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1 พ้ืนฐานผลิตภัณฑ์

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

● ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

● ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่น

● เค้าโครงแผงควบคุม

● การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และติดต้ังซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพิมพ์
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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
รุ่น คุณสมบัติ
HP Color LaserJet M750n ● ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ 100 แผ่น (ถาด 1)

● ถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่น (ถาด 2)

● ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่น (ถาด 3)

● ถาดกระดาษออกแบบคว่ําหน้าลง 300 แผ่น

● พอร์ต Hi-Speed USB 2.0

● เซิร์ฟเวอร์การพมิพ์ HP Jetdirect ในตัวสําหรับเช่ือมต่อกับเครอืข่าย 10/100/1000Base-TX

● หน่วยความจําหลัก (RAM) 1  กิกะไบต์ (GB)

● พอร์ต USB บนแผงควบคุมสําหรบัการพิมพ์

HP Color LaserJet M750dn ● ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ 100 แผ่น (ถาด 1)

● ถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่น (ถาด 2)

● ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่น (ถาด 3)

● ถาดกระดาษออกแบบคว่ําหน้าลง 300 แผ่น

● พอร์ต Hi-Speed USB 2.0

● เซิร์ฟเวอร์การพมิพ์ HP Jetdirect ในตัวสําหรับเช่ือมต่อกับเครอืข่าย 10/100/1000Base-TX

● RAM 1 GB

● พอร์ต USB บนแผงควบคุมสําหรบัการพิมพ์

● การพมิพ์ 2 ด้านอตัโนมัติ

HP Color LaserJet M750xh ● ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ 100 แผ่น (ถาด 1)

● ถาดป้อนกระดาษ 250 แผ่น (ถาด 2)

● ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่น (ถาด 3)

● ถาดป้อนกระดาษ HP ขนาด 500 แผ่น 3 ถาด (ถาด 4, 5 และ 6)

● ถาดกระดาษออกแบบคว่ําหน้าลง 300 แผ่น

● พอร์ต Hi-Speed USB 2.0

● เซิร์ฟเวอร์การพมิพ์ HP Jetdirect ในตัวสําหรับเช่ือมต่อกับเครอืข่าย 10/100/1000Base-TX

● RAM 1 GB

● พอร์ต USB บนแผงควบคุมสําหรบัการพิมพ์

● การพมิพ์ 2 ด้านอตัโนมัติ

● ฮาร์ดดิสก์ HP Encrypted High Performance
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ระบบปฏิบัตกิารท่ีรองรบั
สิ่งสําคัญ: รายชื่อระบบปฏิบัติการท่ีรองรับน้ีใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6, UPD PCL 6, UPD PCL 5, UPD PS และ Mac และกับซีดีการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ท่ีมีมาในกล่อง สําหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการท่ีรองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljM855 สําหรับความช่วยเหลือทั้งหมดของ
HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์ของคุณ หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้ไปที่ www.hp.com/support เลือกประเทศ/พื้นท่ี แล้วคลิก Drivers & Software ป้อน
ชื่อเคร่ืองพิมพ์และหมายเลข ในพ้ืนท่ี Download Options ให้คลิก Drivers, Software & Firmware คลิกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ แล้วคลิกปุ่ม
Download

ซอฟต์แวร์ติดต้ังสําหรับ Mac ไม่ได้รวมอยู่บนแผ่นซีดี แผ่นซีดีมีข้ันตอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ติดต้ังสําหรับ Mac จาก www.hp.com ผลิตภัณฑ์ Mac บางรุ่น
ไม่มีไดรฟ์ภายในสําหรับติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่จากแผ่นซีดีอีกต่อไป หากคุณไม่มี Apple USB SuperDrive ภายนอก ข้ันตอนการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ติดต้ังสําหรับ
Mac มีดังน้ี: ไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/พื้นท่ี แล้วคลิก Drivers & Software ป้อนชื่อเคร่ืองพิมพ์และหมายเลข ในพ้ืนท่ี
Download Options ให้คลิก Drivers, Software & Firmware คลิกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ แล้วคลิกปุ่ม Download

Windows XP SP3 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต

หมายเหตุ: Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows XP แล้วต้ังแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกําลังต่อไปสําหรับระบบ
ปฏิบัติการ XP ท่ีถูกยกเลิกไปแล้ว

Microsoft หยดุให้การสนับสนุน Windows XP แล้วต้ังแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกําลังต่อไปสําหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูก
ยกเลิกไปแล้ว

Windows Vista 32 บิต และ 64 บิต หมายเหตุ: ตัวติดต้ังซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์การพิมพ์ไม่รองรับ Windows Vista Starter

Windows 7 32 บิต และ 64 บิต

Windows 8 32 บิต และ 64 บิต

หมายเหตุ: Windows 8 ไม่รองรับ UPD PCL 5

Windows 2003 Server SP2 หรือใหม่กว่า เวอร์ชนั 32 และ 64 บิต

หมายเหตุ: ตัวติดต้ังซอฟต์แวร์ไม่รองรับเวอร์ชัน 64 บิต แต่ไดรเวอร์การพิมพ์รองรับ

หมายเหตุ: Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2003 แล้วต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2010 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกําลังต่อ
ไปสําหรับระบบปฏิบัติการ Server 2003 ท่ีถูกยกเลิกไปแล้ว

Windows Server 2008 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต

Windows Server 2008 R2 เวอร์ชัน 64 บิต

Windows Server 2012, 64 บิต

หมายเหตุ: Windows Server 2012 ไม่รองรับ UPD PCL 5

Mac OS X 10.6, 10.7 Lion และ 10.8 Mountain Lion

แผ่นซีดีติดต้ังซอฟต์แวร์ HP จะติดต้ังไดรเวอร์แยก HP PCL 6 สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมกับซอฟต์แวร์เสริมอื่นๆ
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ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่น
หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์อยู่ในฉลากท่ีติดอยู่ด้านซ้ายของเคร่ืองพิมพ์ หมายเลขผลิตภณัฑ์มีข้อมูลเก่ียวกับประเทศ/พื้นท่ีท่ีผลิต เวอร์ชนัของเคร่ืองพิมพ์ รหัส
การผลิต และหมายเลขการผลิตของเคร่ืองพิมพ์

ชือ่รุ่น หมายเลขรุ่น
HP Color LaserJet M750n D3L08A

HP Color LaserJet M750dn D3L09A

HP Color LaserJet M750xh D3L10A
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เค้าโครงแผงควบคุม
แผงควบคุมจะรวมถึงจอแสดงผลกราฟิกสีและข้อความ, ปุ่มควบคุมงาน และไฟสถานะ light-emitting diode (LED) สามดวง 

1
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2
4
5
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1 จอแสดงผลบนแผงควบคมุ แสดงข้อมูลสถานะ, เมนู, ข้อมูลช่วยเหลือ และข้อความแสดงข้อผดิพลาด

2  ปุ่มวธิีใช้ แสดงข้อมูลโดยละเอยีดรวมถึงภาพเคลื่อนไหวเก่ียวกับข้อความและเมนูของเครือ่งพิมพ์

3 ปุ่ม OK ใช้เลือกรายการและพิมพ์งานต่อหลังจากเกิดข้อผดิพลาดซ่ึงสามารถทํางานต่อได้

4  ปุ่มลูกศรข้ึน ดรูายการในเมนูและข้อความ และเพิ่มค่าท่ีเป็นตัวเลขในจอแสดงผล

 ปุ่มลูกศรลง ดรูายการในเมนูและข้อความ และลดค่าท่ีเป็นตัวเลขในจอแสดงผล

5 ปุ่มลูกศรย้อนกลับ ย้อนกลับในรายการเมนูท่ีซ้อนกันอยู่

6  ปุ่ม หน้าแรก เปิดและปิดโครงสร้างเมนู

7  ปุ่มหยุด หยุดงานปัจจุบัน, แสดงตัวเลอืกเพื่อดําเนินงานต่อ หรือยกเลิกงานปัจจุบัน, แก้ปัญหากระดาษติดจากเครื่องพิมพ์ และแก้ไข
ข้อผดิพลาดที่สามารถทํางานต่อได้ซ่ึงเก่ียวข้องกับงานท่ีหยุดไว้ หากเครื่องพมิพ์ไม่ได้พิมพ์งาน การกด Stop (หยุด) จะ
หยุดการทํางานของเครื่องพมิพ์ไว้ช่ัวคราว

8

ไฟ สัญญาณเตือน

ไฟ สัญญาณเตือน แสดงว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในสภาวะที่ต้องตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ถาดกระดาษว่างเปล่า หรือมข้ีอความแสดง
ข้อผดิพลาดปรากฏบนจอแสดงผล

9

ไฟ ข้อมูล

ไฟ ข้อมูล แสดงว่าเครื่องพมิพ์กําลังรับข้อมูล

10

ไฟ พร้อม

ไฟ พร้อม แสดงว่าเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะทํางานต่อ

11 พอร์ต USB สําหรับการพิมพ์ท่ีเครื่อง เช่ือมต่อแฟลชไดรฟ์ USB สําหรับการพิมพ์ท่ีเครื่อง

หมายเหตุ: ในการเปิดและใช้งานพอร์ต USB สําหรับการพมิพ์ท่ีเครื่อง โปรดดูท่ีคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่
www.hp.com/support/colorljM750
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การตัง้ค่าฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
สําหรับคําแนะนําการต้ังค่าพ้ืนฐาน โปรดดูคู่มือการติดต้ังฮาร์ดแวร์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม ให้ไปท่ีการสนับสนุน HP บนเวบ็

สําหรับในสหรัฐอเมริกา ให้ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM750 สําหรับวธิีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:

สําหรับนอกสหรัฐอเมริกา ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี:

1. ไปที่ www.hp.com/support

2. เลือกประเทศ/พื้นท่ีของคุณ

3. คลิก Product Support & Troubleshooting

4. ป้อนชือ่เคร่ืองพิมพ์ แล้วเลือก Search

เลือกเคร่ืองพิมพ์ของคุณเพ่ือค้นหาการสนับสนุนต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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2 เมนูของแผงควบคุม

● การนาวิเกตในเมนูการดูแลระบบ

● พิมพ์หน้าข้อมูล
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การนาวิเกตในเมนูการดูแลระบบ
เมนู การดูแลระบบ มีเมนูย่อยหลายเมนู ซ่ึงจะแสดงเม่ือคุณเลือกท่ีเมนูและกดปุ่ม OK ในการกลับไปยังระดับก่อนหน้าน้ี ให้กดปุ่มย้อนกลับ

1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม หน้าแรก 

2. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนไปท่ีเมนู การดูแลระบบ จากน้ันกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: คุณสามารถทําการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์แบบพื้นฐานได้โดยใช้เมนู การดูแลระบบ ใช้ HP Embedded Web Server สําหรับการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์
ข้ันสูงอื่นๆ ในการเปิด HP Embedded Web Server ให้ป้อน IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ในแถบท่ีอยู่ของเว็บเบราเซอร์
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พิมพ์หน้าข้อมูล
หน้าข้อมูลให้รายละเอียดเก่ียวกับเคร่ืองพิมพ์และค่าคอนฟิเกอเรชนัปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ ใช้วิธีการดังต่อไปน้ีเพื่อพิมพ์หน้าข้อมูลที่ใช้ท่ัวไป

พิมพ์แผนผงัเมนู
รายงานแผนผังเมนูจะแสดงโครงสร้างทั้งหมดของเมนู การดูแลระบบ คุณจึงสามารถระบุวิธีไปท่ีตัวเลือกต่างๆ ได้

1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม หน้าแรก 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี

● การดูแลระบบ

● Reports (รายงาน)

● หน้าการกําหนดค่า/สถานะ

3. เลือกรายการ ผังเมนูการดูแลระบบ

4. เลือกรายการพิมพ์

5. กดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์หน้า

พิมพ์รายงานการกําหนดค่า
รายงานการกําหนดค่าแสดงรายการการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์ในปัจจุบันและตัวเลือกท่ีติดต้ังไว้ ใช้รายงานน้ีเพื่อค้นหา IP แอดเดรสหรือชือ่โฮสต์ของเคร่ืองพิมพ์, เวอร์ชัน
เฟิร์มแวร์ปัจจุบัน และข้อมูลเก่ียวกับโปรโตคอลเครือข่าย

1. บนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม Home (หน้าแรก) 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี

● การดูแลระบบ

● Reports (รายงาน)

● หน้าการกําหนดค่า/สถานะ

3. เลือกรายการ หน้าการกําหนดค่า

4. แตะปุ่ม OK เพื่อพิมพ์รายงาน รายงานประกอบด้วยหน้าหลายหน้า

หมายเหตุ: IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ของเคร่ืองพิมพ์จะแสดงอยู่ในหน้า Jetdirect
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3 กระดาษและวัสดุพิมพ์

● ทําความเข้าใจการใช้กระดาษ

● เปล่ียนไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ให้ตรงกับประเภทและขนาดกระดาษ

● ขนาดกระดาษท่ีสนับสนุน

● ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุนและความจุของถาด

● การใส่กระดาษในถาด

● กําหนดค่าถาดกระดาษ
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ทําความเข้าใจการใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนกระดาษท่ีหลากหลายและวัสดุพิมพ์อื่นๆ ตามคําแนะนําในคู่มือผู้ใช้น้ี กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ท่ีไม่ตรงตามคําแนะนําน้ีอาจให้คุณภาพการพิมพ์ตํ่า
กระดาษติดเพ่ิมข้ึน และเคร่ืองพิมพ์เกิดสึกหรอก่อนเวลาอันควร

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพิมพ์ท่ีดีท่ีสุด โปรดใช้กระดาษและวัสดุพิมพ์ของ HP ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้กับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือใช้งานอเนกประสงค์ อย่าใช้กระดาษหรือวสัดุพิมพ์
สําหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ต Hewlett-Packard Company ไม่แนะนําให้ใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ชนิดหรือยี่ห้ออื่น เน่ืองจาก HP ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้

อาจเป็นไปได้ท่ีกระดาษจะเป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือน้ี แต่ยังไม่อาจให้คุณภาพการพิมพ์ท่ีท่านพอใจ ซ่ึงอาจเกิดจากการจัดเก็บท่ีไม่เหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น
หรือตัวแปรอื่นๆ ท่ี Hewlett-Packard ไม่อาจควบคุมได้

ข้อควรระวัง: การใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ท่ีไม่ตรงตามข้อกําหนดของ Hewlett-Packard อาจทําให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ทําให้ต้องมีการซ่อมบํารุง
การซ่อมบํารุงดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันหรือข้อตกลงการให้บริการของ Hewlett-Packard

คําแนะนําสําหรับกระดาษพเิศษ
เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนการพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ใช้คําแนะนําต่อไปน้ีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีพึงพอใจ เม่ือใช้กระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต้ังค่า
ประเภท และขนาดในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด

ข้อควรระวัง: เคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ใช้ฟิวเซอร์ทําหน้าท่ียดึอนุภาคของผงหมึกแห้งบนกระดาษเป็นจุดท่ีมีความแม่นยํามาก HP Laser Paper ได้
รับการออกแบบมาให้ทนต่อความร้อนสูง การใช้กระดาษอิงค์เจ็ตอาจทําให้เคร่ืองพิมพ์เกิดความเสียหายได้

