฟเปดปดเครื่อง ตารางดานลางนี้อธิบายถึงความหมายของ LED ท่ีแสดงสถานะ

ขอความของ LED การทำงานหรือลักษณะของสแกนเนอร

 LED ไฟเตือนกะพริบเร็วๆ เปนสี
เหลือง

 ไฟเปดปดเครื่องติดสวางนิง่
เปนสีเขียว

ลักษณะของขอผดิพลาด ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดู
ขอความแสดงขอผิดพลาด

 LED ไฟเตือนติดสวางน่ิงเปนสี
เหลือง

 ไฟเปดปดเครื่องติดสวางนิง่
เปนสีเขียว

ลักษณะที่ตองระวัง ตรวจสอบหนาจอคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดู
ขอความ Maintenance Recommended (ขอแนะนำในการ
บำรุงรักษา)

 LED ไฟเตือนกะพริบชาๆ เปนสี
เขียว

 ไฟเปดปดเครื่องติดสวางนิง่
เปนสีเขียว

สแกนเนอรกำลังอุนเคร่ือง

 

 ไฟเปดปดเครื่องติดนิ่งเปนสี
เหลืองอำพันจาง

สแกนเนอรอยูในโหมด Power Save (ประหยัดพลังงาน)

 

 ไฟเปดปดเครื่องติดสวางนิง่
เปนสีเขียว

เปดสแกนเนอรแลวและสแกนเนอรพรอมจะทำการสแกน

 LED ไฟเตือนกะพริบเปนสีเขียว
ดวยความเร็วปานกลาง

 ไฟเปดปดเครื่องติดสวางนิง่
เปนสีเขียว

สแกนเนอรกำลังสแกนเอกสารตนฉบับ
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ขอความของ LED การทำงานหรือลักษณะของสแกนเนอร

LED ทั้งสองดวงดับ ยังไมไดเสียบปลั๊กสแกนเนอร

วิธีแกปญหาการติดตั้ง
หากสแกนเนอรไมทำงานหลังจากติดตั้งเสร็จแลว หรือหากสแกนเนอรทำงานไมถูกตอง คุณอาจเห็น
ขอความใดขอความหนึ่งท่ีคลายๆ กันนี้ปรากฏบนคอมพิวเตอร:

• สแกนเนอรไมสามารถเริ่มตนการทำงานได
• ไมพบสแกนเนอร
• มีขอผิดพลาดภายในเกิดขึ้น
• คอมพิวเตอรไมสามารถติดตอกับสแกนเนอร

ในการแกปญหาดังกลาว ใหตรวจสอบสายตอสแกนเนอรและซอฟตแวรตามท่ีอธิบายไวในที่นี้:

• ตรวจสอบวาสแกนเนอรมีไฟเขาเครื่อง
• ตรวจสอบการเช่ือมตอของ USB
• การถอนการติดตั้งและการติดตั้ง HP Scanjet utilities (ยูทิลิตีของ HP Scanjet) อีกคร้ัง

ตรวจสอบวาสแกนเนอรมีไฟเขาเคร่ือง
สายไฟเช่ือมตออยูระหวางสแกนเนอรกับเตารับ

• ตรวจดูวาไดตอสายไฟไวเปนอยางดีระหวางสแกนเนอรกับเตาเสียบไฟที่มีไฟเขา
• หากตอสายไฟเขากับอุปกรณปองกันไฟฟากระชาก ตองแนใจวาไดเสียบปลั๊กอุปกรณนี้เขากับ

เตาเสียบและเปดสวติชไวแลว
• ตรวจดูวาไดกดสวิตช เพาเวอร ที่ดานขวาของสแกนเนอรไปที่ตำแหนงเปด

หากปญหายังคงมีอยูหลังจากตรวจสอบตามขางตนแลว ใหลองทำดังนี้:

1. กดสวิตช เพาเวอร ไปที่ตำแหนงปด จากนั้นถอดสายไฟออกจากสแกนเนอร
2. รอสัก 30 วินาที
3. ตอสายไฟเขากับสแกนเนอรใหมอีกครั้ง แลวจึงกดสวิตช เพาเวอร ไปที่ตำแหนงเปด

รอสัก 30 วินาที ไฟเปดปดเครื่อง จะติดนิ่งเปนสีเขียว และ LED ไฟเตือน จะดับลง

บท 4
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ตรวจสอบการเช่ือมตอของ USB
ตรวจสอบการเช่ือมตอสายไปยังสแกนเนอร

• ใชสายเคเบิลที่มาพรอมกับสแกนเนอร สาย USB อ่ืนอาจเขากันไมไดกับสแกนเนอร
• ดูใหแนใจวาสาย USB ท่ีเชื่อมตอระหวางสแกนเนอรกับคอมพิวเตอรหรือฮับ USB เสียบไวแนน

ดีแลว การเสียบสายเขากับสแกนเนอรที่ถูกตองคือ ไอคอนรปูสามสายบนสาย USB ช้ีขึ้นดานบน

หากปญหายังคงมีอยูหลังจากตรวจสอบตามขางตนแลว ใหลองทำดังนี้:

1. ปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี ้ซ่ึงข้ึนอยูกับวิธีการเช่ือมตอสแกนเนอรเขากับคอมพิวเตอร:
• หากสาย USB เช่ือมตออยูกับฮับ USB หรือชุดเชื่อมตออุปกรณสำหรับแลปท็อป ใหถอดสาย

USB ออกจากฮับ USB หรือชุดเชื่อมตออุปกรณ จากนั้นเชื่อมตอสาย USB เขากับ
คอมพิวเตอรโดยตรง

• หากสาย USB เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยตรงอยูแลว ใหลองเสียบเขากับพอรต USB พอรต
อื่นบนคอมพิวเตอร

• ถอดอุปกรณ USB อื่นๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร ยกเวนคียบอรดและเมาส
2. กดสวิตช เพาเวอร ไปที่ตำแหนงปด รอสัก 30 วินาที แลวกดสวิตช เพาเวอร ไปท่ีตำแหนงเปด
3. รีสตารทคอมพิวเตอร
4. หลังจากคอมพิวเตอรรีสตารทแลว ใหลองใชสแกนเนอร

หากสแกนเนอรทำงานได และคุณไดเปลี่ยนวิธีการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรตามขั้นตอนที่ 1 แสดง
วา ปญหาของการติดตออาจเก่ียวของกับฮับ USB หรือชุดเชื่อมตออุปกรณ สาย USB หรืออุปกรณ
USB อื่น ใหสแกนเนอรเช่ือมตอโดยตรงกับคอมพิวเตอร ลองใชสแกนเนอรหลังจากตออุปกรณเพ่ิม
เติม USB แตละอุปกรณใหมอีกครั้ง และถอดอุปกรณ USB ใดๆ ท่ีทำใหสแกนเนอรไมสามารถ
ทำงานไดอยางถูกตองออก
หากสแกนเนอรไมทำงาน ใหถอนการติดตั้ง แลวติดตั้ง HP Scanjet drivers and utilities
(ไดรเวอรและยูทิลิตีของ HP Scanjet) อีกครั้ง