ชนิดวัสดพุิมพ์ ควร ไม่ควร
ซองจดหมาย ● วางจดหมายให้เรยีบเสมอกัน

● ใช้ซองจดหมายที่รอยต่อของซองยาวไปจนถึงมุมของซอง
จดหมาย

● ใช้แถบกาวท่ีลอกออกได้ท่ีผ่านการอนุมัติให้ใช้กับ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์

● ห้ามใช้ซองจดหมายที่ย่น มีรอยแหว่ง ติดกัน หรือความ
เสียหายอื่นๆ

● ห้ามใช้ซองจดหมายที่มีท่ีหนีบ แถบสําหรับดึง ช่อง หรือ
ซองท่ีบุรองและเคลือบ

● ห้ามใช้แถบกาวในตัวหรือวสัดสัุงเคราะห์อื่น

ฉลาก ● ใช้เฉพาะฉลากที่ด้านหลังไม่มีส่ิงใดติดอยู่เท่าน้ัน

● ใช้ฉลากท่ีเรียบแบน

● ใช้ฉลากท้ังแผ่น

● ห้ามใช้ฉลากท่ีย่นหรอืเป็นฟอง หรือชํารุดเสียหาย

● ห้ามพิมพ์ลงบางส่วนของฉลาก

แผ่นใส ● ใช้เฉพาะแผ่นใสท่ีได้รับการรับรองสําหรบัใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์สีเท่าน้ัน

● วางแผ่นใสบนพื้นผิวท่ีเรียบหลงัจากนําออกจากเครือ่งพิมพ์

● ห้ามใช้วัสดุพมิพ์ประเภทแผ่นใสท่ีไม่ได้รับอนุมติัให้ใช้กับ
เครือ่งพิมพ์เลเซอร์

แบบฟอร์มท่ีมหีัวจดหมายและท่ีมีการพิมพ์มาก่อนแล้ว ● ใช้เฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอร์มท่ีอนุมตัิให้ใช้
กับเครือ่งพมิพ์เลเซอร์เท่าน้ัน

● ห้ามใช้กระดาษหัวจดหมายท่ียกข้ึนหรือเป็นโลหะ

กระดาษหนา ● ใช้เฉพาะกระดาษหนาที่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับเครือ่งพิมพ์
เลเซอร์ และตรงตามข้อกําหนดรายละเอียดเรือ่งนํ้าหนัก
สําหรบัผลิตภัณฑ์น้ีเท่าน้ัน

● ห้ามใช้กระดาษที่หนักกว่าท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดราย
ละเอียดท่ีแนะนําของส่ือสําหรับผลติภัณฑ์น้ี เว้นแต่
กระดาษนั้นจะเป็นกระดาษของ HP ท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์น้ี

กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ ● ใช้เฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบท่ีได้รับอนุมัติ
ให้ใช้กับเครื่องพมิพ์เลเซอร์เท่าน้ัน

● ห้ามใช้กระดาษผิวมนัหรือกระดาษเคลือบท่ีออกแบบมาให้
ใช้กับผลิตภัณฑ์แบบอิงค์เจ็ต
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เปลี่ยนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับประเภทและขนาด
กระดาษ
เปล่ียนขนาดและประเภทกระดาษ (Windows)

1. ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิก พิมพ์
2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ค่า
3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ
5. เลือกประเภทกระดาษจากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ
6. คลิกปุ่ม ตกลง

เปล่ียนขนาดและประเภทกระดาษ (Mac)

1. ในเมนู File (ไฟล์) ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

3. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แล้วคลิกปุ่ม OK

4. เปิดเมนู Finishing (การตกแต่ง)

5. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ์)

6. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
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ขนาดกระดาษท่ีสนับสนุน
เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนขนาดกระดาษท่ีหลากหลาย และสามารถใช้ได้กับส่ือประเภทต่างๆ

หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์การพิมพ์ที่ดีท่ีสุด ให้เลือกขนาดและประเภทกระดาษในไดรเวอร์พิมพ์ของคุณก่อนพิมพ์

ตาราง 3-1  กระดาษและขนาดกระดาษท่ีใช้ได้
ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2 ถาด 3, ถาดเสรมิ 4,

5 และ 6

Letter1 216 × 279 มม. (8.5 × 11 น้ิว)

Legal 216 × 356 มม. (8.5 × 14 น้ิว)

A41 210 × 297 มม. (8.27 × 11.69 น้ิว)

RA4 215 × 305 มม. (8.47 × 12 น้ิว)

SRA4 225 × 320 มม. (8.86 × 12.2 น้ิว)

Executive 184 × 267 มม. (7.25 × 10.5 น้ิว)

A3 297 × 420 มม. (11.69 × 16.54 น้ิว)

A5 148 × 210 มม. (5.83 × 8.27 น้ิว) 2

A6 105 × 148 มม. (4.13 × 5.83 น้ิว)   

B4 (JIS) 257 × 364 มม. (10.12 × 14.33 น้ิว)

B5 (JIS) 182 × 257 มม. (7.17 × 10.12 น้ิว)

B6 (JIS) 128 × 182 มม. (5.04 × 7.17 น้ิว)   

8k 270 × 390 มม. (10.6 × 15.4 น้ิว)

260 × 368 มม. (10.2 × 14.5 น้ิว)

273 × 394 มม. (10.75 × 15.5 น้ิว)

16K 184 × 260 มม. (7.24 × 10.24 น้ิว)

195 × 270 มม. (7.68 × 10.63 น้ิว)

197 × 273 มม. (7.75 × 10.75 น้ิว)

8.5 × 13 (Folio) 216 × 330 มม. (8.5 × 13 น้ิว)

บัตรดชันี 76 × 127 มม. (3 × 5 น้ิว)3   

101.6 × 152 มม. (4 × 6 น้ิว)   

127 × 177.8 มม. (5 × 7 น้ิว)   

127 × 203 มม. (5 × 8 น้ิว)   

14 บท 3   กระดาษและวัสดุพิมพ์ THWW



ตาราง 3-1  กระดาษและขนาดกระดาษท่ีใช้ได้ (ต่อ)
ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2 ถาด 3, ถาดเสรมิ 4,

5 และ 6

Statement 139.7 × 216 มม. (5.5 × 8.5 น้ิว)   

10 × 15 ซม. 100 × 150 มม. (3.9 × 5.9 น้ิว)   

11 × 17
(Tabloid)

279 × 432 มม. (11 × 17 น้ิว)

12 × 18 (Arch B) 305 × 457 มม. (12 × 18 น้ิว)   

RA3 305 × 430 มม. (12 × 16.9 น้ิว)   

SRA3 320 × 450 มม. (12.6 × 17.7 น้ิว)   

กําหนดเอง ตํ่าสุด: 76 × 127 มม. (3 × 5 น้ิว)

สูงสุด: 312/320 × 470 มม. (12.25/12.6 ×
18.5 น้ิว)3

  

ตํ่าสุด: 148 × 182 มม. (5.8 × 7.1 น้ิว)

สูงสุด: 297 × 432 มม. (11.7 × 17 น้ิว)

  

ตํ่าสุด: 210 × 148 มม. (8.3 × 5.8 น้ิว)

สูงสุด: 297 × 432 มม. (11.7 × 17 น้ิว)

  

1 ขนาดเหล่าน้ีสามารถบรรจุได้ในแนวกระดาษที่หมุนแล้วในถาด 2, ถาด 3 และถาดเสริม 4, 5 และ 6
2 ขนาด A5 ได้รับการสนับสนุนในถาด 3 เท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นขนาดท่ีกําหนดเอง และใส่ขอบด้านยาวเข้าไปในเครือ่งพิมพ์ก่อน ขนาด A5 ไม่ได้รบัการสนับสนุนสําหรับการพิมพ์สองด้าน (duplex) จาก

ถาด 3
3 ความกว้างของวัสดุพมิพ์ท่ีกําหนดเองถูกจํากัดท่ี 312 มม. (12.25 น้ิว) แต่อย่างไรก็ตาม SRA3 ซ่ึงกว้าง 320 มม. (12.6 น้ิว) ได้รับการสนับสนุน ภาพท่ีสามารถพมิพ์ได้มขีนาดกว้างสูงสุด

302 มม. เน่ืองจากจําเป็นต้องเว้นระยะขอบ 5 มม. ในแต่ละด้านสําหรับการพิมพ์ วสัดพุิมพ์ใดๆ ท่ีมีขนาดกว้างกว่า 312 มม. จึงจะมีรปูอยู่ตรงกลางและจํากัดความกว้างท่ี 302 มม.

ตาราง 3-2  ซองจดหมายและโปสการ์ดท่ีใช้ได้
ขนาด ขนาด ถาด 1 ถาด 2

ซองจดหมาย #9 98.4 × 225.4 มม. (3.9 × 8.9 น้ิว)  

ซองจดหมาย #10 105 × 241 มม. (4.13 × 9.5 น้ิว)  

ซองจดหมาย DL 110 × 220 มม. (4.33 × 8.66 น้ิว)  

ซองจดหมาย C5 162 × 229 มม. (6.4 × 9 น้ิว)  

ซองจดหมาย C6 114 × 162 มม. (4.5 × 6.4 นิ้ว)  

ซองจดหมาย B5 176 × 250 มม. (6.9 × 9.8 นิ้ว)  

ซองจดหมาย Monarch 98 × 191 มม. (3.9 × 7.5 น้ิว)  

โปสการ์ด (JIS) 100 × 148 มม. (3.94 × 5.83 น้ิว)  

Double Postcard 148 × 200 มม. (5.83 × 7.87 น้ิว)

THWW ขนาดกระดาษท่ีสนับสนุน 15



ขนาดกระดาษท่ีสนบัสนนุสาํหรับการพมิพ์สองด้าน
● ตํ่าสุด: 148 x 182 มม. (5.8 x 7.1 น้ิว)

● สูงสุด: 312/320 × 457 มม. (12.3/12.6 × 18 น้ิว)

หมายเหตุ: ความกว้างของวัสดุพิมพ์ท่ีกําหนดเองถูกจํากัดท่ี 312 มม. (12.25 น้ิว) แต่อย่างไรก็ตาม SRA3 ซ่ึงกว้าง 320 มม. (12.6 น้ิว) ได้
รับการสนับสนุน ภาพท่ีสามารถพิมพ์ได้มีขนาดกว้างสูงสุด 302 มม. เน่ืองจากจําเป็นต้องเว้นระยะขอบ 5 มม. ในแต่ละด้านสําหรับการพิมพ์ วัสดุพิมพ์ใดๆ ท่ีมี
ขนาดกว้างกว่า 312 มม. จึงจะมีรูปอยู่ตรงกลางและจํากัดความกว้างท่ี 302 มม.

หมายเหตุ: สําหรับการพิมพ์สองด้านแบบอัตโนมัติ อย่าบรรจุกระดาษที่หนักกว่ากระดาษบอนด์ 120 g/m2 (32 ปอนด์) ใช้การพิมพ์สองด้านด้วยตนเองเพื่อ
พิมพ์กระดาษท่ีหนักกว่า
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ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุนและความจุของถาด
ประเภทกระดาษ ขนาด1 น้าํหนกั ขนาดบรรจ2ุ

กระดาษ รวมท้ังประเภทต่อไปน้ี

● กระดาษธรรมดา

● กระดาษหัวจดหมาย

● กระดาษสี

● กระดาษแบบฟอร์ม

● กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ

● กระดาษรีไซเคลิ

ความหนาตํ่าสุดของถาด 1: 76 x 127 มม.
(3 x 5 น้ิว)

ความหนาสูงสุดของถาด 1: 320 x 470 มม.
(12.6 x 18.5 น้ิว)

ความหนาตํ่าสุดของถาด 2: 148 × 182 มม.
(5.8 × 7.1 นิ้ว)

ขนาดตํ่าสุดของถาด 3-6: 210 × 148 มม.
(8.3 × 5.8 นิ้ว)

ขนาดสูงสุดของถาด 2-6: 297 × 432 มม.
(11.7 × 17 น้ิว)

60 ถึง 105 g/m2 (16 ถึง 28 ปอนด์) ถาด 1: กระดาษบอนด์ 75 g/m2 (20 ปอนด์)
สูงสุด 100 แผ่น

ถาด 2 สูงสุด 250 แผ่นสําหรับ 75 g/m2

(กระดาษบอนด์ 20 ปอนด์)

ถาด 3-6: กระดาษบอนด์ 75 g/m2 (20 ปอนด์)
สูงสุด 500 แผ่น

กระดาษหนา เหมือนกระดาษท่ัวไป ถาด 1: สูงสุด 220 g/m2 (58 ปอนด์)

ถาด 2-6: สูงสุด 120 g/m2 (32 ปอนด์)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ถาด 2 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก 25 มม.
(0.98 น้ิว)

ถาด 3-6: ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
53 มม. (2.1 น้ิว)

กระดาษ Cover เหมือนกระดาษท่ัวไป ถาด 1: สูงสุด 220 g/m2 (58 ปอนด์)

ถาด 2-6: สูงสุด 120 g/m2 (32 ปอนด์)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ถาด 2 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก 25 มม.
(0.98 น้ิว)

ถาด 3-6: ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
53 มม. (2.1 น้ิว)

กระดาษผิวมัน

กระดาษภาพถ่าย

เหมือนกระดาษท่ัวไป ถาด 1: สูงสุด 220 g/m2 (58 ปอนด์)

ถาด 2-6: สูงสุด 160 g/m2 (43 ปอนด์)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ถาด 2 ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก 25 มม.
(0.98 น้ิว)

ถาด 3-6: ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก
53 มม. (2.1 น้ิว)

แผ่นใส กระดาษ A4 หรือ Letter ความหนา: 0.12 ถึง 0.13 มม. (4.7 – 5.1
มิล)

ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ฉลาก3 กระดาษ A4 หรือ Letter ความหนา: ไม่เกิน 0.23 มม. (9 มิล) ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

ซองจดหมาย ● COM 10

● MONARCH

● DL

● C5

● B5

สูงสุด 90 g/m2 (24 ปอนด์) ถาด 1: ไม่เกิน 10 ซอง

โปสการ์ดหรือบัตรดัชนี 76 × 127 มม. (3 × 5 น้ิว)  ถาด 1: สูงสุด 10 มม. (0.4 น้ิว)

1 เครื่องพมิพ์สามารถรองรบัส่ือสําหรับพมิพ์ได้หลากหลายรปูแบบ ท้ังขนาดมาตรฐานและขนาดท่ีกําหนดเอง โปรดตรวจสอบไดรเวอร์เครือ่งพิมพ์เก่ียวกับขนาดท่ีนํามาใช้ได้
2 ขนาดบรรจุอาจต่างกันไปตามนํ้าหนักและความหนาของสื่อท่ีใช้พิมพ์ และเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม
3 ความเรียบ: 100 – 250 (เชฟฟิลด์)
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การใส่กระดาษในถาด
ใส่ถาด 1

1. เปิดถาด 1  

2. ดึงท่ีรองถาดกระดาษออกมาเพ่ือรองรับกระดาษ  

3. ใส่กระดาษในถาด  
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4. ตรวจสอบดูว่า ซองจดหมายท้ังปึกวางพอดีกับตัวก้ันกระดาษและไม่ลํ้า
สัญลักษณ์แสดงระดับกระดาษ

 

5. ปรับตัวก้ันกระดาษให้เสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่อย่าปรับมากจนทําให้
กระดาษงอ

 

ใส่กระดาษขนาดมาตรฐานในถาด 2, ถาด 3 และถาดเสริม 4, 5 และ 6 

1. เปิดถาด

หมายเหตุ: ห้ามเปิดถาดขณะกําลังใช้งาน
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2. ปรับตัวก้ันความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับ
ตัวก้ันและเล่ือนตัวก้ันให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่

 

3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจตัวก้ันกระดาษ เพียงแค่แตะ
ปึกกระดาษเบาๆ แต่ห้ามงอปึกกระดาษ

หมายเหตุ: หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงใน
ถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ตํ่ากว่าตัวแสดง
กระดาษบรรจุเต็มถาด

หมายเหตุ: หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผดิพลาด
อาจปรากฏข้ึนระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด

 

4. ปิดถาด  

5. แผงควบคุมจะแสดงประเภทและขนาดของกระดาษในถาด หากการกําหนดค่า
ไม่ถูกต้อง ให้ทําตามคําแนะนําบนแผงควบคุมเพ่ือเปล่ียนขนาดหรือประเภท
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ใส่กระดาษท่ีกาํหนดขนาดเองในถาด 2, ถาด 3 และถาดเสริม 4, 5 และ 6 

1. เปิดถาด  

2. ปรับตัวก้ันความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับ
ตัวก้ันและเล่ือนตัวก้ันให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่

 

3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจตัวก้ันกระดาษ เพียงแค่แตะ
ปึกกระดาษเบาๆ แต่ห้ามงอปึกกระดาษ
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4. ปิดถาด  

5. แผงควบคุมจะพรอมต์ให้คุณต้ังค่าขนาดและประเภทกระดาษ เลือกการต้ังค่า
กําหนดเอง และกําหนดค่าขนาด X และ Y ของขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

หมายเหตุ: ดูฉลากในถาดกระดาษ หรือทําตามภาพประกอบเพื่อหา
ขนาด X และ Y

 

 

ความจขุองถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก
ถาดกระดาษหรอืถาดรับกระดาษ
ออก

ชนดิกระดาษ ข้อกําหนด ปริมาณ

ถาด 1 กระดาษ ช่วงระยะ:

กระดาษบอนด์ 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง 220 g/m2

(58 ปอนด์)

ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม. (0.39 น้ิว)

เทียบเท่ากับกระดาษบอนด์ 75 g/m2 (20 ปอนด์) จํานวน
100 แผ่น

ซองจดหมาย กระดาษบอนด์ท่ีมีขนาดน้อยกว่า 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง
90 g/m2 (24 ปอนด์)

ซองจดหมายมากถึง 10 ซอง

สต๊ิกเกอร์ ความหนาสูงสุด 0.102 มม. (0.004 น้ิว) ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม. (0.39 น้ิว)

แผ่นใส ความหนาตํ่าสุด 0.102 มม. (0.004 น้ิว) ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม. (0.39 น้ิว)

ไม่เกิน 50 แผ่น

กระดาษผิวมัน ช่วงระยะ:

กระดาษบอนด์ 105 g/m2 ถึง (220 g/m2)

ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม. (0.39 น้ิว)

ไม่เกิน 50 แผ่น
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ถาดกระดาษหรอืถาดรับกระดาษ
ออก

ชนดิกระดาษ ข้อกําหนด ปริมาณ

ถาด 21 กระดาษ ช่วงระยะ:

กระดาษบอนด์ 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง 220 g/m2

(59 ปอนด์)

ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 25 มม. (.98 น้ิว)

เทียบเท่ากับกระดาษบอนด์ 75 g/m2 (20 ปอนด์) จํานวน
250 แผ่น

แผ่นใส ความหนาตํ่าสุด 0.102 มม. (0.004 น้ิว) ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 25 มม. (.98 น้ิว)

กระดาษผิวมัน ช่วงระยะ:

กระดาษบอนด์ 105 g/m2 (28 ปอนด์) ถึง 220 g/m2

(58 ปอนด์)

ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 25 มม. (.98 น้ิว)

ถาด 3 และถาดเสรมิ 4, 5 และ 61 กระดาษ ช่วงระยะ:

กระดาษบอนด์ 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง 220 g/m2

(59 ปอนด์)

เทียบเท่ากับกระดาษบอนด์ 75 g/m2 (20 ปอนด์) จํานวน
500 แผ่น

ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 53 มม. (2.1 น้ิว)

แผ่นใส ความหนาตํ่าสุด 0.102 มม. (0.004 น้ิว) ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 53 มม. (2.1 น้ิว)

กระดาษผิวมัน ช่วงระยะ:

กระดาษบอนด์ 105 g/m2 (28 ปอนด์) ถึง 220 g/m2

(58 ปอนด์)

ความสูงท่ีสุดของกระดาษหนึ่งปึก: 53 มม. (2.1 น้ิว)

ถาดกระดาษออก กระดาษ  กระดาษบอนด์ 75 g/m2 (20 ปอนด์) สูงสุด 300 แผ่น

1 ถาด 2, 3, 4, 5 และ 6 สามารถพมิพ์ด้วยกระดาษบอนด์ท่ีมีนํ้าหนักมากกว่า 220 g/m2 (59 ปอนด์) ได้ในบางกรณ ีแต่ HP ไม่รับประกันผลการพมิพ์ท่ีได้รับ

การวางแนวกระดาษสาํหรับถาดป้อนกระดาษ
หากคุณใช้กระดาษท่ีจําเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปน้ี

หมายเหตุ: การตั้งค่า โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น และ Image Rotation (การหมุนภาพ) จะมีผลต่อวิธีการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษ
แบบฟอร์ม ข้อมูลต่อไปน้ีแสดงการตั้งค่าเร่ิมต้น
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การวางแนวกระดาษสําหรับการใส่กระดาษในถาด 1

ชนดิกระดาษ การวางแนวภาพ โหมดพิมพ์สองด้าน วิธีการใส่กระดาษ
กระดาษแบบฟอร์มหรอืกระดาษหัวจดหมาย แนวตั้ง การพิมพ์ด้านเดยีว คว่ําลง

ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลงัของเครือ่งพิมพ์

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ หงายข้ึน

ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลงัของเครือ่งพิมพ์

แนวนอน การพิมพ์ด้านเดยีว คว่ําลง

ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลงัของเครือ่งพิมพ์

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ หงายข้ึน

ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลงัของเครือ่งพิมพ์
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ชนดิกระดาษ การวางแนวภาพ โหมดพิมพ์สองด้าน วิธีการใส่กระดาษ
กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ แนวตั้งและแนวนอน การพิมพ์ด้านเดียวหรอืสองด้าน คว่ําลง

หันรูกระดาษไปทางด้านขวาของถาด

ซองจดหมาย ขอบด้านส้ันของซองจดหมายป้อนเข้าไปใน
เครื่องพมิพ์

การพิมพ์ด้านเดยีว คว่ําลง

ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลงัของเครือ่งพิมพ์
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การวางแนวกระดาษสําหรับการใส่กระดาษในถาด 2 ถาด 3 หรือถาดเสริม 4, 5 และ 6

ชนดิกระดาษ การวางแนวภาพ โหมดพิมพ์สองด้าน วิธีการใส่กระดาษ
กระดาษแบบฟอร์มหรอืกระดาษหัวจดหมาย แนวตั้ง การพิมพ์ด้านเดยีว หงายข้ึน

หันหัวกระดาษไปทางด้านหลงัของถาด

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ คว่ําลง

หันหัวกระดาษไปทางด้านหลงัของถาด

แนวนอน การพิมพ์ด้านเดยีว หงายข้ึน

หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของถาด

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ คว่ําลง

หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของถาด

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ แนวต้ัง การพิมพ์ด้านเดยีว หงายข้ึน

หันรูกระดาษไปทางด้านซ้ายของถาด

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ คว่ําลง

หันรูกระดาษไปทางด้านขวาของถาด
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กําหนดค่าถาดกระดาษ
เคร่ืองพิมพ์จะแสดงข้อความข้ึนมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณกําหนดค่าถาดกระดาษสําหรับประเภทและขนาดในสถานการณ์ต่อไปน้ี:

● เม่ือคุณป้อนกระดาษลงในถาด

● เม่ือคุณระบุถาดเฉพาะหรือวัสดุพิมพ์ในชนิดพิเศษสําหรับงานพิมพ์ผ่านไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ และไม่ได้กําหนดค่าถาดไว้ให้ตรงกับการต้ังค่า
ของงานพิมพ์

หมายเหตุ: ข้อความแจ้งจะไม่ปรากฏหากคุณกําลังพิมพ์จากถาด 1 และมีการกําหนดค่าไว้สําหรับ Any Size (ขนาดใดก็ได้) และ ประเภท
ใดๆ ในกรณีน้ี หากงานพิมพ์น้ันไม่ระบุถาด เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์จากถาด 1 แม้ว่าการต้ังค่าขนาดและประเภทกระดาษในงานพิมพ์ไม่ตรงกับกระดาษท่ีใส่ในถาด 1

กาํหนดค่าถาดเมื่อป้อนกระดาษ
1. ใส่กระดาษในถาด ปิดถาดหากคุณใช้ถาด 2, 3, 4, 5 หรือ 6

2. ข้อความกําหนดค่าถาดกระดาษจะปรากฏข้ึน

3. กดปุ่ม OK เพื่อยอมรับขนาดและประเภท หรือกด แก้ไข และเลือกขนาดกระดาษหรือประเภทกระดาษอื่น

4. ในการแก้ไขการกําหนดค่าขนาดของถาด ให้กดลูกศรลง  เพื่อไฮไลต์ขนาดท่ีถูกต้อง จากน้ันกดปุ่ม OK

5. ในการแก้ไขการกําหนดค่าประเภทของถาด ให้กดลูกศรลง  เพื่อไฮไลต์ขนาดท่ีถูกต้อง จากน้ันกดปุ่ม OK

กาํหนดค่าถาดกระดาษเพือ่ให้ตรงกับการตั้งค่างานพมิพ์
1. ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้ระบุถาดแหล่งกระดาษ ขนาดกระดาษและชนิดกระดาษ

2. ส่งงานไปยังเคร่ืองพิมพ์

หากถาดต้องมีการกําหนดค่า ข้อความการกําหนดค่าถาดจะปรากฏข้ึน

3. ใส่กระดาษตามประเภทและขนาดที่ระบุไว้ลงในถาด แล้วปิดถาด

4. เม่ือข้อความยืนยันขนาดและประเภทปรากฏข้ึน ให้กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันขนาดและประเภทของกระดาษ

กาํหนดค่าถาดจากแผงควบคุม
คุณยังสามารถกําหนดค่าประเภทและขนาดของถาดได้โดยไม่ต้องรับข้อความแจ้งจากเคร่ืองพิมพ์

1. กดปุ่ม หน้าแรก 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● ถาด
3. กดปุ่มลูกศรลง  เพื่อเล่ือนแถบสว่างไปท่ีการตั้งค่าขนาดหรือประเภทสําหรับถาดท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ม OK

4. กดปุ่มลูกศรข้ึน  หรือปุ่มลูกศรลง  เพื่อเล่ือนแถบสว่างไปท่ีขนาดหรือประเภท หากคุณเลือกขนาดท่ีกําหนดเอง ให้เลือกหน่วยวัด และต้ังค่าขนาด X และ
ขนาด Y

5. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

6. กดปุ่ม หน้าแรก  เพื่อออกจากเมนู
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การตรวจจับกระดาษอัตโนมตัิ (โหมดตรวจจับอัตโนมัติ)
เซ็นเซอร์ตรวจจับชนิดของส่ืออัตโนมัติจะทํางานเม่ือกําหนดค่าถาดเป็นการต้ังค่า ประเภทใดๆ หรือประเภทธรรมดา นอกจากน้ี ยังทํางานเม่ือต้ังค่า Print
Mode (โหมดพิมพ์) สําหรับถาดน้ันไว้ท่ีตัวเลือก โหมดรู้อัตโนมัติ

หลังจากดึงกระดาษจากถาด เคร่ืองพิมพ์สามารถตรวจจับแผ่นใสสําหรับเคร่ืองฉายแผ่นใส นํ้าหนักกระดาษ และระดับความเงา

สําหรับการควบคุมเพ่ิมเติม ต้องเลือกประเภทเฉพาะในหรือกําหนดค่าในถาด

การตั้งค่ารับรู้โดยอัตโนมัติ
การรบัรู้ท้ังหมด (ถาด 1 เท่าน้ัน) สําหรบักระดาษแต่ละแผ่นท่ีดึงจากถาด เครือ่งพิมพ์จะตรวจจับกระดาษนํ้าหนักเบา, กระดาษธรรมดา, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก, กระดาษ

มัน, กระดาษเนื้อหยาบ และแผ่นใส

การตรวจแบบขยาย สําหรบักระดาษสองสามแผ่นแรกท่ีดึงจากถาด เครือ่งพิมพ์จะตรวจจับกระดาษนํ้าหนักเบา, กระดาษธรรมดา, กระดาษที่มีนํ้าหนักมาก,
กระดาษมัน, กระดาษเนื้อหยาบ และแผ่นใส เครื่องพิมพ์จะถือว่าแผ่นท่ีเหลือท้ังหมดเป็นกระดาษประเภทเดียวกัน

แผ่นใสเท่าน้ัน เครื่องพิมพ์จะแยกระหว่างแผ่นใสและไม่ใช่แผ่นใส

เลือกกระดาษตามแหล่งป้อนกระดาษ ประเภท หรือขนาด
ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows น้ัน การตั้งค่าสามรายการจะมีผลต่อวธิีท่ีไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์จะใช้เพื่อพยายามดึงวัสดุพิมพ์เม่ือคุณส่งงานพิมพ์ การตั้งค่า
สําหรับแหล่งกระดาษ, ประเภท และขนาด จะปรากฏในกล่องโต้ตอบ Page Setup (การต้ังค่าหน้ากระดาษ), Print (พิมพ์), Preferences (กําหนดลักษณะ)
หรือ Print Properties (คุณสมบัติพิมพ์) ในโปรแกรมซอฟต์แวร์เกือบทุกโปรแกรม หากคุณไม่เปล่ียนแปลงการตั้งค่าเหล่าน้ี เคร่ืองพิมพ์จะเลือกถาดให้โดย
อัตโนมัติโดยใช้การตั้งค่าเร่ิมต้น

ถาดต้นทาง
หากต้องการพิมพ์ ให้เลือกถาดเฉพาะในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ของเคร่ืองพิมพ์ท่ีจะดึง หากคุณเลือกถาดท่ีกําหนดค่าประเภทหรือขนาดไว้ไม่ตรงกับงานพิมพ์ของคุณ
เคร่ืองพิมพ์จะขอให้คุณใส่กระดาษลงในถาดโดยมีประเภทหรือขนาดกระดาษท่ีตรงกับงานพิมพ์ของคุณก่อนท่ีจะพิมพ์ เม่ือคุณใส่กระดาษลงในถาด เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมพิมพ์
งาน

ชนิดและขนาด
● การพิมพ์ตามประเภทหรือขนาด ทําให้เคร่ืองพิมพ์ดึงกระดาษจากถาดที่ใส่ประเภทและขนาดระดาษ

● การเลือกกระดาษตามประเภทแทนท่ีจะเลือกตามแหล่งน้ัน ช่วยป้องกันการใช้กระดาษพิเศษโดยไม่ต้ังใจ