การถอนการติดต้ังและการติดต้ัง HP Scanjet utilities (ยูทิลิตีของ HP
Scanjet) อีกคร้ัง

หากตรวจสอบการเชื่อมตอสายสแกนเนอรแลวยังคงมีปญหาอยู ปญหาอาจเกิดจากการติดตั้งที่ไม
สมบูรณ ใหลองถอนการติดต้ัง แลวติดตั้งยูทิลิตีการสแกนของ HP อีกครั้ง
1. กดสวิตช เพาเวอร ใหอยูที่ตำแหนงปด จากนั้นถอดสาย USB และสายไฟออกจากสแกนเนอร
2. ใชเครื่องมือ Add/Remove (เพ่ิม/ลบ) (ใน Windows Vista, เครื่องมือ Programs and

Features (โปรแกรมและคุณลักษณะ)) จาก Control Panel (แผงควบคุม) เพื่อถอนการติดต้ัง
โปรแกรมดังตอไปน้ี:
• HP Scanjet N9120 Document ISIS/TWAIN (HP Scanjet N9120 เอกสาร ISIS/

TWAIN)
• HP Scanjet N9120 Utilities (ยูทิลิตี HP Scanjet N9120)

3. รีสตารทคอมพิวเตอร
4. ใช HP Scanning Software CD ที่มาพรอมกับสแกนเนอรเพ่ือติดต้ัง HP Scanjet Drivers

and Tools (ไดรเวอรและเครื่องมือ HP Scanjet) ใหมอีกครั้ง
5. ตอสาย USB และสายไฟเขากับสแกนเนอรใหมอีกครั้ง แลวจึงกดสวิตช เพาเวอร ไปที่ตำแหนงเปด

รอสัก 30 วินาที ไฟเปดปดเครื่อง จะติดนิ่งเปนสีเขียว และ LED ไฟเตือน จะดับลง
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ปญหาการทำงานของสแกนเนอร
• สแกนเนอรไมเปดการทำงาน
• ไฟสแกนเนอรติดสวาง
• สแกนเนอรไมสแกนทันที
• สแกนเนอรสามารถสแกนเอกสารท่ีมีสองหนาไดเพียงหนาเดียว
• ภาพที่สแกนไมชัด
• หนาท่ีสแกนไมเรียงลำดับที่ปลายทางการสแกน
• หนาท่ีสแกนขาดหายไปท่ีปลายทางการสแกน
• การทำใหการสแกนและงานมีความเร็วสูงสุด
• ภาพที่สแกนมีแตสีดำหรือสีขาว
• ภาพที่สแกนไมตรงแนว
• ภาพท่ีสแกนมีเสนริ้วหรือรอยขีดขวน
• แถบแนวต้ังสีขาวปรากฏบนกระดาษท่ีพิมพ
• ไฟลที่สแกนใหญเกินไป
• ตัวประทับวันท่ีไมพิมพหรือพิมพไมชัด

สแกนเนอรไมเปดการทำงาน
หากสแกนเนอรไมทำงานเมื่อคุณกดปุมตางๆ ของสแกนเนอรบนแผงดานหนา ใหตรวจสอบสิ่งตางๆ ตอ
ไปนี้:

• ตรวจสอบวามีไฟเขาเครื่องสแกนเนอร
• ตรวจดูวาไดกดสวิตช เพาเวอร ที่ดานขวาของสแกนเนอรไปที่ตำแหนงเปด
• สแกนเนอรอาจไมไดเสียบปลั๊กอยู ตรวจสอบวาไมไดถอดสายไฟออกจากสแกนเนอรหรือถอดปลั๊ก

ไฟออกจากแหลงจายไฟ

ไฟสแกนเนอรติดสวาง
ไฟสแกนเนอรควรหมดเวลาและดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากสแกนเนอรไมไดทำงานสกัระยะหนึ่ง
(ประมาณ 15 นาที)

หากไฟของสแกนเนอรยังติดคางทั้งๆ ท่ีเครื่องไมไดทำงานมาไดสักพักหนึ่งแลว ใหปดสวิตชสแกนเนอร
รอ 30 วินาที และเปดสวิตชอีกครั้ง

หมายเหตุ ไฟสแกนเนอรจะไมดับลงถามีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษของตัวปอนเอกสาร
อัตโนมัติ

สแกนเนอรไมสแกนทันที
ดูใหแนใจวาสวิตชเปดปดสแกนเนอรที่ดานขวาของเคร่ืองอยูที่ ON

หากไมไดใชงานสแกนเนอรช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ไฟสแกนเนอรอาจจำเปนตองเขาสูระยะเวลาการอุน
เคร่ืองกอนที่จะสามารถเริ่มสแกนได ถาไฟสแกนเนอรจำเปนตองอุนเคร่ือง จะตองใชเวลาสักครูหลังเริ่ม
เปดใชซอฟตแวรหรือกดปุมสแกนเนอรเพ่ือเริ่มการสแกน
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คุณสามารถเปดใชงานโหมด Instant Lamp On (ไฟพรอมสแกนติด) ใน HP Scanner Tools
Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) ได

สแกนเนอรสามารถสแกนเอกสารท่ีมีสองหนาไดเพียงหนาเดียว
ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี:้

• สำหรับการสแกนแบบดูเพล็กซซึ่งสแกนตนฉบับท้ังสองดานในเท่ียวเดียว ใหทำการสแกนเอกสาร
ผาน ADF

• เลือกการต้ังคา Duplex (ดูเพล็กซ) ในซอฟตแวรการสแกนหรือการทำสำเนา

ภาพท่ีสแกนไมชัด
เม่ือทำการสแกนดวยตวัปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี:้
1. ตรวจสอบวาเอกสารตนฉบับคมชัดดี
2. ตรวจดูวามีส่ิงกีดขวางในทางเดินกระดาษของสแกนเนอรหรือไม และดูใหแนใจวาตัวปรับความ

กวางกระดาษอยูในตำแหนงที่เหมาะสม ลองสแกนใหมอีกคร้ัง
3. ถาภาพที่สแกนยังคงไมชัด ใหทำความสะอาด ADF

เม่ือทำการสแกนจากกระจกสแกนเนอร เปนเรื่องสำคัญที่สิ่งที่คุณสแกนจะตองสัมผัสกับกระจกสแกนเนอ
ร ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี:้

1. ตรวจสอบวาเอกสารตนฉบับคมชัดดี
2. ตรวจดูวาสิ่งที่คุณสแกนสัมผัสกับกระจกสแกนเนอรอยางเต็มที่
3. ถาภาพที่สแกนยังคงไมชัด ใหทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• การทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร

หนาท่ีสแกนไมเรียงลำดับท่ีปลายทางการสแกน
ใสเอกสารที่มีหลายหนาโดยวางคว่ำหนาแรกของเอกสารลง และใหดานบนหรือขอบซายของเอกสารหัน
เขาหาตัวปอน

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ปอนเอกสารตนฉบับ

หนาท่ีสแกนขาดหายไปท่ีปลายทางการสแกน
เมื่อทำการสแกนดวย ADF หนากระดาษอาจติดกันทำใหถูกสแกนเปนแผนเดียว หนาที่ซอนอยูจะไมถูก
สแกน เปดใชงานคุณลักษณะ Misfeed (Multipick) Detection (การตรวจสอบการปอนกระดาษผิด
(หลายแผน)) เพ่ือหยุดกระบวนการสแกนหรือการทำสำเนาถาเคร่ืองตรวจจับไดวามีการปอนกระดาษ
หลายแผนพรอมกันเขาไปในสแกนเนอร
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ในการเปดใชงานคุณลักษณะ Misfeed (Multipick) Detection (ตรวจสอบการปอนกระดาษผิด
(หลายแผน)) ในโปรไฟล HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart
Document Scan) ใหทำตามข้ันตอนตอไปนี:้
1. เปด HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan)
2. เลือกโปรไฟลการสแกน แลวคลิก Edit (แกไข)
3. บนแท็บ Scan (สแกน) ของกลองโตตอบ Profile Settings (การต้ังคาโปรไฟล) ใหคลิก

Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง)
4. บนแท็บ More (เพ่ิมเติม) ของกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ) ใหเลือกกลองกาเครื่องหมาย

Enable (เปดใชงาน)

การทำใหการสแกนและงานมีความเร็วสูงสุด
การต้ังคาหลายอยางมีผลตอเวลารวมท่ีใชสำหรับงานสแกน ถาคุณตองการใหการสแกนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โปรดอานขอมูลตอไปนี้

• หากตองการใหการสแกนมีความเร็วสูงสุดสำหรับเอกสารขนาด A4 (หรือ Letter) หรือท่ีมีขนาด
เล็กกวา ใหใสเอกสารโดยปอนดานยาวเขาในตัวปอนเอกสารอตัโนมัติ (ADF) การสแกนหนา
เอกสารโดยการปอนดานยาวเขาไปกอนจะชวยลดความยาวของส่ือที่ลำเลียงผานหัวสแกน ซึ่งจะ
ทำใหสแกนไดเร็วข้ึน

หมายเหตุ ในซอฟตแวรการสแกน ใหเลือกการตั้งคาเคาโครงท่ีตรงกับแนวการวางเอกสาร
ตนฉบับใน ADF

• หากตองการใหการถายโอนขอมูลจากสแกนเนอรไปยังซอฟตแวรการสแกนในคอมพิวเตอรมี
คุณภาพสูงสุด ใหเปดใชงานการบีบอัดไฟล (JPEG) ดวยฮารดแวรสแกนเนอร โดยท่ัวไป การใช
การบีบอัดของสแกนเนอรจะชวยลดเวลาการสแกนงานท่ีเปนสีทุกสีและงานที่เปนโทนสีเทาซึ่งมีความ
ละเอียดสูงกวา 300 dpi การบีบอัดของสแกนเนอรจะมีผลตออัตราการถายโอนขอมูลเทานัน้ และ
สามารถนำมาใชกับงานที่ไดทุกรูปแบบ

• หากคุณสแกนเพื่อแกไขขอความ โปรแกรมซอฟตแวรการรูจำตัวอักษร (OCR) จะตองใชเวลาใน
การประมวลผลนานกวาการสแกนแบบไมใช OCR ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ รอจนเครื่องทำงานเสร็จ

หมายเหตุ เพ่ือใหไดผลของ OCR ที่ดีท่ีสุด ควรต้ังคาการบีบอัดดวยสแกนเนอรใหอยูในระดบั
การบีบอัดที่ต่ำที่สุดหรือปดใชงานการบีบอัด

• การสแกนท่ีความละเอียดสูงเกินความจำเปนจะทำใหตองใชเวลาในการสแกนเพิ่มขึ้นและทำใหไฟล
ใหญข้ึนโดยไมมีประโยชนใดเพิม่ ถาคุณกำลังสแกนท่ีความละเอียดสูง ใหต้ังคาความละเอียดนั้นให
อยูในระดับท่ีต่ำกวาเพ่ือเพิ่มความเรว็ในการสแกน

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• หมุนหนาท่ีสแกนแลวโดยอัตโนมัติ
• ใชการบีบอัดไฟลดวยฮารดแวรสแกนเนอรเพื่อการสแกนท่ีเร็วขึน้
• ไฟลที่สแกนใหญเกินไป

ภาพท่ีสแกนมีแตสีดำหรือสีขาว
เมื่อทำการสแกนดวย ADF ใหตรวจสอบแนวการวางกระดาษ
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เมื่อทำการสแกนจากกระจกวางเอกสาร ส่ิงท่ีสแกนอาจไมไดวางอยางถูกตองบนกระจกสแกนเนอร ตอง
แนใจวาส่ิงที่คุณพยายามจะสแกนน้ันวางคว่ำหนาลงบนกระจกและปดฝาครอบเรียบรอยแลว

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ปอนเอกสารตนฉบับ

ภาพท่ีสแกนไมตรงแนว
เม่ือทำการสแกนดวยตวัปอนเอกสารอัตโนมัติ ตองแนใจวาตัวปรับแนวกระดาษสัมผัสขอบตนฉบับพอดี
ตรวจดูวาเอกสารทั้งหมดมีขนาดเดียวกัน

เม่ือทำการสแกนจากกระจกสแกนเนอร สิ่งที่สแกนอาจเขย้ือนเมื่อคุณปดฝาครอบ ปรับเอกสารตนฉบับ
ใหตรงบนกระจกสแกนเนอร แลวสแกนใหมอีกครั้ง

ภาพท่ีสแกนมีเสนร้ิวหรือรอยขีดขวน
เม่ือทำการสแกนดวยตวัปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี:้ หลงจากทำแตละข้ัน
ตอนแลว ใหลองสแกนอีกคร้ังเพ่ือดูวาเสนร้ิวหรือรอยขีดขวนยังคงมีอยูหรือไม หากยังคงมีอยู ใหลองข้ัน
ตอนตอไป

1. ตรวจสอบวาตนฉบับสะอาดและไมมีรอยยับ
2. ทำความสะอาด ADF หรือกระจกสแกนเนอร
3. เปลี่ยนแผนแยกและลูกกลิ้งปอนกระดาษ

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• การทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร
• เปลี่ยนลูกกลิ้งปอนกระดาษและแผนแยก