● การใช้ค่าที่ผิดอาจทําให้งานท่ีพิมพ์ออกมามีคุณภาพไม่น่าพอใจ สําหรับกระดาษพิเศษ เช่น ฉลาก หรือแผ่นใส ควรพิมพ์ตาม ประเภทส่ือที่ใช้พิมพ์พิเศษเสมอ

● พิมพ์ตามประเภทหรือขนาดซองจดหมาย หากทําได้

● ในการพิมพ์ตามประเภทหรือขนาด ให้เลือกประเภทหรือขนาดจากกล่องโต้ตอบ Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) กล่อง
โต้ตอบ Preferences (กําหนดลักษณะ) หรือกล่องโต้ตอบ Print Properties (คุณสมบัติพิมพ์) ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์

● หากคุณมักจะพิมพ์บนประเภทหรือขนาดกระดาษใดโดยเฉพาะ ให้กําหนดค่าถาดสําหรับประเภทหรือขนาดกระดาษน้ัน จากน้ัน เม่ือเลือกประเภทหรือขนาดน้ันเม่ือ
พิมพ์งาน เคร่ืองพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาดท่ีกําหนดค่าไว้สําหรับประเภทหรือขนาดดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
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4 งานพิมพ์

● ไดรเวอร์การพิมพ์ท่ีสนับสนุน (Windows)

● งานพิมพ์ (Windows)

● งานพิมพ์ (Mac OS X)

● งานพิมพ์เพิ่มเติม (Windows)

● งานพิมพ์เพิ่มเติม (Mac OS X)

● จัดเก็บงานพิมพ์ในเคร่ืองพิมพ์

● เพิ่มหน้าแยกงานพิมพ์ (Windows)

● การพิมพ์มือถือ
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ไดรเวอร์การพิมพ์ท่ีสนับสนุน (Windows)
ไดรเวอร์การพิมพ์จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์ และทําให้คอมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ์ได้ (โดยใช้ภาษาของเคร่ืองพิมพ์)
ไดรเวอร์การพิมพ์ต่อไปน้ีมีอยู่ท่ี www.hp.com/support/colorljM750

ไดรเวอร์ HP PCL 6 ● ไดรเวอร์เริ่มต้นในแผนซีดีในกล่อง ไดรเวอร์น้ีจะติดตั้งโดยอัตโนมัติยกเว้นคณุเลือกไดรเวอร์อื่น

● แนะนําให้ใช้สําหรับระบบ Windows ท้ังหมด

● ให้ความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และการสนับสนุนคุณสมบัติของเครื่องพมิพ์โดยรวมดีท่ีสุดสําหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

● ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพือ่ความเร็วสูงสุดบนระบบปฏิบัติ
การ Windows

● อาจใช้ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีกําหนดเองซ่ึงใช้ PCL 5 ได้ไม่เต็มท่ี

ไดรเวอร์ HP UPD PS ● แนะนําให้ใช้สําหรับการพมิพ์งานด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe® หรอืโปรแกรมซอฟต์แวร์อืน่ๆ ท่ีมีกราฟิกจํานวนมาก

● สนับสนุนการพมิพ์งานจากระบบที่ต้องใช้ Postscript Emulation หรือสําหรับการสนับสนุนแบบอกัษร Postscript
Flash

HP UPD PCL 5 ● แนะนําให้ใช้สําหรบัการพิมพ์งานท่ัวไปในสํานักงานบนระบบปฏิบัติการ Windows

● ใช้งานร่วมกันได้กับ PCL เวอร์ชันก่อนหน้าและเครือ่งพิมพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้า

● ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรบัการพมิพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่นหรือท่ีกําหนดเอง

● ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเมือ่ทํางานบนระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลาย ซ่ึงต้องตั้งค่าเครือ่งพิมพ์เป็น PCL 5 (UNIX, Linux,
เมนเฟรม)

● ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหน่วยงานท่ีใช้ระบบ Windows เพือ่ให้มีไดรเวอร์เดียวสําหรบัใช้งานกับเครื่องพิมพ์หลายรุ่น

● ใช้งานได้ดเีมื่อส่ังพิมพ์ไปยังเครือ่งพิมพ์หลายรุ่นจากคอมพวิเตอร์พกพาที่ใช้ Windows

HP UPD PCL 6 ● ขอแนะนําสําหรับการพมิพ์ในการทํางานบน Windows ท้ังหมด

● สนับสนุนความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และคณุสมบัติเครื่องพมิพ์โดยรวมสูงสุดสําหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

● พฒันาให้สอดคล้องกับ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพือ่ความเร็วสูงสุดในการทํางานบน
Windows

● อาจใช้ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตอื่นและโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีกําหนดเองซ่ึงใช้ PCL 5 ได้ไม่เต็มท่ี

HP Universal Print Driver (UPD)
HP Universal Print Driver (UPD) สําหรับ Windows เป็นไดรเวอร์การพิมพ์เดียวท่ีทําให้คุณสามารถเข้าใช้เคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet ทุกรุ่นได้อย่าง
รวดเร็วจากทุกท่ีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์อื่นอีก ไดรเวอร์น้ีสร้างข้ึนจากเทคโนโลยีไดรเวอร์การพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับของ HP และได้รับการทดสอบอย่างถ่ีถ้วน
และใช้งานกับโปรแกรมซอฟต์แวร์มากมาย ไดรเวอร์น้ีเป็นโซลูชันท่ีทรงประสิทธิภาพที่ทํางานได้อย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา

HP UPD ส่ือสารโดยตรงกับเคร่ืองพิมพ์ HP รวบรวมข้อมูลการกําหนดค่า จากน้ันปรับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ให้เหมาะสมในการแสดงคุณสมบัติเฉพาะท่ีมีให้ใช้งานของ
เคร่ืองพิมพ์ ไดรเวอร์จะเปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์ท่ีมีอยู่โดยอัตโนมัติ เช่น การพิมพ์สองหน้าและการเย็บกระดาษ คุณจึงไม่จําเป็นต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ
เหล่าน้ันเอง

โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี www.hp.com/go/upd
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โหมดการติดตั้ง UPD

โหมดท่ัวไป ● ในการใช้โหมดน้ี ให้ดาวน์โหลด UPD จากอินเตอร์เน็ต ไปท่ี www.hp.com/go/upd.

● ใช้โหมดน้ีหากคุณติดต้ังไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดยีว

● ซ่ึงจะทํางานกับเครื่องพิมพ์เฉพาะ

● หากคุณใช้โหมดนี้ คุณต้องติดต้ัง UPD แยกต่างหากในคอมพวิเตอร์แต่ละเครื่อง และสําหรับเครื่องพมิพ์แต่ละเครื่อง

โหมดไดนามิก ● ในการใช้โหมดน้ี ให้ดาวน์โหลด UPD จากอินเตอร์เน็ต ไปท่ี www.hp.com/go/upd.

● โหมดไดนามิกให้คุณใช้การติดต้ังไดรเวอร์เดียว ดังน้ันคุณสามารถค้นหาและพิมพ์ด้วยเครื่องพมิพ์ของ HP ได้ในทุกสถานท่ี

● ใช้โหมดน้ีหากคุณติดต้ัง UPD สําหรับผู้ใช้กลุ่ม
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งานพิมพ์ (Windows)
ใช้ช็อตคัทสําหรับการพิมพ์ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ช็อตคัทสําหรับการพิมพ์  
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4. เลือกหน่ึงช็อตคัท คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ
ของเอกสาร
หมายเหตุ: เม่ือคุณเลือกช็อตคัท การตั้งค่าท่ีเก่ียวข้องจะเปล่ียนใน
แท็บอื่นในไดรเวอร์การพิมพ์

 

5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  
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สร้างชอ็ตคัทสําหรับการพิมพ์ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ช็อตคัทสําหรับการพิมพ์  

4. เลือกช็อตคัทท่ีมีอยู่เป็นต้นแบบ

หมายเหตุ: เลือกชอ็ตคัทก่อนปรับการต้ังค่าทางด้านขวาของหน้าจอ
เสมอ หากคุณปรับการต้ังค่า และเลือกช็อตคัท การปรับค่าท้ังหมดจะสูญหาย
ไป
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5. เลือกตัวเลือกการพิมพ์ของช็อตคัทใหม่  

6. คลิกปุ่ม บันทึกเป็น  
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7. ป้อนชื่อสําหรับช็อตคัท แล้วคลิกปุ่ม ตกลง  

8. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบตัิของเอกสาร
ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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พิมพ์ท้ังสองด้านอัตโนมัติ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ตกแต่ง  
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4. เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย พิมพ์ท้ังสองด้าน คลิกปุ่ม ตกลง
เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)

 

5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  
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พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ตกแต่ง  

4. เลือกช่องทําเคร่ืองหมาย พิมพ์บนกระดาษท้ังสองด้าน
(ด้วยตนเอง) คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์ด้านแรกของงาน
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5. รับปึกกระดาษท่ีพิมพ์จากถาดกระดาษออก และนําไปใส่โดยหงายด้านท่ีพิมพ์
ข้ึนในถาด 1

 

6. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคุมเพ่ือดําเนินการ
ต่อ
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พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ตกแต่ง  

4. เลือกจํานวนหน้าต่อแผ่นจากรายการดรอปดาวน์ จํานวนหน้าต่อ
แผ่น
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5. เลือกตัวเลือก พิมพ์ขอบหน้า ลําดับหน้า และ การวาง
แนวกระดาษ ท่ีถูกต้อง คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ
Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร)

 

6. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  
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เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ตกแต่ง  
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4. ในส่วน การวางแนวกระดาษ เลือกตัวเลือก แนวตั้ง หรือ
แนวนอน
หากต้องการพิมพ์ภาพในหน้ากระดาษแบบคว่ําลง ให้เลือกตัวเลือก หมุน
180 องศา
คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบตัิของเอกสาร

 

5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  
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เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ  

4. จากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้คลิกตัวเลือก
อื่นๆ...

 

THWW งานพิมพ์ (Windows) 45



5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:  

6. ขยายหมวดหมู่ของประเภทกระดาษท่ีระบุกระดาษของคุณได้ดีท่ีสุด  
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7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษท่ีคุณกําลังใช้ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง  

8. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบตัิของเอกสาร
ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอ่ืน (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ  

4. ในส่วน หน้าพิเศษ คลิกตัวเลือก พิมพ์หน้าบนกระดาษ
อื่น แล้วคลิกปุ่ม การตั้งค่า
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5. ในส่วน หน้าในเอกสาร เลือกตัวเลือก แรก หรือ สุดท้าย  

6. เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องจากรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ และ
ประเภทกระดาษ คลิกปุ่ม เพ่ิม

 

7. หากคุณกําลังพิมพ์ท้ังหน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่น ให้ทําซํ้า
ข้ันตอนที่ 5 และ 6 และเลือกตัวเลือกสําหรับหน้าอื่น
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8. คลิกปุ่ม ตกลง  

9. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบตัิของเอกสาร
ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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กาํหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ลักษณะ  
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4. เลือกตัวเลือก พิมพ์เอกสารบน แล้วเลือกขนาดจากรายการดรอ
ปดาวน์

คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบตัิของเอกสาร

 

5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  
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จัดทําหนังสือเล่มเล็ก (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ ตกแต่ง  

4. เลือกช่องทําเคร่ืองหมาย พิมพ์ท้ังสองด้าน  
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5. ในรายการดรอปดาวน์ รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ให้คลิกตัวเลือก
การเยบ็เล่มด้านซ้าย หรือ การเยบ็เล่มด้านขวา ตัว
เลือก จํานวนหน้าต่อแผ่น จะเปล่ียนเป็น 2 หน้าต่อแผ่น
โดยอัตโนมัติ

คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบตัิของเอกสาร

 

6. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน  
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งานพิมพ์ (Mac OS X)
ใช้ค่าล่วงหน้าสาํหรับการพมิพ์ (Mac OS X)

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) เลือกค่าล่วงหน้าการพิมพ์

4. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

หมายเหตุ: ในการใช้การต้ังค่าเร่ิมต้นของไดรเวอร์การพิมพ์ ให้เลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน)

สร้างค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ์ (Mac OS X)
ใช้ค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ์เพื่อบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ปัจจุบันสําหรับกลับมาเรียกใช้การตั้งค่าน้ันใหม่ได้

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วเปิดเมนูท่ีคุณต้องการ
เปล่ียนแปลงการต้ังค่าการพิมพ์

4. สําหรับแต่ละเมนู ให้เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ท่ีคุณต้องการบันทึกเพ่ือกลับมาใช้ใหม่

5. ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) คลิกตัวเลือก Save As... (บันทึกเป็น...) แล้วป้อนชื่อสําหรับค่าล่วงหน้า

6. คลิกปุ่ม OK (ตกลง)

พิมพ์บนท้ังสองด้านโดยอัตโนมัติ (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Layout (รูป
แบบ)

4. เลือกตัวเลือกการเยบ็เล่มจากรายการดรอปดาวน์ Two-Sided (สองด้าน)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) จากน้ันคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) เลือกเคร่ืองพิมพ์น้ี

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการแบบดึงลงในเมนูแล้วคลิกเมนู Manual
Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)

4. คลิกช่อง Manual Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) แล้วเลือกตัวเลือกการเข้าเล่ม

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
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6. ไปที่เคร่ืองพิมพ์ แล้วหยิบกระดาษเปล่าท่ีอยู่ในถาด 1 ออก

7. รับปึกกระดาษท่ีพิมพ์จากถาดกระดาษออก และนําไปใส่โดยหงายด้านท่ีพิมพ์ข้ึนในถาดป้อนกระดาษ

8. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดําเนินการต่อ

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Layout (รูป
แบบ)

4. จากรายการดรอปดาวน์ Pages per Sheet (หน้าต่อแผ่น) ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีคุณต้องการพิมพ์ในแต่ละแผ่น

5. ในส่วน Layout Direction (การจัดรปูแบบ) ให้เลือกลําดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ

6. จากเมนู กรอบ ให้เลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า

7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

4. คลิกไอคอนท่ีแสดงการวางแนวหน้ากระดาษท่ีคุณต้องการใช้ แล้วคลิกปุ่ม OK (ตกลง)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Finishing
(การตกแต่ง)

4. เลือกประเภทจากรายการดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ์)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

การพิมพ์หน้าปก (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Cover Page
(หน้าปก)
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4. เลือกตําแหน่งท่ีจะพิมพ์ใบปะหน้า คลิกปุ่ม Before Document (ก่อนเอกสาร) หรือปุ่ม After Document (หลังเอกสาร)

5. ในเมนู Cover Page Type (ประเภทหน้าปก) เลือกข้อความท่ีคุณต้องการพิมพ์บนหน้าปก

หมายเหตุ: ในการพิมพ์หน้าปกแบบไม่มีข้อความใดๆ ให้เลือกตัวเลือก standard (มาตรฐาน) จากเมนู Cover Page Type
(ประเภทหน้าปก)

6. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

กาํหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Paper
Handling (การจัดการกระดาษ)

4. ในส่วน Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิกช่อง Scale to fit paper size (ปรบัให้พอดีกับ
ขนาดกระดาษ) แล้วเลือกขนาดจากรายการแบบดรอปดาวน์

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

จัดทําหนังสือเล่มเล็ก (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Layout (รูป
แบบ)

4. เลือกตัวเลือกการเยบ็เล่มจากรายการดรอปดาวน์ Two-Sided (สองด้าน)

5. เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Booklet Printing (การพิมพ์หนังสอืเล่มเล็ก)

6. คลิกช่อง Format Output As Booklet (จัดรปูแบบงานท่ีออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็ก) แล้วเลือกตัวเลือกการเข้าเล่ม

7. เลือกขนาดกระดาษ

8. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
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งานพิมพ์เพิ่มเตมิ (Windows)
ยกเลิกงานพิมพ์ (Windows)

หมายเหตุ: หากงานพิมพ์ดําเนินการไปมากแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์น้ัน

1. หากงานพิมพ์กําลังพิมพ์อยู่ ให้ยกเลิกจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์โดยทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี:

a. แตะปุ่ม หยุด ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์จะหยุดงานชั่วคราว และหน้าจอ สถานะงาน จะเปิดข้ึน

b. จากรายการบนทัชสกรีน ให้แตะงานพิมพ์ท่ีต้องการยกเลิก แล้วแตะปุ่ม ยกเลิกงาน

c. เคร่ืองพิมพ์จะพรอมต์ให้คุณยืนยันการยกเลิก แตะปุ่ม ใช่

2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้

● โปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยท่ัวไป กล่องโต้ตอบจะปรากฏข้ึนชัว่ครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้

● คิวการพิมพ์ของ Windows: หากมีการพิมพ์ค้างอยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจําของคอมพิวเตอร์) หรือตัวเก็บพักการพิมพ์ ให้ลบงาน
พิมพ์น้ัน

◦ Windows XP, Server 2003 หรือ Server 2008: คลิก เร่ิม คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เครื่องพิมพ์และ
โทรสาร ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาท่ีงานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก ยกเลิก

◦ Windows Vista: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers
(เคร่ืองพิมพ์) ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาท่ีงานพิมพ์ท่ีคุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ์)
ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาท่ีงานพิมพ์ท่ีคุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก)

◦ Windows 8 (แอปพลิเคชันเดสก์ทอป) / Server 2012: เล่ือนไปที่มุมล่างซ้ายของเดสก์ทอปท่ีเปิด คลิกขวาท่ีหน้าต่าง
ขนาดเล็กซ่ึงปรากฏข้ึนที่มุมล่างซ้าย เลือก Control Panel (แผงควบคุม) ภายใต้ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)
ให้เลือก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเคร่ืองพิมพ์เพื่อเปิดหน้าต่าง คลิกขวาที่
งานพิมพ์ท่ีคุณต้องการยกเลิก และคลิก Cancel (ยกเลิก) หากคิวการพิมพ์ไม่เปิดข้ึนโดยตรงแล้ว ภายใต้ Printer Actions (การกระทํา
ของเคร่ืองพิมพ์) ให้คลิก See what's printing (ดูงานท่ีกําลังพิมพ์อยู่)

เลือกขนาดกระดาษ (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ค่า
3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ
5. คลิกปุ่ม ตกลง
6. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

เลือกขนาดกระดาษท่ีกาํหนดเอง (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ค่า
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3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ
4. คลิกปุ่ม กําหนดเอง
5. พิมพ์ชื่อสําหรับขนาดท่ีกําหนดเองและระบุขนาด

● ด้านกว้างคือขอบด้านส้ันของกระดาษ

● ด้านยาวคือขอบด้านยาวของกระดาษ

6. คลิกปุ่ม บนัทึก แล้วคลิกปุ่ม ปิด
7. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์ลายน้ํา (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ค่า
3. คลิกแถบ ลักษณะ
4. เลือกลายนํ้าจากรายการแบบดรอปดาวน์ ลายนํ้า

หรือหากต้องการเพิ่มลายนํ้าใหม่ในรายการ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ระบุการตั้งค่าสําหรับลายนํ้า แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
5. ในการพิมพ์ลายนํ้าในหน้าแรกเท่าน้ัน ให้เลือกช่องทําเคร่ืองหมาย หน้าแรกเท่าน้ัน มิฉะน้ัน เคร่ืองจะพิมพ์ลายนํ้าบนหน้าแต่ละหน้า

6. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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งานพิมพ์เพิ่มเตมิ (Mac OS X)
ยกเลิกงานพิมพ์ (Mac OS X)

หมายเหตุ: หากงานพิมพ์ดําเนินการไปมากแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์น้ัน

1. หากงานพิมพ์กําลังพิมพ์อยู่ ให้ยกเลิกจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์โดยทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี:

a. แตะปุ่ม หยุด ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์จะหยุดงานชั่วคราว และหน้าจอ สถานะงาน จะเปิดข้ึน

b. จากรายการบนทัชสกรีน ให้แตะงานพิมพ์ท่ีต้องการยกเลิก แล้วแตะปุ่ม ยกเลิกงาน

c. เคร่ืองพิมพ์จะพรอมต์ให้คุณยืนยันการยกเลิก แตะปุ่ม ใช่

2. และคุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์จากโปรแกรมหรือคิวการพิมพ์ได้

● โปรแกรมซอฟต์แวร์: โดยท่ัวไป กล่องโต้ตอบจะปรากฏข้ึนชัว่ครู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้

● คิวการพิมพ์ของ Mac: เปิดคิวการพิมพ์โดยดับเบิลคลิกท่ีไอคอนของเคร่ืองพิมพ์ในด็อค ไฮไลต์งานพิมพ์ และคลิก Delete (ลบ)

เลือกขนาดกระดาษ (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

4. เลือกขนาดจากรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แล้วคลิกปุ่ม OK (ตกลง)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกขนาดกระดาษท่ีกาํหนดเอง (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ในเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) คลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ)

4. จากรายการดรอปดาวน์ Paper Size (ขนาดกระดาษ) เลือกตัวเลือก Manage Custom Sizes (จัดการขนาดที่กําหนด
เอง)

5. ระบุขนาดสําหรับขนาดกระดาษ แล้วคลิกปุ่ม OK (ตกลง)

6. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Page Setup (การตัง้ค่าหน้ากระดาษ)

7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์ลายน้ํา (Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์
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3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Watermarks
(ลายนํ้า)

4. จากเมนู Mode (โหมด) ให้เลือกตัวเลือก Watermark (ลายนํ้า)

5. จากรายการดรอปดาวน์ Pages (หน้า) ให้เลือกว่าจะพิมพ์ลายนํ้าลงในทุกหน้าหรือเฉพาะหน้าแรกเท่าน้ัน

6. จากรายการดรอปดาวน์ Text (ข้อความ) ให้เลือกข้อความมาตรฐานหน่ึงข้อความ หรือเลือกตัวเลือก Custom (กําหนดเอง) แล้วพิมพ์ข้อความ
ใหม่ลงในช่อง

7. เลือกตัวเลือกต่างๆ ให้กับการต้ังค่าท่ีเหลือ

8. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
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จัดเก็บงานพิมพ์ในเคร่ืองพิมพ์
สร้างงานท่ีจัดเก็บ (Windows)

คุณสามารถจัดเก็บงานท่ีจะพิมพ์ไว้ในเคร่ืองพิมพ์ได้ ดังน้ันคุณสามารถพิมพ์งานเหล่าน้ันได้ทุกเม่ือ

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)  

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัต ิหรือ การตั้งค่า  

3. คลิกแถบ การเก็บรักษางาน  
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4. เลือกตัวเลือก โหมดการเก็บรักษางาน
● ตรวจและเก็บงานพิมพ์: พิมพ์และตรวจสําเนาหน่ึงฉบับ

ของงาน แล้วพิมพ์สําเนาเพิ่มเติม

● งานส่วนตัว: งานจะไม่พิมพ์ออกมาจนกว่าคุณจะส่ังท่ีแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ์ สําหรับโหมดการเก็บรักษางานน้ี คุณสามารถ
หน่ึงในตัวเลือก กําหนดเป็นงานส่วนตัว/
ปลอดภัย หากคุณระบุรหัส PIN (Personal
identification number) ให้กับงาน คุณต้องระบุรหัส PIN
บนแผงควบคุม หากคุณเข้ารหัสงาน คุณต้องระบุรหัสผ่านบนแผง
ควบคุม

● ทําสําเนาอย่างรวดเร็ว: พิมพ์ตามจํานวนสําเนาของงาน
พิมพ์ท่ีต้องการ และให้จัดเก็บสําเนาของงานไว้ในหน่วยความจําของ
เคร่ืองพิมพ์ ดังน้ันคุณสามารถพิมพ์งานเหล่าน้ันอีกในภายหลังได้

● งานท่ีเก็บบนัทึกไว้: จัดเก็บงานไว้ในเคร่ืองพิมพ์ และให้ผู้
ใช้คนอื่นพิมพ์งานน้ันได้ทุกเม่ือ สําหรับโหมดการเก็บรักษางานน้ี คุณ
สามารถหน่ึงในตัวเลือก กําหนดเป็นงานส่วนตัว/
ปลอดภัย หากคุณระบุรหัส PIN (Personal
identification number) ให้กับงาน บุคคลท่ีจะพิมพ์งานต้อง
ระบุรหัส PIN บนแผงควบคุม หากคุณเข้ารหัสงาน บุคคลที่จะพิมพ์
งานต้องระบุรหัสผ่านบนแผงควบคุม

 

5. ในการใช้ชื่อผู้ใช้หรือชือ่งานท่ีกําหนดเอง ให้คลิกปุ่ม กําหนดเอง และ
ป้อนชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน

เลือกตัวเลือกท่ีจะใช้ในกรณีท่ีมีงานอื่นท่ีจัดเก็บใช้ชื่อน้ันแล้ว:

● ใช้ชื่องาน + (1 - 99): เพิ่มตัวเลขเฉพาะไว้ท้ายชื่องาน

● เปล่ียนไฟล์ท่ีมีอยู่: เขียนข้อมูลทับงานท่ีจัดเก็บท่ีมีอยู่ด้วย
งานใหม่

 

6. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบตัิของเอกสาร
ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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สร้างงานท่ีจัดเก็บ (Mac OS X)
คุณสามารถจัดเก็บงานท่ีจะพิมพ์ไว้ในเคร่ืองพิมพ์ได้ ดังน้ันคุณสามารถพิมพ์งานเหล่าน้ันได้ทุกเม่ือ

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

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Job Storage
(การเก็บรักษางาน)

4. ในรายการแบบดรอปดาวน์ Mode (โหมด) ให้เลือกประเภทของงานท่ีจัดเก็บ

● ตรวจและเก็บงานพิมพ์: พิมพ์และตรวจสําเนาหน่ึงฉบับของงาน แล้วพิมพ์สําเนาเพ่ิมเติม

● งานส่วนตัว: งานจะไม่พิมพ์ออกมาจนกว่าคุณจะส่ังท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หากคุณระบุรหัส PIN (Personal identification
number) ให้กับงาน คุณต้องระบุรหัส PIN บนแผงควบคุม

● ทําสําเนาอย่างรวดเร็ว: พิมพ์ตามจํานวนสําเนาของงานพิมพ์ท่ีต้องการ และให้จัดเก็บสําเนาของงานไว้ในหน่วยความจําของเคร่ืองพิมพ์ ดัง
น้ันคุณสามารถพิมพ์งานเหล่าน้ันอีกในภายหลังได้

● งานท่ีเก็บบันทึกไว้: จัดเก็บงานไว้ในเคร่ืองพิมพ์ และให้ผู้ใช้คนอื่นพิมพ์งานน้ันได้ทุกเม่ือ หากคุณระบุรหัส PIN (Personal
identification number) ให้กับงาน บุคคลท่ีจะพิมพ์งานต้องระบุรหัส PIN บนแผงควบคุม

5. ในการใช้ชื่อผู้ใช้หรือชื่องานท่ีกําหนดเอง ให้คลิกปุ่ม Custom (กําหนดเอง) และป้อนชื่อผู้ใช้หรือชื่องาน

เลือกตัวเลือกท่ีจะใช้ในกรณีท่ีมีงานอื่นท่ีจัดเก็บใช้ชื่อน้ันแล้ว

Use Job Name + (1 - 99) (ใช้ชือ่งาน + (1
- 99))

เพิ่มตัวเลขเฉพาะไว้ท้ายช่ืองาน

Replace Existing File (แทนท่ีไฟล์ที่มี
อยู่)

เขียนข้อมูลทับงานท่ีจัดเก็บท่ีมีอยู่ด้วยงานใหม่

6. หากคุณเลือกตัวเลือก Stored Job (งานท่ีเก็บบันทึกไว้) หรือ Personal Job (งานส่วนตวั) ในข้ันตอนท่ี 3 คุณสามารถป้องกันงาน
ด้วย PIN ให้ป้อนหมายเลข 4 หลักลงในฟิลด์ Use PIN to Print (ใช้รหัส PIN ในการพิมพ์) เม่ือผู้อื่นจะพิมพ์งานน้ี ระบบจะขอให้บุคคลน้ัน
ป้อนหมายเลข PIN น้ี

7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) เพื่อประมวลผลงาน

การพิมพ์งานท่ีจดัเก็บไว้
ใช้ข้ันตอนต่อไปน้ีเพื่อพิมพ์งานท่ีจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจําเคร่ือง

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่ม หน้าแรก

2. เลือก เรียกจากหน่วยความจําอุปกรณ์ แล้วกดปุ่ม OK

3. เลือกชื่อโฟลเดอร์ท่ีเก็บงานไว้ แล้วกดปุ่ม OK

4. เลือกชื่องาน แล้วกดปุ่ม OK หากเป็นงานส่วนตัวหรืองานท่ีมีการเข้ารหัส ให้ป้อน PIN หรือรหัสผ่าน

5. ปรับจํานวนสําเนา แล้วแตะปุ่ม OK เพื่อพิมพ์งาน
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การลบงานท่ีจดัเก็บไว้
เม่ือคุณงานท่ีจัดเก็บไปยังหน่วยความจําของเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์จะบันทึกทับงานก่อนหน้าท่ีมีชื่อผู้ใช้และงานเหมือนกัน หากไม่มีงานท่ีมีผู้ใช้เดียวกันและชื่อเดียวกันอยู่
และเคร่ืองพิมพ์จําเป็นต้องใช้เน้ือที่เพิ่มเติม เคร่ืองพิมพ์อาจลบงานอื่นๆ ท่ีจัดเก็บไว้ โดยเร่ิมต้นจากงานท่ีเก่าท่ีสุดก่อน คุณสามารถเปล่ียนจํานวนงานพิมพ์ที่เคร่ืองพิมพ์
สามารถจัดเก็บไว้ได้จากเมนู การต้ังค่าท่ัวไป บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

ใช้ข้ันตอนน้ีเพื่อลบงานท่ีถูกจัดเก็บในหน่วยความจําของเคร่ืองพิมพ์

1. บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่ม หน้าแรก

2. เลือกตัวเลือก เรียกจากหน่วยความจําอุปกรณ์ แล้วกดปุ่ม OK

3. เลือกชื่อโฟลเดอร์ท่ีจัดเก็บงานน้ันไว้

4. เลือกชื่องาน แล้วกดปุ่ม OK

5. หากงานเป็นงานส่วนตัวหรืองานท่ีมีการเข้ารหัส ให้ป้อน PIN หรือรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK

6. เลือกตัวเลือก ลบ แล้วกดปุ่ม OK
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เพิ่มหน้าแยกงานพิมพ์ (Windows)
เคร่ืองพิมพ์สามารถแทรกหน้าว่างในตอนเร่ิมต้นของงานพิมพ์แต่ละงานเพื่อให้การจัดเรียงงานง่ายข้ึนได้

หมายเหตุ: ข้ันตอนต่อไปน้ีจะเปิดการต้ังค่าน้ีสําหรับทุกงานพิมพ์

1. Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Start เร่ิมต้น): คลิก
Start (เร่ิม) แล้วคลิก Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพ์และโทรสาร)

Windows XP, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 (ใช้มุมมองเมนู Classic Start): คลิก
Start (เร่ิม) คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ์)

Windows Vista: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ์)

Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ์)

Windows 8, Server 2012: เลื่อนไปท่ีมุมล่างซ้ายของเดสก์ทอปท่ีเปิด คลิกขวาท่ีหน้าต่างขนาดเล็กซ่ึงปรากฏข้ึนท่ีมุมล่างซ้าย เลือก Control
Panel (แผงควบคุม) ภายใต้ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) ให้เลือก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และ
เคร่ืองพิมพ์)

2. คลิกขวาท่ีไอคอนไดรเวอร์ และเลือก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer properties (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ์)

3. คลิกท่ีแถบ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)

4. ขยายรายการ Installable Options (ตัวเลือกท่ีติดต้ังได้)

5. ในรายการดรอปดาวน์ อปุกรณ์แยกงานพิมพ์ ให้เลือกตัวเลือก ใช้งาน
6. คลิกปุ่ม ตกลง
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การพิมพ์มือถือ
HP นําเสนอโซลูชันมือถือและ ePrint ท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถส่ังพิมพ์แบบไร้สายไปยังเคร่ืองพิมพ์ของ HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถือ
อื่นๆ ได้ ในการกําหนดตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับความต้องการของคุณ ให้ไปท่ี www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน)

HP ePrint
ใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบในอีเมล์ไปยังอีเมล์แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ท่ีใช้งานอีเมล์ได้

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์อาจต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อใช้คุณสมบัติน้ี

ในการใช้ HP ePrint เคร่ืองพิมพ์ต้องตรงตามข้อกําหนดเหล่าน้ี:

● เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

● ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services ในเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองพิมพ์ต้องลงทะเบียนกับ HP Connected

1. พิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์ในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์เพื่อเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวของ HP

2. คลิกแท็บ HP Web Services

3. เลือกตัวเลือกเพ่ือเปิดใช้งาน Web Services

หมายเหตุ: การเปิดใช้บริการเว็บอาจใช้เวลาหลายนาที

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

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ไปที่ www.hp.com/go/support เพื่อตรวจดูข้อมูลการสนับสนุนเพ่ิมเติมสําหรับเคร่ืองพิมพ์ของคุณ

ซอฟต์แวร์ HP ePrint
ซอฟต์แวร์ HP ePrint ช่วยให้การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแลปทอปไปยังเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ HP ePrint ง่ายข้ึน หลังจากท่ีติดต้ังซอฟต์แวร์ ให้เปิดตัวเลือก
Print (พิมพ์) จากภายในแอปพลิเคชัน แล้วเลือก HP ePrint จากรายการเคร่ืองพิมพ์ท่ีติดต้ังอยู่ ซอฟต์แวร์น้ีจะช่วยให้คุณค้นหาเคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับ HP ePrint
ซ่ึงลงทะเบียนไว้กับบัญชี HP Connected ง่ายข้ึน เคร่ืองพิมพ์ HP เป้าหมายอาจอยู่ท่ีโต๊ะของคุณหรืออยู่ในท่ีอื่น เช่น สํานักงานสาขาหรือหรือท่ัวโลก

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

● Photos

● Safari

● iBooks

● แอปพลิเคชันอื่นๆ บางตัว
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เม่ือต้องการใช ้AirPrint เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอุปกรณ์ Apple หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ AirPrint และหาก
ต้องการทราบว่าเคร่ืองพิมพ์ HP ใดบ้างท่ีสามารถใช้งานร่วมกับ AirPrint ได้ ให้ไปท่ี www.hp.com/go/airprint

หมายเหตุ: AirPrint ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB
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5 สี

● ปรับสี

● เปล่ียนตัวเลือกสี (Windows)

● เปล่ียนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ์ (Windows)

● เปล่ียนตัวเลือกสี (Mac OS X)

● จับคู่สี
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ปรบัสี
จัดการสีโดยเปล่ียนการต้ังค่าในแถบ ส ี(Windows) หรือเมนู Color Options (ตวัเลือกส)ี หรือ Color/Quality Options (ตัวเลือกสี/
คุณภาพ) (Mac) ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

อัตโนมัติ
โดยท่ัวไปแล้วการต้ังตัวเลือกสีเป็นค่าเร่ิมต้น หรือ อัตโนมัติ จะทําให้ได้งานพิมพ์สีท่ีมีคุณภาพสูงสุด ค่าเร่ิมต้น หรือตัวเลือกคุณสมบัติการปรับสี อัตโนมัติ จะ
ปรับคุณภาพของสีเทา ฮาล์ฟโทน และความคมชดัของขอบให้กับแต่ละองค์ประกอบในเอกสาร สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ีวิธใีช้แบบออนไลน์ของไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

การพิมพ์แบบเกรย์สเกล
เลือกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา (Windows) หรือตัวเลือก Print Color as Gray (พิมพ์ในโทนสีเทา) (Mac) จากไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์
เพื่อพิมพ์เอกสารสีในแบบสีขาวดํา ตัวเลือกน้ีเหมาะสําหรับการพิมพ์เอกสารสีท่ีจะถ่ายเอกสารหรือโทรสาร เคร่ืองพิมพ์จะใช้โหมดขาวดํา ซ่ึงลดการใช้หมึกของตลับหมึกพิมพ์
สี

การปรับสีด้วยตนเอง
ต้ังค่าตัวเลือกสีด้วยตนเอง เพื่อปรับคุณภาพของสีเทา ฮาล์ฟโทน และความคมชัดของขอบสําหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย ในการเปิดตัวเลือกการปรับสีแบบด้วย
ตนเอง ให้ทําตามข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงต่อไปน้ี:

● Windows: จากแถบ สี ให้คลิกช่องทําเคร่ืองหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก คลิกปุ่ม ด้วยตนเอง จากน้ันคลิกปุ่ม การตั้งค่า
● Mac: เปิดเมนู Advanced (ขั้นสูง) หรือเลือกแถบท่ีเหมาะสมด้วยแถบ Color/Quality Options (ตัวเลือกสี/คุณภาพ) คลิกช่อง

ทําเคร่ืองหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก จากน้ันเปิดใช้การตั้งค่าด้วยตนเอง

ตัวเลือกสีสําหรับการปรับด้วยตนเอง
ใช้ตัวเลือกการเลือกสีด้วยตนเองเพื่อปรับค่าตัวเลือก สีเทากลาง, ฮาล์ฟโทน และ ควบคุมขอบ สําหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

ตาราง 5-1  ตัวเลือกสีสําหรับการปรับด้วยตนเอง
รายละเอียดการตั้งค่า ตัวเลือกการต้ังค่า

ฮาล์ฟโทน
ฮาล์ฟโทน จะมีผลต่อความละเอียดและความคมชัดของงานพมิพ์สี

● ราบเรียบ ให้งานพิมพ์ท่ีดีข้ึนสําหรับพืน้ท่ีการพิมพ์ขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปด้วยรูปทึบ และปรับภาพถ่ายให้มีสี
เรียบเนียนข้ึน ใช้เลือกตัวเลือกน้ีเมื่อคุณต้องการงานพมิพ์ท่ีสีเนียนกลืนเข้ากันท้ังภาพ

● ตัวเลือก ละเอียด จะเหมาะสําหรับงานข้อความและกราฟิกท่ีต้องการความคมชัดของลายเส้นหรอืสี หรือ
ภาพท่ีมีลวดลายหรือมรีายละเอียดมาก ให้ใช้ตัวเลือกน้ีเมือ่คุณต้องการเน้นท่ีกรอบภาพคมชัดและรายละเอียด
ของภาพ

สเีทากลาง

ค่า สีเทากลาง จะกําหนดวิธีท่ีใช้ในการสร้างสีเทาในการพิมพ์ข้อความ กราฟิก
และภาพถ่าย

● เฉพาะสีดํา จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยใช้เฉพาะผงหมกึสีดําซ่ึงจะทําให้แน่ใจได้ว่าสีกลางท่ีได้
ไม่ได้เป็นสีจากการผสม การต้ังค่าน้ีจะให้ผลดีท่ีสุดสําหรับเอกสารและแผ่นใสโทนสีเทา

● 4 ส ีจะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดํา) โดยผสมสีจากผงหมึกท้ัง 4 สี วธิีน้ีทําให้ได้ระดับสีท่ีเรียบเนียนกว่า มี
การไล่สีไปเป็นสีอืน่ และสีดําท่ีได้จะเป็นสีดําท่ีมีความเข้มสูงสุด

ควบคุมขอบ

การต้ังค่า ควบคุมขอบ จะกําหนดวธิกีารสร้างขอบ การควบคุมขอบภาพมีองค์
ประกอบ 2 ประการ คือ การปรบัฮาล์ฟโทนและการเกลี่ยขอบ การปรับฮาล์ฟโทนจะช่วย
เพ่ิมความคมชัดของขอบภาพ ส่วนการเกลี่ยขอบจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการ
ทับกันของสี ด้วยการเกลี่ยให้ขอบขององค์ประกอบในภาพท่ีอยู่ติดกันเหลื่อมทับกันเล็ก
น้อย

● สูงสุด คือค่าสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปิดใช้การปรับฮาล์ฟโทน

● ปกติ ต้ังค่าการเกลี่ยขอบท่ีระดับปานกลาง เปิดใช้การปรับฮาล์ฟโทน
● จาง ต้ังค่าการเกลี่ยขอบท่ีระดับน้อยท่ีสุด เปิดใช้การปรับฮาล์ฟโทน

● ปิด ไม่มีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาล์ฟโทน
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ใช้ตัวเลือก HP EasyColor
หากคุณใช้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ HP PCL 6 สําหรับ Windows เทคโนโลยี HP EasyColor จะปรับปรุงเอกสารเน้ือหาแบบผสมท่ีพิมพ์จากโปรแกรม
Microsoft Office โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีน้ีจะสแกนเอกสาร และปรับภาพถ่ายในร ูปแบบ .JPEG หรือ .PNG โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยี HP EasyColor จะ
เพิ่มความคมชดัของภาพท้ังภาพในครั้งเดียว แทนท่ีจะแบ่งภาพออกเป็นหลายๆ ชิ้น ซ่ึงส่งผลให้ความสมํ่าเสมอของสีดีข้ึน รายละเอียดคมชัดข้ึน และการพิมพ์รวดเร็วข้ึน

หากคุณกําลังใช้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ HP Postscript สําหรับ Mac เทคโนโลย ีHP EasyColor จะสแกนเอกสารท้ังหมดและปรับภาพถ่ายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
เพื่อผลท่ีดีข้ึนในการพิมพ์เช่นเดียวกัน

ในตัวอย่างต่อไปน้ี ภาพด้านซ้ายสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตัวเลือก HP EasyColor ภาพด้านขวาแสดงการเพ่ิมความคมชดั ซ่ึงเป็นผลจากการใช้ตัวเลือก
HP EasyColor

ตัวเลือก HP EasyColor เปิดใช้งานตามค่าเร่ิมต้นท้ังในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ HP PCL 6 และ HP Mac Postscript คุณจึงไม่จําเป็นต้องปรับสีด้วยตนเอง ใน
การเลิกใช้งานตัวเลือกเพ่ือให้คุณสามารถปรับการต้ังค่าสีด้วยตนเองได้ ให้เปิดแถบ สี ในไดรเวอร์ของ Windows หรือแถบ Color/Quality Options (ตัว
เลือกสี/คุณภาพ) ในไดรเวอร์ของ Mac จากน้ันคลิกช่องทําเคร่ืองหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก
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เปลี่ยนตัวเลือกส ี(Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ค่า
3. คลิกแถบ สี
4. เลือกช่องทําเคร่ืองหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก

5. คลิกท่ี อัตโนมัติ หรือการต้ังค่า ด้วยตนเอง
● การตั้งค่า อัตโนมตัิ: เลือกการต้ังค่าน้ีสําหรับงานพิมพ์สีส่วนใหญ่
● การตั้งค่า ด้วยตนเอง: เลือกการตั้งค่าน้ีเพื่อปรับการต้ังค่าสีให้แยกจากการตั้งค่าอื่น คลิกปุ่ม การตั้งค่า เพื่อเปิดหน้าต่างการปรับสีด้วยตนเอง

หมายเหตุ: เปล่ียนการต้ังค่าสีด้วยตนเองทําให้มีผลกระทบต่องานพิมพ์ HP แนะนําให้ผู้เชี่ยวชาญเท่าน้ันเป็นผู้เปล่ียนการต้ังค่ากราฟิกสี

6. คลิกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสเีทา เพื่อพิมพ์เอกสารสีเป็นสีดําและเฉดสีเทา ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อพิมพ์เอกสารสีสําหรับการโทรสารหรือถ่ายเอกสาร นอกจากน้ัน
ใช้ตัวเลือกน้ีเพื่อพิมพ์สําเนาฉบับร่างหรือเพ่ือประหยัดหมึกสี

7. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพ์งาน
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เปลี่ยนชุดรูปแบบสสีําหรบังานพิมพ์ (Windows)
1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หรือ การตัง้ค่า
3. คลิกแถบ สี
4. เลือกช่องทําเคร่ืองหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก

5. เลือกชุดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน์ ชุดรูปแบบสี
● ค่าเริม่ต้น (sRGB): ชุดรูปแบบน้ีจะต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูล RGB ในโหมดอุปกรณ์ด้ังเดิม เม่ือใช้ชุดรูปแบบน้ี ให้จัดการสีในโปรแกรม

ซอฟต์แวร์หรือในระบบปฏิบัติการสําหรับการแสดงสีท่ีถูกต้อง

● สีสดใส (sRGB): เคร่ืองพิมพ์จะเพ่ิมความอิ่มตัวของสีในระดับกลาง ใช้ชุดรูปแบบน้ีเม่ือพิมพ์กราฟิกด้านธรุกิจ

● ภาพถ่าย (sRGB): เคร่ืองพิมพ์จะแปลงสี RGB ราวกับว่าถูกพิมพ์เป็นภาพถ่ายโดยใช้มินิแล็บแบบดิจิตอล ซ่ึงเคร่ืองพิมพ์จะให้สีท่ีคมชัดมากกว่า
แตกต่างกับชุดรูปแบบค่าเร่ิมต้น (sRBG) ใช้ชุดรูปแบบน้ีสําหรับพิมพ์ภาพถ่าย

● ภาพถ่าย (Adobe RGB 1998): ใช้ชุดรูปแบบน้ีสําหรับภาพถ่ายดิจิตอลท่ีใช้สี AdobeRGB แทนท่ีจะใช้ sRGB ปิดการจัดการสีใน
โปรแกรมซอฟต์แวร์เม่ือใช้ชุดรูปแบบน้ี