แถบแนวต้ังสีขาวปรากฏบนกระดาษท่ีพิมพ
เคร่ืองพิมพปลายทางอาจหมึกหมด สแกนตนฉบับอื่นไปยังเคร่ืองพิมพเดียวกันเพ่ือดูวาปญหาอยูท่ี
เคร่ืองพิมพหรือไม

ถาตนฉบับชุดที่สองยังคงมีปญหาเดียวกัน ใหทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอตัโนมัติหรือกระจกสแกน
เนอร

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• การทำความสะอาดตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• การทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร
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ไฟลที่สแกนใหญเกินไป
หากงานสแกนท่ีบันทึกมีขนาดไฟลใหญมาก ใหลองทำดังนี้:

• ตรวจสอบการต้ังคาความละเอียดของการสแกน:
◦ ความละเอียด 200 dpi เพียงพอตอการจัดเก็บเอกสารเปนภาพ
◦ สำหรับแบบอักษรสวนใหญ 300 dpi เพียงพอตอการใชการรูจำตัวอักษร (OCR) ในการสราง

ขอความที่แกไขได
◦ สำหรับแบบอักษรภาษาเอเชียและแบบอักษรขนาดเล็ก ความละเอียดที่แนะนำคอื 400 dpi
การสแกนท่ีความละเอียดสูงเกินความจำเปนจะทำใหไฟลใหญขึ้นโดยไมมีประโยชนใดเพิ่ม

• การสแกนภาพสีจะทำใหไฟลมีขนาดใหญกวาการสแกนภาพขาวดำ
• หากสแกนเอกสารหลายหนาพรอมๆ กัน ใหลองสแกนเพียงคร้ังละสองสามหนาเพ่ือสรางไฟลที่มี

ขนาดเล็กลงจำนวนหลายไฟล
• ใชซอฟตแวร Kofax VirtualReScan เพ่ือประมวลผลขอมูลท่ีสแกน Kofax VirtualReScan จะ

บีบอัดขอมูล ซึ่งสงผลใหไฟลมีขนาดเล็กลง

ตัวประทับวันที่ไมพิมพหรือพิมพไมชัด
ถาคุณต้ังคาระดับหมึกใน HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) ใหมใน
ครั้งสุดทายที่คุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ คุณจะไดรับการแจงเตือนสถานะของตัวประทับวันที่เมื่อระดบั
หมึกเหลือนอย ถาคุณไมไดต้ังคาระดับหมึกใหมในครั้งสุดทายท่ีคุณเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ คุณอาจไดรับ
การแจงเตือนสถานะตัวประทับวันที่มีขอผิดพลาด หรือตัวประทับวันท่ีอาจหมึกหมดกอนที่ HP
Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) จะรายงานวาระดับหมึกเหลือนอย

หมายเหตุ ในการใชตัวประทับวันท่ี ใหปอนเอกสารตนฉบับเขาในตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
ตัวประทับวันที่ไมสามารถพิมพลงบนเอกสารท่ีวางบนกระจกสแกนเนอรได

ในการแกไขปญหาอื่นๆ ของตัวประทับวันท่ี ใหลองทำดังนี้:

1. ตรวจสอบวากลองกาเคร่ืองหมาย Enable Imprinting (เปดใชงานการประทับวันที่) ถูกเลือกไว
ในซอฟตแวรการสแกน

2. ถาตัวประทับวันที่ทำใหเกิดรอยเปอนหมึกหรือมีหยดหมึกเลอะบนกระดาษ ใหถอดตลับหมึกพิมพ
ออก แลวคอยๆ เช็ดหนาสัมผัสทองแดงของตลับหมึกพิมพเบาๆ ดวยผาไมเปนขนที่สะอาดและเปยก
หมาด ติดตั้งตลับหมึกพิมพเขาไปใหม แต อยา ตั้งคาระดับหมึกใน HP Scanner Tools Utility
(ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) ใหม

3. ตรวจสอบวาสลักชองใสตลับหมึกพิมพล็อคเขาที่เรียบรอยแลว
4. ตรวจสอบวาตัวประทับวันที่อยูในตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งที่กำหนดไวลวงหนา ซึ่งอยูภายในความ

กวางของกระดาษที่ไดปอนเขา ADF
5. ทำความสะอาดและทดสอบตัวประทับวันที:่

a. กดปุม เครื่องมือ ( ) บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพ่ือเปด HP Scanner Tools Utility
(ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) คลิกแท็บ Imprinter (ตัวประทับวันที่) แลวคลิก Clean
Imprinter (ทำความสะอาดตัวประทับวันที่)

b. ตองแนใจวา ADF มีกระดาษอยางนอยหนึ่งแผนในถาดปอนกระดาษ
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c. ใน HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) ใหคลิก Test
Imprinter (ทดสอบตัวประทับวันท่ี)

d. ถาตัวประทับวันที่พิมพออกมาไมชัด ใหทำการสแกนตอไป หรือไมเชนนั้น ใหเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ต้ังคาและใชตัวประทับวันท่ี

ปุมสแกนเนอรทำงานไมถูกตอง
• ปุมไมทำงาน
• โปรแกรมท่ีไมไดคาดคิดเปดข้ึนเม่ือกดปุม
• มีการใชโปรไฟลที่ไมถูกตองเม่ือกดปุมสแกน

ปุมไมทำงาน
หลังจากทำแตละขั้นตอนแลว ใหกดปุมเพื่อดูวาสแกนเนอรทำงานถูกตองหรือไม หากปญหายังคงมีอยู
ใหดำเนินการตามข้ันตอนตอไป

1. ปุมเหลานี้อาจถกูปดการทำงานในซอฟตแวรการสแกนของ HP ตรวจสอบวาไมไดเลือกการต้ังคา
Disable front panel buttons (ปดการทำงานของปุมบนแผงดานหนา) ใน HP Scanner
Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) ไว

2. สายเคเบิลอาจหลวม ดูใหแนใจวา ทั้งสายเคเบิล USB และอุปกรณจายไฟเช่ือมตอไวแนนดีแลว
3. ปดสวิตชสแกนเนอร แลวรอสัก 30 วินาที จากนั้นเปดสวิตชสแกนเนอรอีกครั้ง
4. รีสตารทคอมพิวเตอร
5. ถาปญหายังคงมีอยู ปุมตางๆ อาจถูกปดการทำงานจากภายนอกซอฟตแวรการสแกนของ HP ก็เปน

ได ลองทำตามข้ันตอนตอไปนี:้
a. เปด Control Panel (แผงควบคุม) เลือก Scanners and Cameras (สแกนเนอรและ

กลอง) แลวจึงเลอืกรุนของสแกนเนอรจากรายการ
b. แสดงคุณสมบัติของสแกนเนอร:

• Windows 2000: คลิก Properties (คุณสมบัติ)
• Windows XP และ Vista: คลิกขวาท่ีรุนของสแกนเนอร แลวคลิก Properties