● ไม่มี: ไม่ใช้ชุดรูปแบบสี
● รูปแบบท่ีกําหนดเอง: เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใช้โปรไฟล์การป้อนค่าด้วยตนเอง เพื่อควบคุมความถูกต้องของงานพิมพ์สี (ตัวอย่างเช่น เพื่อจําลอง

สีของเคร่ืองพิมพ์ HP Color LaserJet) ดาวน์โหลดโปรไฟล์ท่ีกําหนดเองได้จาก www.hp.com

6. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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เปลี่ยนตัวเลือกส ี(Mac OS X)
1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. ในเมนู Printer (เครือ่งพิมพ์) ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. ตามค่าเร่ิมต้น ไดรเวอร์การพิมพ์จะแสดงเมนู Copies & Pages (สําเนาและหน้า) เปิดรายการดรอปดาวน์เมนู แล้วคลิกเมนู Color
Options (ตัวเลือกสี)

4. คลิกช่องทําเคร่ืองหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิก

5. เปิดการต้ังค่า Advanced (ขัน้สูง)

6. ปรับค่าต่างๆ ในแต่ละส่วนให้กับข้อความ กราฟิก และภาพถ่ายด้วยตนเอง

7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)
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จับคู่สี
ข้ันตอนในการเทียบสีในงานท่ีพิมพ์ออกมากับสีในหน้าจอคอมพิวเตอร์น้ันค่อนข้างยุ่งยาก เน่ืองจากวิธีในการสร้างสีของเคร่ืองพิมพ์และคอมพิวเตอร์น้ันแตกต่างกัน หน้าจอ
จะแสดงสีด้วยจุดภาพโดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ RGB (แดง, เขียว, นํ้าเงิน) แต่เคร่ืองพิมพ์พิมพ์สีต่างๆ โดยใช้กระบวนการผสมสีแบบ CMYK (นํ้าเงิน, แดง,
เหลือง และดํา)

มีปัจจัยหลายประการท่ีมีผลต่อการทําให้สีในงานท่ีพมิพ์ออกมาตรงกับสีของงานบนหน้าจอ ได้แก่:

● กระดาษ

● สารสร้างสีของเคร่ืองพิมพ์ (เช่น หมึกหรือผงหมึก)

● กระบวนการพิมพ์ (เช่น เทคโนโลยกีารพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท แท่นพิมพ์ หรือเลเซอร์)

● ไฟส่องสว่าง

● ความแตกต่างของบุคคลในการรับรู้สี

● โปรแกรมซอฟต์แวร์

● ไดรเวอร์การพิมพ์

● ระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

● จอแสดงผลและการตั้งค่าจอแสดงผล

● การ์ดวิดีโอและไดรเวอร์

● สภาพแวดล้อมในการใช้งานเคร่ืองพิมพ์ (เช่น ความชื้น)

สําหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ วิธีท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้สีบนหน้าจอกับหน้าท่ีพิมพ์ตรงกัน คือ การส่ังพิมพ์สีแบบ sRGB

การจับคู่สขีองหนังสือตวัอย่าง
ข้ันตอนในการเทียบสีในงานท่ีพิมพ์ออกมา กับสีในหนังสือตารางสีและหนังสืออ้างอิงสีมาตรฐานน้ันค่อนข้างยุ่งยาก โดยท่ัวไปแล้ว ผู้ใช้สามารถเชื่อถือการเทียบสีกับหนังสือ
ตารางสีได้พอสมควร หากหมึกท่ีใช้ในการพิมพ์หนังสือคือหมึกสีนํ้าเงิน แดง เหลือง และดํา หนังสือตารางสีเหล่าน้ีเรียกว่าหนังสือตารางสีโปรเซส

สีในหนังสือตารางสีบางเล่มมาจากสีแบบสป็อต สีแบบสป็อตน้ีคือสารสีท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นพิเศษ สีแบบสป็อตจํานวนมากอยู่นอกช่วงของเคร่ืองพิมพ ์หนังสือตารางสีแบบสป็อต
ส่วนใหญ่จะมีหนังสือตารางสีโปรเซสท่ีให้ค่าประมาณของสี CMYK ท่ีเทียบเท่ากับสีแบบสป็อต

หนังสือตารางสีโปรเซสจะระบุว่าใช้มาตรฐานของโปรเซสใดในการพิมพ์หนังสือตารางสี โดยในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐาน SWOP, EURO หรือ DIC เพื่อให้การ
เทียบสีกับหนังสือตารางสีโปรเซสได้ผลดีท่ีสุด ให้เลือกการจําลองแบบหมึกที่ตรงกันจากเมนูเคร่ืองพิมพ์ หากคุณไม่สามารถระบุมาตรฐานของโปรเซสได้ ให้ใช้การจําลอง
หมึก SWOP

พิมพ์ตัวอย่างสี
ในการใช้ตัวอย่างสี เลือกตัวอย่างสีท่ีตรงกับสีท่ีต้องการมากท่ีสุด ใช้ค่าสีตัวอย่างในโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่ออธบิายวัตถุท่ีคุณต้องการจับคู่ สีท่ีพิมพ์อาจแตกต่างกันไปข้ึนอยู่
กับประเภทกระดาษและโปรแกรมซอฟต์แวร์

ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพื่อพิมพ์ตัวอย่างสีท่ีเคร่ืองพิมพ์โดยใช้แผงควบคุม:

1. เล่ือนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:
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● Reports (รายงาน)

● หน้าอื่น

3. เลือกตัวเลือก ตัวอย่าง RGB หรือ ตัวอย่าง CMYK และแตะท่ีปุ่ม OK

การเทียบสี PANTONE®
PANTONE มีระบบการเทียบสีหลายระบบ PANTONE MATCHING SYSTEM® ได้รับความนิยมมาก ซ่ึงใช้หมึกในลักษณะข้ีผึ้งมาผสมเพ่ือให้สีเด่ียวผสมกัน
เพื่อให้ได้สีต่างๆ มากมาย

หมายเหตุ: สี PANTONE ท่ีได้อาจไม่ตรงกับมาตรฐานท่ีกําหนดโดย PANTONE หากต้องการดูสีท่ีถูกต้อง โปรดดูในเอกสารเกี่ยวกับ PANTONE
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6 จัดการและบํารุงรักษา

● HP Embedded Web Server

● HP Utility สําหรับ Mac OS X

● ใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin

● การจัดการอุปกรณ์ส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม

● ทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ์

● อัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
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HP Embedded Web Server
ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อจัดการฟังก์ชนัการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณแทนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

● ดูข้อมูลสถานะของอุปกรณ์

● ตรวจสอบอายุใช้งานที่เหลือของอุปกรณ์ส้ินเปลืองอยู่ท้ังหมดและส่ังซ้ือใหม่

● ดูและเปล่ียนการกําหนดค่าของถาด

● ดูและเปล่ียนค่าคอนฟิกสําหรับเมนูบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ

● รับข้อมูลแจ้งเตือนเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดกับเคร่ืองพิมพ์หรืออุปกรณ์ส้ินเปลือง

● ดูและเปล่ียนการกําหนดค่าเครือข่าย

HP Embedded Web Server จะทํางานเม่ือเคร่ืองพิมพ์เชือ่มต่อกับเครือข่ายท่ีใช้ IP HP Embedded Web Server ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ
เคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ IPX คุณไม่จําเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งาน HP Embedded Web Server น้ีได้

เม่ือมีการเชือ่มต่อเคร่ืองพิมพ์เข้ากับเครือข่าย HP Embedded Web Server จะใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: HP Embedded Web Server ไม่สามารถเข้าถึงเกินกว่าไฟร์วอลล์เครือข่ายได้

วิธีการเข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS)
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม เครือข่าย  เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ให้ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดแป้น Enter บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

ในการใช้ HP Embedded Web Server เบราเซอร์ของคุณต้องตรงตามข้อกําหนดต่อไปน้ี:

● Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า หรือ Netscape 6.2 หรือรุ่นท่ีสูงกว่า

● Mac OS X: Safari หรือ Firefox ท่ีใช้ Bonjour หรือ IP แอดเดรส

● Linux: Netscape Navigator เท่าน้ัน

● HP-UX 10 และ HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7
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HP Utility สําหรบั Mac OS X
ใช้ HP Utility สําหรับ Mac OS X เพื่อตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ์ หรือเพ่ือดูหรือเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ HP Utility เม่ือเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อด้วยสาย USB หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP/IP

เปิด HP Utility
จาก Finder ให้คลิก Applications คลิก Hewlett-Packard แล้วคลิก HP Utility

หาก HP Utility ไม่รวมอยู่ในรายการ Utilities (ยูทิลิตี) 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

● Applications (แอปพลิเคชนั): คลิกปุ่มน้ีเพื่อจัดการเคร่ืองมือหรือยูทิลิตี HP ท่ีปรากฏใน Dock

● 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 คําอธิบาย
Information and Support
(ข้อมูลและการสนบัสนุน)

Supplies Status (สถานะ
ของวัสดสุิ้นเปลือง)

แสดงสถานะอปุกรณ์ส้ินเปลอืงของเครื่องพิมพ์ และลิงค์สําหรับการส่ังซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองออนไลน์

 Device Information (ข้อมูล
อุปกรณ์)

แสดงข้อมูลเก่ียวกับเครือ่งพิมพ์ท่ีเลือกในขณะน้ี

 File Upload (อัปโหลดไฟล์) ส่งไฟล์จากคอมพวิเตอร์ไปยังเครือ่งพิมพ์

 Upload Fonts (อัปโหลด
แบบอักษร)

ส่งไฟล์แบบอักษรจากคอมพิวเตอร์ไปยังเคร่ืองพิมพ์

 HP Connected เข้าถึงเว็บไซต์ HP Connected
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เมนู รายการ คําอธิบาย
 Update Firmware (อัป

เดตเฟิร์มแวร์)
ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปยังเครือ่งพิมพ์

หมายเหตุ: ตัวเลอืกน้ีจะใช้ได้เฉพาะหลังจากท่ีคุณเปิดเมนู View (ดู) และเลือกตัวเลือกรายการ
Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกข้ันสูง) เท่าน้ัน

 Commands (คาํสั่ง) ส่งตัวอกัขระพิเศษหรอืคําส่ังพิมพ์ไปยังเครื่องพมิพ์หลงัจากงานพมิพ์เสร็จ

หมายเหตุ: ตัวเลอืกน้ีจะใช้ได้เฉพาะหลังจากท่ีคุณเปิดเมนู View (ดู) และเลือกตัวเลือกรายการ
Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกข้ันสูง) เท่าน้ัน

Printer Settings (การตัง้
ค่าของเครื่องพิมพ์)

Supplies Management
(การจดัการอุปกรณ์สิ้น
เปลือง)

กําหนดค่าการตอบสนองของเครื่องพิมพ์เมื่ออปุกรณ์ส้ินเปลืองใกล้จะหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้

 Trays Configuration (การ
กําหนดถาด)

เปลีย่นการต้ังค่าถาดท่ีเป็นค่าเริ่มต้น

 Output Devices (อุปกรณ์
รับกระดาษออก)

จัดการกับการต้ังค่าสําหรับอปุกรณ์เสริมรบักระดาษออก

 Duplex Mode (โหมดพิมพ์
สองด้าน)

เปิดโหมดการพิมพ์สองด้านอตัโนมัติ

 Protect Direct Ports
(ป้องกันพอร์ตโดยตรง)

เลิกใช้งานการพิมพ์ผ่านพอร์ต USB หรอืพอร์ตขนาน

 Stored Jobs (งานท่ีจดัเก็บ
ไว้)

จัดการงานพมิพ์ท่ีจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ของเครือ่งพิมพ์

 Network Settings (การตั้ง
ค่าเครือข่าย)

กําหนดค่าระบบเครือข่าย เช่น การต้ังค่า IPv4 และ IPv6

 Additional Settings (การ
ตั้งค่าเพ่ิมเติม)

เตรียมเข้าใช้งาน HP Embedded Web Server
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ใช้ซอฟต์แวร์ HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เป็นเคร่ืองมือชั้นนําท่ีได้รับรางวัล ใช้สําหรับจัดการเคร่ืองพิมพ์ HP ที่อยู่ในเครือข่ายหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน และเคร่ืองส่งระบบดิจิตอล โซลูชันเดียวน้ีช่วยคุณติดต้ัง ตรวจติดตาม บํารุงรักษา แก้ปัญหา และรักษาความปลอดภัยให้การทํางานด้านการพิมพ์
และภาพจากระยะไกล ซ่ึงจะเพิ่มพูนผลผลิตทางธุรกิจได้ในท่ีสุด โดยช่วยประหยดัเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และปกป้องการลงทุนของคุณ

การอัปเกรด HP Web Jetadmin จะมีข้ึนอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้การสนับสนุนคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ์โดยเฉพาะ ไปท่ี www.hp.com/go/webjetadmin
และคลิกลิงค์ Self Help and Documentation เพื่อศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอัปเกรด
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การจัดการอุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสรมิ
พิมพ์เมื่อตลับหมึกหมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้
ข้อความเก่ียวกับอุปกรณ์สิน้เปลือง

● <Color> <Supply> เหลือน้อย—โดย <Color> สีของอุปกรณ์ส้ินเปลือง และ <Supply> คือประเภทของอุปกรณ์ส้ินเปลือง เคร่ืองพิมพ์จะ
แสดงเม่ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองเหลือน้อย อายุการใช้งานจริงของตลับหมึกพิมพ์น้ันอาจแตกต่างกันไป แต่อุปกรณ์ส้ินเปลืองดังกล่าวไม่จําเป็นต้องได้รับการเปล่ียนใน
ขณะน้ี โปรดพิจารณาการเตรียมตลับหมึกสําหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเม่ือคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ การแจ้งเตือนน้ีจะปรากฏเม่ือต้ังค่า <Color>
<Supply> เหลือน้อยมาก เป็น หยุด

● <Color> <Supply> เหลือน้อยมาก เคร่ืองพิมพ์จะแสดงเม่ือระดับอุปกรณ์ส้ินเปลืองมีระดับตํ่ามาก อายุการใช้งานจริงของตลับหมึกพิมพ์ท่ีเหลือ
อยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับหมึกสําหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเม่ือคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ เม่ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองของ HP เหลือน้อย
มาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับหมึกพิมพ์น้ันจะส้ินสุดลง

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์สามารถเกิดข้ึนได้เม่ือใช้อุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีหมดอายกุารใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว ไม่จําเป็นต้องเปล่ียนตลับหมึกในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์
ไม่เป็นท่ีพอใจอีกต่อไป

เปิดหรือปิดตัวเลือก Very Low Settings (การตัง้ค่าต่ํามาก) จากแผงควบคุม
คุณสามารถเปิดหรือปิดการต้ังค่าเร่ิมต้นได้ตลอดเวลา และคุณไม่จําเป็นต้องเปิดการต้ังค่าดังกล่าวอีกคร้ังเม่ือติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ใหม่

1. เม่ืออยู่ท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม Home (หน้าแรก) 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี

● การดูแลระบบ

● จัดการอุปกรณ์ฯ

● Supply Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง)

● Black Cartridge (ตลับหมึกพิมพ์สดีํา) หรือ Color Cartridges (ตลับหมึกสี)
● Very Low Settings (การต้ังค่าต่ํามาก)

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกต่อไปน้ี:

● เลือกตัวเลือก Continue (ดําเนินการต่อ) เพื่อกําหนดให้เคร่ืองพิมพ์แจ้งเตือนเม่ือตลับหมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้