(คุณสมบัติ)
c. ตรวจสอบการตั้งคาปุมสำหรับสแกนเนอรของคุณ:

• Windows 2000: ดูใหแนใจวา ไมไดเลือกตัวเลือก Disable Device Events (ปดใช
งานเหตุการณของอุปกรณ)

• Windows XP และ Vista: ดูใหแนใจวา ไมไดเลือกตัวเลือก Take No Action (ไมตอง
ดำเนินการใดๆ)

โปรแกรมท่ีไมไดคาดคิดเปดขึ้นเมื่อกดปุม
หมายเหตุ การต้ังคาปุม Scan and Copy (สแกนและทำสำเนา) สามารถเปลี่ยนแปลงไดใน HP
Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงการต้ัง
คาปุม ยกเลิก, เคร่ืองมือ หรือ ประหยัดพลังงาน
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หลังจากทำแตละขั้นตอนแลว ใหกดปุมเพื่อดูวาสแกนเนอรทำงานถูกตองหรือไม หากปญหายังคงมีอยู
ใหดำเนินการตามข้ันตอนตอไป

1. บนแท็บ Buttons (ปุม) ของ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)
ใหกำหนดการจับคูสำหรับ Scanner Front Panel Buttons (ปุมแผงดานหนาของสแกนเนอ
ร) ถาจำเปน ใหเปลี่ยนซอฟตแวรที่กำหนดใหกับปุมใดปุมหนึ่ง

2. ตรวจสอบวาโปรแกรมท่ีตองการเปดไดถูกติดต้ังลงในคอมพิวเตอรแลว โดยการดูที่เมน ูStart (เริ่ม
ตน)
ถาจำเปน ใหติดตั้งโปรแกรม

3. ถาปญหายังคงมีอยู อาจกำหนดปุมจากภายนอก HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของ
สแกนเนอร HP) ลองทำตามข้ันตอนตอไปนี:้
a. เปด Control Panel (แผงควบคุม) เลือก Scanners and Cameras (สแกนเนอรและ

กลอง) แลวเลือกรุนของสแกนเนอรจากรายการ
b. แสดงคุณสมบัติของสแกนเนอร:

• Windows 2000: คลิก Properties (คุณสมบัติ)
• Windows XP และ Vista: คลิกขวาท่ีรุนของสแกนเนอร แลวคลิก Properties

(คุณสมบัติ)
c. ตรวจดูวาไดเลือกตัวเลือก Start this program (เริ่มโปรแกรมน้ี) และเลือกโปรแกรมท่ีถูก

ตองจากรายการแบบดึงลง

มีการใชโปรไฟลที่ไมถูกตองเม่ือกดปุมสแกน
ถาคุณกำลังใช HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document
Scan) ใหใช HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP) เพ่ือเลือกโปรไฟล
HP Smart Document Scan Software (ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ที่จะกำหนด
ใหกับปุม สแกน รีเซ็ตโปรไฟลที่กำหนดใหกับปุม หากจำเปน

หมายเหตุ นอกจากนี ้คุณสามารถกำหนดโปรไฟล HP Smart Document Scan Software
(ซอฟตแวร HP Smart Document Scan) ใหกับปุม สำเนา

ถาคุณกำลังใชซอฟตแวรการสแกนอื่น ใหดูวิธีใชออนไลนของโปรแกรมน้ัน

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• จับคูปุมการใชงานดวนกับซอฟตแวรการสแกน

ปญหาของตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
ใชเนื้อหาในสวนน้ีหากตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเมื่อสแกนจากตัวปอน
เอกสารอัตโนมัต ิ(ADF)

ปญหากระดาษตดิมักเกิดขึ้นเนื่องจากปอนกระดาษที่ไมเหมาะสมเขาใน ADF ดูคำแนะนำการใช ADF
ถาปญหากระดาษไมเขาเคร่ืองเกิดขึ้นบอย ใหทำการบำรุงรักษา ADF

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

• นำกระดาษทีต่ิดออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติไมดึงกระดาษ
• ดานลางของภาพท่ีสแกนถูกตัดออก
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โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• ใชตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
• ปดใชงานการตรวจสอบการปอนกระดาษผิด (หลายแผน)
• การดูแลและบำรุงรักษา

นำกระดาษท่ีติดออกจากตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ
1. นำกระดาษที่รวงลงมาออกจากถาดปอนกระดาษของตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2. ยกสลักดานบนของ ADF ข้ึนเพ่ือเปดฝาดานบนและดานขางของ ADF

3. นำกระดาษที่ติดออกจากถาดปอนกระดาษของ ADF

4. นำกระดาษที่ติดออกจากดานในของ ADF
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5. นำกระดาษท่ีติดออกจากถาดรับกระดาษออกของ ADF

6. ถาไมสามารถนำกระดาษที่ติดออกมาได ใหทำตามข้ันตอนตอไปน้ี:
a. เปดฝาสแกนเนอร
b. กดแท็บสีเขียวไปทางฝาสแกนเนอรเพ่ือเปดฝาดานในของ ADF ถาฝาไมเปดออกอัตโนมัต ิให

คอยๆ งัดฝาใหเปดออก
c. คอยๆ ดึงกระดาษออกจาก ADF

7. ปดฝาดานในของ ADF แลวจึงปดฝาสแกนเนอร
8. ที่ปลายทางการสแกน ใหตรวจสอบงานสแกนท่ีออกมาเพ่ือดูวาเอกสารหนาสุดทายที่สแกนเสรจ็

เรียบรอยแลวคอืหนาใด
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9. ปอนเอกสารหนาท่ียังไมไดสแกนลงในถาดปอนกระดาษ ADF ใหม ถาเอกสารหนาใดเสียหาย ให
ทำดังนี้:
• ถายเอกสารหนาที่เสียหาย แลวจึงเพิ่มเอกสารน้ันเขาไปในตั้งเอกสารปอนเขา
• สแกนหนาที่เสียหายจากกระจกสแกนเนอร
• พิมพเอกสารตนฉบับอีกครั้ง
เตรียมปกกระดาษดังนี:้
a. คลี่ปกเอกสารออกเพื่อใหแนใจวาหนาไมติดกัน คลี่ขอบที่จะหนัเขาตัวปอนไปในทิศทางเดียว

แลวคลี่ขอบดานเดียวกันไปอีกทิศทางหนึ่ง

b. จัดขอบเอกสารใหอยูในแนวเดียวกันโดยเคาะดานลางของปกกับโตะ หมุนปกไป 90 องศา แลว
ทำซ้ำอีกครั้ง

10. กลับมาเร่ิมสแกนอีกครั้ง

ตัวปอนเอกสารอัตโนมัติไมดึงกระดาษ
• ฝาปดของตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) อาจไมล็อคเขาที ่เปดฝา ADF ออก แลวปดใหมใหเขาที่
• ปญหาเกี่ยวกับฮารดแวรของ ADF อาจยังคงอยู ทดสอบ ADF ดวยวิธีการตอไปน้ี:

◦ ถอดสายเคเบิล USB และแหลงจายไฟออกจากสแกนเนอร ตรวจสอบวาสายเคเบิลยงัคงตออยู
กับแหลงจายไฟ

◦ ตองแนใจวา ADF มีกระดาษอยางนอยหนึ่งแผนในถาดปอนกระดาษ
◦ ตอสายไฟเขากับสแกนเนอรอีกครั้ง แลวจึงเปดสวิตชสแกนเนอร
◦ ลองสแกนกระดาษอีกแผนหนึ่งผานทาง ADF

ดานลางของภาพท่ีสแกนถูกตัดออก
ตามคาเริ่มตน สแกนเนอรสามารถสแกนเอกสารท่ีมีความยาวถึง 432 มม. (17 นิ้ว) หากเอกสารมีความ
ยาวมากกวานั้น สวนทายเอกสารอาจไมปรากฏอยูในภาพที่สแกน

ตรวจสอบวาคุณไดระบุขนาดกระดาษที่เหมาะสมในซอฟตแวรการสแกน

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• สแกนเอกสารท่ียาวเปนพิเศษ
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ขอมูลการแกไขปญหาเบื้องตนเพิ่มเติม
สำหรับขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพ่ิมเติม โปรดดูแหลงขอมูลตอไปนี:้

• ถาคุณกำลังใชซอฟตแวรการสแกนอื่น ใหดูวิธีใชออนไลนของโปรแกรมนั้น
• หากตองการทราบขอมูลอัพเดตเกี่ยวกับสแกนเนอร โปรดไปที่เว็บไซตสนับสนนุสแกนเนอรของ

HP ที่ www.hp.com/support
◦ โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของคุณ แลวเลือกภาษาของคุณ
◦ ปอนหมายเลขรุนของสแกนเนอร และกด Enter

• ถาคุณไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต และตองการทราบขอมูลการติดตอฝายสนับสนุน โปรดดู
ขอมูลการขอรับความชวยเหลือในคูมือการเริ่มตนใชงาน
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5 การดูแลและการสนับสนุนผลิตภัณฑ
สวนนี้จะอธิบายถึงทางเลือกตางๆ สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ

• การบำรุงรักษา การแกไขปญหาเบื้องตน และการสนับสนุน
• การขอรับความชวยเหลือ

การบำรุงรักษา การแกไขปญหาเบ้ืองตน และการสนับสนุน
การทำความสะอาดสแกนเนอรอยางสม่ำเสมอจะชวยใหคุณภาพการใชงานดีขึน้ จำนวนคร้ังในการบำรุง
รักษาข้ึนอยูกับหลายปจจัย ซึ่งรวมถึงปริมาณการใชงานและสภาพแวดลอม คุณควรทำความสะอาด
สแกนเนอรใหเปนกิจวัตรตามจำเปน

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาเปนระยะๆ ควรจะประกอบไปดวยการทำความสะอาดกระจก
สแกนเนอร และตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

ขอควรระวัง อยาวางวัสดุที่มีขอบแหลมคม คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด
หรือสารอื่นใดลงในสแกนเนอร หนาเอกสารอาจมวนงอ มีรอยยับ หรือติดกันได

การขอรับความชวยเหลือ
โปรดศึกษาขอมูลการสนับสนุนของ HP ตามมาตรฐานดังตอไปนี้ เพ่ือใชประโยชนจากผลิตภัณฑ HP
ของคุณใหไดมากที่สุด:

1. โปรดศึกษาเอกสารประกอบผลิตภัณฑที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ
ดูในสวนของการแกไขปญหาเบื้องตนในคูมือเลมนี้

2. เยี่ยมชม การบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ที่ www.hp.com/support หรือติดตอไปยังสถาน
ที่ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ
ลูกคาทุกคนของ HP สามารถใชบริการแบบออนไลนของ HP ได เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขา
ถึงไดรวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบันของผลิตภัณฑ และเมื่อตองการความชวยเหลือจาก
ผูเช่ียวชาญ รวมถึงคุณลักษณะดังตอไปน้ี:
• การสนทนาแบบออนไลนและอีเมลเพ่ือติดตอผูเชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิของฝายสนับสนุน
• โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับผลิตภัณฑของคุณ
• ขอมูลที่มีคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการแกไขเบื้องตนสำหรับปญหาทางดานเทคนิค
• การอัพเดตผลิตภัณฑ การแจงใหทราบถึงการสนับสนุนที่ม ีและจดหมายขาวของ HP (มีใหเม่ือ

คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณ)
3. การสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP

• ตัวเลือกการสนับสนุนและคาธรรมเนียมจะแตกตางกันตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภูมิภาค และ
ภาษา

• คาธรรมเนียมและนโยบายอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โปรดตรวจสอบ
ขอมูลลาสุดที่เว็บไซต www.hp.com/support

4. ภายหลังระยะการรับประกัน
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันท่ีกำหนดไว คุณสามารถขอรับความชวยเหลือแบบออนไลน
ไดที่ www.hp.com/support
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5. การขยายเวลาหรือการอัพเกรดการรับประกันของคุณ
หากคุณตองการขยายหรืออัพเกรดการรบัประกันผลิตภัณฑ โปรดติดตอสถานท่ีท่ีคุณซ้ือผลิตภัณฑ
หรือตรวจสอบขอเสนอ HP Care Pack ที่ www.hp.com/support

6. หากคุณไดซื้อ HP Care Pack Service แลว โปรดตรวจสอบเงือ่นไขการสนับสนุนในสัญญา
ของคุณ

บท 5
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6 ขอมูลขอบังคับและขอมูลจำเพาะของ
ผลิตภัณฑ

ขอมูลจำเพาะของสแกนเนอร

ชื่อ คำอธิบาย

ประเภทของสแกนเนอร แทนวางกระจกพรอมตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

ขนาด 692 x 558 x 343 มม. (27.3 x 22.0 x 13.5 น้ิว)

น้ำหนัก 38.5 กก. (85 ปอนด)

องคประกอบของการสแกน อุปกรณ Charge-coupled (CCD)

อินเทอรเฟส USB 2.0 ความเร็วสูง (เขากันไดกับ USB 1.1)

ความละเอียดท่ีมองเห็นได ฮารดแวร 600 x 600 dpi

กำลังไฟกระแสสลับ 100–240V~, 50/60Hz, 1.8A

การสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับขอมูลการใชพลงังาน โปรดดูท่ีไฟล regulatory_supplement.htm ใน HP Scanning Software CD

ขอมูลดานพลงังาน หากตองการทราบวาสแกนเนอร HP ของคุณมคีุณสมบตัิผานเกณฑของ ENERGY STAR® หรือไม โปรดเขาไป
ที่ www.hp.com, เลือกประเทศ/พื้นท่ีของคุณ แลวคนหา Energy Star

ขอมูลจำเพาะของตัวปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

ชื่อ คำอธิบาย

ความจุของถาดกระดาษ กระดาษ 75 กรัม/เมตร2 (20 ปอนด) จำนวน 200 แผน

กระดาษขนาดเลก็ที่สุด 70 x 148 มม. (2.75 x 5.8 นิ้ว)

กระดาษขนาดใหญท่ีสุด 300 x 864 มม. (11.8 x 34 นิ้ว)

น้ำหนักกระดาษต่ำสุด 49 กรัม2 (13 ปอนด)

น้ำหนักกระดาษมากสุด 120 กรัม2 (32 ปอนด)

ขอมูลจำเพาะตัวประทับวันท่ี

ชื่อ คำอธิบาย

ตลับหมึกพิมพ HP 51604A

ขอมูลจำเพาะดานส่ิงแวดลอม

ชื่อ คำอธิบาย

อุณหภูมิ ขณะสแกนเนอรทำงาน: 10° ถึง 35° C (50° ถึง 95° F)

ขณะเก็บรักษา: -40° ถึง 65° C (-40° ถึง 149° F)

ความชื้นสัมพัทธ ขณะสแกนเนอรทำงาน: 10% ถึง 80% โดยไมมีการควบแนน 10° ถึง 35° C (50° ถึง 95° F)

ขณะเก็บรักษา: ไมเกิน 90% ที่ 0° ถึง 65° C (32° ถึง 149° F)
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ขอมูลขอบังคับ

หมายเลขประจำรุนตามขอบังคับ: เพ่ือวัตถุประสงคในการระบุผลิตภัณฑตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของคุณ
มีหมายเลขประจำรุนตามขอบังคับ หมายเลขรุนตามขอบังคับสำหรับผลิตภัณฑของคุณคือ
FCLSD-0705 อยาสับสนระหวางหมายเลขตามขอบังคับนี้กับช่ือทางการตลาด (HP Scanjet
N9120/Flow N9120) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (L2683A/L2683B) คุณสามารถหาขอมูลขอบังคับ
อื่นๆ เพิ่มเติมท่ีเก่ียวกับสแกนเนอรของคุณไดจากไฟล regulatory_supplement.htm ใน HP
Scanning Software CD

การกำจัดท้ิงวัสดุ

ผลิตภัณฑ HP ประกอบดวยวัสดุตอไปนี้ซึ่งอาจตองการการจัดการดวยวิธีการเฉพาะเมือ่หมดอายุการใช
งาน:

• สารปรอทในหลอดไฟฟลูออเรสเซนตภายในสแกนเนอร และ/หรืออะแดปเตอรวัสดุโปรงใส

การกำจัดทิ้งวัสดุน้ีอาจมีการกำหนดเปนขอบังคับเพ่ือเหตุผลดานสิ่งแวดลอม สำหรับขอมูลเก่ียวกับการ
กำจัดทิ้งหรือการรีไซเคิล โปรดติดตอหนวยงานประจำพื้นที่ของคุณ หรือติดตอกลุมพันธมิตร
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Industries Alliance - EIA) ท่ี http://www.eiae.org

การกำจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนของสหภาพยุโรป

สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑแสดงใหทราบวา ไมควรท้ิงผลิตภัณฑนี้รวมกับขยะทั่วไปใน
ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังเปนความรับผิดชอบของคุณในการท้ิงทำลายอุปกรณที่ไมใชงานแลวโดยการนำ
ไปทิ้งในจุดทิ้งขยะที่เปนอุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือนำมารีไซเคิล การแยกและการรีไซเคิล
อุปกรณที่เปนขยะเหลานี้เมื่อมีการท้ิงทำลายจะชวยรักษาทรัพยากรทางธรรมชาต ิและชวยใหมั่นใจวา
ขยะดังกลาวถูกนำไปรีไซเคิลเพ่ือปกปองสุขภาพของมนุษยและสภาพแวดลอม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะท่ีเปนอุปกรณเพื่อใชรีไซเคิล โปรดติดตอสำนักงานสวนทองถ่ินของคุณ ผูให
บริการในการกำจัดขยะในครัวเรือนหรือรานคาที่คุณซื้อผลิตภัณฑ

คำช้ีแจงเก่ียวกับการรับประกันแบบจำกัดของ HP

HP Scanjet Enterprise N9120/Flow N9120

รุน เอเชีย/แปซิฟก อเมริกา ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา

N9120/Flow N9120 1 ป 1 ป 1 ป

1. HP ใหการรับประกันตอคุณ ผูเปนลูกคาผูใชงานวา ฮารดแวร อุปกรณเสริม และช้ินสวนอะไหลของ
HP จะไมมีความชำรุดบกพรองในดานวัสดุและฝมือการผลิตเปนเวลาตามที่ระบุไวขางตนนับจากวันท่ี
ซื้อ หาก HP ไดรับการแจงถึงขอชำรุดบกพรองดังกลาวภายในระยะเวลาการรับประกัน HP จะเปลี่ยน
หรือซอมแซม (ตามดุลยพินิจของ HP) ผลิตภัณฑที่พิสูจนไดถึงการชำรุดบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยน
นั้นอาจเปนชิ้นใหมหรือที่มีคุณสมบัติเทียบเทาช้ินใหม

2. HP ใหการรับประกันกับคุณวา ซอฟตแวรของ HP จะไมมีความผิดปกติในการทำงานตามคำแนะนำ
ในการตั้งโปรแกรม เปนระยะเวลาตามที่ระบุขางตน นับจากวันที่ซื้อ โดยมีสาเหตุมาจากความชำรุด
บกพรองและฝมือการผลิตเม่ือมีการติดต้ังและใชงานอยางถูกตองเหมาะสม หาก HP ไดรับการแจงถึง
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ขอชำรุดบกพรองดังกลาวภายในระยะเวลาการรับประกนั ทาง HP จะเปลี่ยนซอฟตแวรที่ไมทำงานตาม
คำส่ังโปรแกรม โดยมีสาเหตุจากความชำรุดบกพรองดังกลาว

3. HP ไมไดรับประกันวา การทำงานของผลิตภัณฑ HP จะไมหยุดชะงักหรือปราศจากขอผิดพลาด
หาก HP ไมสามารถซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใดๆ ใหอยูในสภาพที่รับประกัน ภายในเวลาที่เหมาะ
สม คุณจะมีสิทธิไดรับเงินคืนตามราคาที่ซ้ือ ทันทีที่สงคืนผลิตภัณฑดังกลาว

4. ผลิตภัณฑ HP อาจประกอบดวยชิ้นสวนที่ถูกนำไปผลิตใหมซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทากับของใหม
หรืออาจถกูนำไปใชงานเพียงเล็กนอย

5. การรับประกันนี้ไมครอบคลุมความชำรุดที่เปนผลมาจาก (ก) การบำรุงรักษาหรือการปรับเทียบท่ีไม
เหมาะสมหรือไมเพียงพอ (ข) ซอฟตแวร การเชื่อมตอชิ้นสวนหรือวัสดุส้ินเปลืองที่ไมไดจัดหาโดย HP
(ค) การปรับเปลี่ยนโดยไมไดรับอนุญาตหรือการใชผิดวิธี (ง) การดำเนนิงานนอกขอมูลจำเพาะทาง
สภาพแวดลอมท่ีกำหนดไวสำหรับผลิตภัณฑ หรือ (จ) การเตรียมสถานท่ีหรือการบำรุงรักษาท่ีไมเหมาะ
สม

6. การรับประกันขางตนเปนเอกสิทธิ์เฉพาะและไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ไมวาโดยวาจา
หรือเปนลายลักษณอักษร ที่ไดแสดงออกหรือแสดงเปนนัย และ HP ขอสงวนสิทธิ์เปนการเฉพาะสำหรับ
การรับประกันใดๆ ท่ีแสดงเปนนัย หรือเง่ือนไขของความสามารถในการขาย คุณภาพความพึงพอใจ
และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง จนถึงขอบเขตที่กฎหมายทองถ่ินอนุญาต ในบาง
ประเทศ/ภูมิภาค รัฐ หรือจังหวัด ไมอนุญาตใหมีการจำกัดขอบเขตระยะเวลาของการรับประกันแบบมี
นัย ดังนั้นขอบเขตเวลาหรือขอยกเวนขางตนจึงอาจใชไมไดกับคณุ การรับประกันนี้ใหสิทธิทางกฎหมาย
เฉพาะอยางแกคุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ท่ีแตกตางกันไปในประเทศ/ภูมิภาคหนึ่งกับอีกประเทศ/
ภูมิภาคหนึ่ง รัฐหนึ่งกับอีกรัฐหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่งกับอีกจังหวัดหนึ่ง

7. การรับประกันแบบจำกัดของ HP มีผลเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาค หรือพื้นที่ที่ HP มีบริการสนับสนุน
สำหรับผลิตภัณฑนี้ต้ังอยู และเปนท่ีซึ่ง HP วางตลาดผลิตภัณฑนี ้ระดับของบริการการรับประกันที่คุณ
ไดรับอาจจะแตกตางกันข้ึนอยูกับมาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมดัดแปลงรูปแบบ ความเหมาะสม หรือ
การทำงานของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานในประเทศ/ภูมิภาคที่ไมไดถูกกำหนดไวเพ่ือการใชงาน
เนื่องดวยเหตุผลทางกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ

8. การแกไขขอความแหงสัญญารับประกันฉบับนี้ถือเปนการแกไขแตเพียงผูเดียวของคุณ จนถึง
ขอบเขตที่กฎหมายทองถ่ินอนุญาต เวนแตตามที่ไดระบุไวขางตน HP หรือผูจัดหาจะไมมีสวนรับผิด
ชอบกับการสูญเสียของขอมูลหรือความเสียหาย ไมวาทางตรง กรณีพิเศษ อุบัติเหต ุหรือเปนผลมาจาก
(รวมไปถึงการสูญเสียผลกำไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่นๆ ไมวาในสัญญา ความเสียหายสวน
บุคคล หรืออื่นๆ ในบางประเทศ/ภูมิภาค รัฐ หรือจังหวัด ไมอนุญาตการยกเวน หรือจำกัดความเสียหายท่ี
เกิดข้ึน หรือที่เกิดสืบเนื่องตามมา ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเวนความเสียหายขางตน อาจไมมีผล
บังคับใชกับคุณ

9. ขอกำหนดการรับประกันทีอ่ยูในประกาศขอความน้ี มิถือเปนการยกเวน จำกัด หรือแกไข แตเปน
สวนเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายท่ีใชบังคับกับการขายผลิตภัณฑนี้ใหแกคุณ ยกเวนตามขอบเขตที่
กฎหมายอนุญาต

HP Scanjet Enterprise N9120/Flow N9120
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7 การเขาใชงาน
คุณสมบัติการเขาใชงาน

• โปรแกรมอาน LED
• การควบคุมปุมตางๆ บนสแกนเนอร

โปรแกรมอาน LED

โปรแกรมอาน LED คือซอฟตแวรท่ีสงสถานะของ LED แสดงสถานะบนแผงดานหนาของสแกนเนอร
ไปยังหนาจอคอมพิวเตอรเม่ือ LED มีการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมอาน LCD จะเปดใชงานเคร่ืองมือใน
ซอฟตแวรการเขาใชงานเพื่อใหมีเสียงพูดตามขอมูลท่ีแสดงบนแผงดานหนาของสแกนเนอร

หากตองการใชโปรแกรมอาน LED โปรดทำตามขั้นตอนตอไปนี:้
1. บนฮารดไดรฟของคุณ ใหไปที่ไดเรกทอรี C:\Program Files\Common Files\HP

\Scanjet\9120\
2. หากตองการเริ่มตนโปรแกรม ใหดับเบิลคลิกที่ hpled.exe

หมายเหตุ โปรแกรมอาน LED ไมสามารถแสดงขอความของ LED ไดเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการ
เชื่อมตอ USB หรือเมื่อปดสแกนเนอรแลว

โปรดดูเพ่ิมเติมที่

• LED ของสแกนเนอร

การควบคุมปุมตางๆ บนสแกนเนอร

เพื่อปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ คุณสามารถปดการทำงานของปุมตางๆ บนแผงดานหนาของสแกน
เนอร

เมื่อปดการทำงานของปุมตางๆ แลว ใหเริ่มสแกนและทำสำเนาจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวร
การสแกน คุณยังสามารถกดปุม ยกเลิก บนแผงดานหนาของสแกนเนอรเพ่ือหยุดการสแกนหรือการทำ
สำเนา และปุม ประหยัดพลังงาน เพื่อใหสแกนเนอรเขาสูโหมด Power Save (ประหยัดพลังงาน)

ในการปดปุมตางๆ บนสแกนเนอร โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี:้

1. เปด HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร HP)
2. บนแท็บ Buttons (ปุม) ใหเลือกกลองกาเคร่ืองหมาย Disable front panel buttons (ปดการ

ทำงานของปุมบนแผงดานหนาของสแกนเนอร)
ในการเปดการทำงานของปุมตางๆ บนสแกนเนอร ใหลางกลองกาเครื่องหมาย Disable front
panel buttons (ปดการทำงานของปุมบนแผงดานหนาของสแกนเนอร)

หมายเหตุ คุณตองมีสิทธิพิเศษในการบริหารจัดการระบบในคอมพิวเตอร จึงจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาของกลองกาเครื่องหมายได
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