หมายเหตุ: การใช้ตัวเลือก Continue (ดําเนินการต่อ) ทําให้การพิมพ์ทํางานต่อเน่ืองเม่ือหมึกเหลือน้อยมาก โดยท่ีผู้ใช้ไม่ต้อง
ดําเนินการใดๆ และอาจทําให้คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ

● เลือกตัวเลือก หยุด เพื่อกําหนดให้เคร่ืองพิมพ์หยดุพิมพ์ (รวมท้ังการพิมพ์แฟกซ์) จนกว่าคุณจะเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์

● เลือกตัวเลือก Prompt to continue (พรอมต์ดําเนินการต่อ) เพื่อกําหนดให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์ (รวมท้ังการพิมพ์แฟกซ์) และ
แจ้งให้คุณเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ คุณสามารถรับข้อความแจ้งน้ันและดําเนินการพิมพ์ต่อได้

หากคุณเลือกตัวเลือก หยุด หรือ Prompt to continue (พรอมต์ดําเนินการต่อ) เคร่ืองพิมพ์จะหยดุพิมพ์เม่ือหมึกพิมพ์ถึงเกณฑ์ตํ่ามาก เม่ือคุณ
เปล่ียนตลับหมึกพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์จะทําการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ

เม่ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองของ HP มีระดับตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง
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การจัดการตลับหมึกพมิพ์
การจดัเก็บตลับหมึกพิมพ์

อย่านําตลับผงหมึกออกจากหีบห่อจนกว่าท่านพร้อมท่ีจะใช้

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที

นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP

Hewlett-Packard Company ไม่แนะนําให้ใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือนํามาผลิตใหม่

หมายเหตุ: สําหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ของ HP การใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไม่มีผลต่อการรับประกันลูกค้าหรือสัญญาการ
สนับสนุนของ HP กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเคร่ืองพิมพ์ขัดข้องหรือชาํรุดเสียหายอันเน่ืองมาจากการใช้ตลับผงหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติม HP จะ
คิดค่าเวลาและวัสดุมาตรฐานในการให้บริการเคร่ืองพิมพ์สําหรับเหตุขัดข้องและชํารุดเสียหาย

เว็บไซต์ต่อต้านสนิค้าปลอมของ HP

ไปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดต้ังตลับผงหมึกของ HP แล้วข้อความบนแผงควบคุมแจ้งว่าตลับหมึกน้ันไม่ใช่ของ HP ทาง HP จะ
ช่วยตรวจสอบว่าตลับหมึกดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมท้ังจะดําเนินข้ันตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ตลับผงหมึกของคุณอาจไม่ใช่ตลับผงหมึก HP ของแท้ หากคุณสังเกตเห็นส่ิงต่อไปน้ี

● หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองแสดงว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP

● คุณพบปัญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกท่ีใช้งานอยู่

● ตลับหมึกพิมพ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น บรรจุภณัฑ์ไม่เหมือนบรรจุภัณฑ์ของ HP)

รีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ในการรีไซเคิลตลับผงหมึกของแท้ของ HP ให้เก็บตลับผงหมึกท่ีใช้แล้วใส่กล่องท่ีบรรจุตลับผงหมึกใหม่มา ใช้ฉลากส่งคืนท่ีแนบมาเพื่อส่งวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้แล้วกลับไปยัง
HP เพื่อรีไซเคิล โปรดดูข้อมูลท่ีครบถ้วนได้จากคู่มือการรีไซเคิล ซ่ึงให้มาพร้อมกับวสัดุส้ินเปลือง HP ใหม่ทุกรายการ

ข้อมูลที่เก็บบนตลับผงหมึก
ตลับผงหมึก HP ท่ีใช้กับเคร่ืองพิมพ์น้ีมีชพิหน่วยความจําซ่ึงช่วยในการทํางานของเคร่ืองพิมพ์

นอกจากน้ี ชิพหน่วยความจํายงัรวบรวมชุดข้อมูลท่ีจํากัดเก่ียวกับการใช้เคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปน้ี: วนัท่ีติดต้ังตลับผงหมึกคร้ังแรก วนัท่ีท่ีใช้งานตลับผงหมึก
คร้ังล่าสุด จํานวนหน้าที่พิมพ์โดยใช้ตลับผงหมึกน้ี พื้นท่ีการพิมพ์ โหมดการพิมพ์ท่ีใช้ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ท่ีเกิดข้ึน และรุ่นเคร่ืองพิมพ์ ข้อมูลน้ีจะช่วย HP ในการ
ออกแบบเคร่ืองพิมพ์ในอนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพิมพ์ของลูกค้า

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากชิพหน่วยความจําตลับผงหมึกน้ันไม่มีข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวลูกค้า หรือผู้ใช้ตลับผงหมึกหรือเคร่ืองพิมพ์ของผู้ใช้

HP สุ่มตัวอย่างชิพหน่วยความจําจากตลับผงหมึกท่ีส่งกลับมาตามโปรแกรมส่งคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและการรีไซเคิลของ HP (HP Planet Partners:
www.hp.com/recycle) HP จะนําชพิหน่วยความจําจากการสุ่มตัวอย่างน้ีมาศึกษาเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองพิมพ์ HP ต่อไปในอนาคต คู่ค้า HP ซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือใน
การรีไซเคิลตลับผงหมึกน้ีอาจมีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลน้ีด้วย

บริษัทอื่นที่เป็นเจ้าของตลับผงหมึกมีสิทธิเ์ข้าใช้ข้อมูลท่ีไม่ระบุชือ่ในชพิหน่วยความจํา

คําแนะนําในการเปล่ียน
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ผลิตภณัฑ์น้ีใช้สี 4 สี และมีตลับหมึกพิมพ์แยกสําหรับแต่ละสี สีดํา (K) สีแดง (M) สีนํ้าเงิน (C) และสีเหลือง (Y)
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ข้อควรระวัง: หากผงหมึกเป้ือนเส้ือผ้า ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดคราบผงหมึกออกก่อน แล้วซักผ้าในนํ้าเย็น นํ้าร้อนจะทําให้ผงหมึกฝังลึกลงไปในเน้ือผ้า

หมายเหตุ: ข้อมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์

1. เปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดฝาจนสุดแล้ว  

2. จับท่ีตัวจับของตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้ว และดึงออกมา  

3. เก็บตลับหมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้วไว้ในถุงป้องกัน ข้อมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลตลับ
หมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับหมึกพิมพ์

 

4. นําตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากถุงป้องกัน

หมายเหตุ: ระวงัอย่าทําให้แท็กหน่วยความจําในตลับหมึกพิมพ์เสีย
หาย

 

5. จับตลับหมึกพิมพ์ไว้ทั้งสองข้างแล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายท่ัวท้ัง
ตลับ
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6. แกะฝาครอบป้องกันสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์

ข้อควรระวัง: หลีกเล่ียงการถูกแสงเป็นระยะเวลานาน

ข้อควรระวัง: อย่าจับลูกกล้ิงสีเขียว เพราะอาจทําให้ตลับหมึกเสีย
หายได้

 

7. จัดตลับหมึกพิมพ์ให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับหมึกพิมพ์จนกระท่ังเข้าที่

หมายเหตุ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าข้างในโดยเอียงเล็กน้อย

 

8. ปิดฝาด้านหน้า  

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก
เปล่ียนชุดรวบรวมผงหมึกเม่ือแผงควบคุมพรอมต์ให้คุณดําเนินการ

หมายเหตุ: ชุดรวบรวมผงหมึกถูกออกแบบสําหรับใช้คร้ังเดียว อย่าพยายามเทผงหมึกออกจากชุดรวบรวมผงหมึกและนํากลับมาใช้ใหม่ การดําเนินการดังกล่าว
อาจทําให้ผงหมึกเลอะภายในเคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงจะทําให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง หลังจากการใช้ ให้ส่งคืนชุดรวบรวมผงหมึกให้กับโครงการ Planet Partners ของ HP
เพื่อรีไซเคิล
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1. เปิดฝาปิดด้านหลัง  

2. จับด้านบนของชุดรวบรวมผงหมึก และดึงออกจากเคร่ืองพิมพ์  

3. ปิดฝาปิดท่ีติดอยู่บนช่องท่ีด้านบนของอุปกรณ์  
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4. นําชดุรวบรวมผงหมึกใหม่ออกจากหีบห่อบรรจุ  

5. ใส่ชดุอุปกรณ์ใหม่ลงในเคร่ืองพิมพ์  

6. ปิดฝาปิดด้านหลัง

ในการรีไซเคิลชุดรวบรวมผงหมึกท่ีใช้แล้ว ให้ทําตามคําแนะนําท่ีให้มาพร้อม
กับชุดรวบรวมผงหมึกใหม่
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ทําความสะอาดเครื่องพิมพ์
เม่ือเวลาผ่านไป เศษผงหมึกและกระดาษอาจสะสมอยู่ในเคร่ืองพิมพ์ ส่ิงเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์ในระหว่างการพิมพ์ การทําความสะอาดเคร่ืองพิมพ์
จะช่วยกําจัดหรือลดปัญหาเหล่าน้ี

ทําความสะอาดเส้นทางการเข้าออกของกระดาษและพื้นท่ีของตลับหมึกพิมพ์ทุกคร้ังท่ีคุณเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์หรือเม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกับคุณภาพของงานพิมพ์ ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพ์ให้ปราศจากฝุ่นหรือส่ิงสกปรกให้มากท่ีสุด

ในการทําความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ผ้านุ่มบิดพอหมาด

ทําความสะอาดทางเดินกระดาษ
1. เม่ืออยู่ท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม หน้าแรก 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี

● Device Maintenance (การบํารงุรักษาเครื่องพิมพ์)
● การปรับเทียบ/การทําความสะอาด

3. กดปุ่มลูกศรลง  เพื่อไฮไลต์รายการเมนู Print Cleaning Page (พิมพ์หน้าทําความสะอาด) และกดปุ่ม OK

4. การเสร็จส้ินกระบวนการทําความสะอาดจะข้ึนอยู่กับรุ่นของเคร่ืองพิมพ์:

● รุ่น Non-duplex (ไม่มีการพิมพ์สองด้าน): หลังจากพิมพ์ด้านแรกแล้ว ให้ป้อนกระดาษลงในถาด 1 ตามคําแนะนํา จากน้ันกดปุ่ม
OK หลังจากพิมพ์ด้านท่ีสองแล้ว ถือว่างานเสร็จส้ิน ท้ิงหน้ากระดาษน้ัน

● รุ่น Duplex (พิมพ์สองด้าน): หลังจากพิมพ์ท้ังสองด้านแล้ว ถือว่างานเสร็จส้ิน ท้ิงหน้ากระดาษน้ัน
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อัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์
HP อัปเดตคุณสมบัติต่างๆ ท่ีมีอยู่ในเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพ์อยู่เสมอ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติล่าสุด ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพ์ ดาวน์โหลดไฟล์อัป
เดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากเว็บ

● สําหรับในสหรัฐอเมริกา ให้ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM750 คลิก Drivers & Software

● สําหรับนอกสหรัฐอเมริกา ให้ไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/พื้นท่ีของคุณ คลิก Drivers & Software ป้อนชื่อเคร่ืองพิมพ์ (เช่น
“LaserJet M575”) แล้วเลือก Search
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7 การแก้ไขปัญหา

● การช่วยเหลือตนเอง

● การแก้ปัญหาทั่วไป

● ทําความเข้าใจข้อความท่ีแผงควบคุม

● แก้ปัญหากระดาษติด
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การช่วยเหลือตนเอง
นอกจากข้อมูลในคู่มือน้ี ยังมีแหล่งอื่นๆ ท่ีให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์

วธิีใช้แผงควบคุม แผงควบคุมมีวิธีใช้ในตัวซึ่งจะแนะนําคุณผ่านการทํางานหลายๆ อย่าง เช่น การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ และการดึงกระดาษที่ติดออก
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การแก้ปัญหาท่ัวไป
หากเคร่ืองพิมพ์ทํางานผดิปกติ ให้ทําตามรายการตรวจสอบตามลําดับต่อไปน้ี หากเคร่ืองพิมพ์ไม่ผ่านข้ันตอนใด ให้ทําตามคําแนะนําในการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องน้ัน หาก
สามารถแก้ปัญหาได้ในข้ันตอนใดๆ คุณสามารถหยุดโดยไม่ต้องดําเนินการข้ันตอนอื่นๆ ในรายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหา
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟพร้อมของเคร่ืองพิมพ์สว่างอยู่ หากไฟไม่สว่างอยู่ ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี

a. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ

b. ตรวจสอบว่าเคร่ืองเปิดอยู่

c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของสายไฟถูกต้องสําหรับการกําหนดค่ากําลังไฟของเคร่ืองพิมพ์ (ดูข้อกําหนดแรงดันไฟฟ้าท่ีฉลากด้านหลังเคร่ืองพิมพ์)
หากคุณกําลังใช้ช่องรับไฟและแรงดันไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนังโดยตรง หากได้เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพ์
เข้ากับเต้าเสียบท่ีผนังเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้ลองใช้แหล่งจ่ายไฟอื่น

d. หากยังไม่มีปริมาณไฟฟ้าอีก ให้ติดต่อท่ี HP Customer Care

2. ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล

a. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่างเคร่ืองพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หรือพอร์ตเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว

b. ตรวจให้แน่ใจว่าสายเบิลไม่มีการชํารุดโดยการใช้สายเคเบิลอื่นๆ หากเป็นไปได้

c. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

3. ตรวจดูว่ามีข้อความใดปรากฏอยู่บนหน้าจอของแผงควบคุมหรือไม่ หากมีข้อความแสดงข้อผดิพลาดใดๆ ปรากฏอยู่ โปรดดูท่ี ทําความเข้าใจข้อความที่แผงควบคุม
ในหน้า 95

4. ตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษท่ีคุณใช้เป็นไปตามข้อกําหนด

5. พิมพ์หน้าการกําหนดค่า โปรดดูท่ี พิมพ์หน้าข้อมูล ในหน้า 9 หากเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย หน้า HP Jetdirect จะพิมพ์ออกมาด้วย

a. หากเคร่ืองพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าต่างๆ ออกมา ให้ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษอย่างน้อยหน่ึงถาด

b. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ์ โปรดดูท่ี แก้ปัญหากระดาษติด ในหน้า 100

6. หากพิมพ์หน้าการกําหนดค่า ให้ตรวจสอบรายการดังต่อไปน้ี

a. หากเคร่ืองพิมพ์พิมพ์หน้าออกมาไม่ถูกต้อง ปัญหาอาจอยู่ท่ีฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการของลูกค้าของ HP 

b. หากเคร่ืองพิมพ์พิมพ์หน้าออกมาอย่างถูกต้อง แสดงว่าฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์ทํางานอยู่ ปัญหาอาจอยู่ท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีคุณกําลังใช้ หรืออยู่ที่ไดรเวอร์
เคร่ืองพิมพ์ หรือโปรแกรม

7. เลือกหน่ึงในตัวเลือกต่อไปน้ี:

Windows: คลิก Start (เร่ิม) คลิก Settings (การต้ังค่า) และคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพ์และ
โทรสาร) ดับเบิลคลิกชื่อเคร่ืองพิมพ์

-หรือ-

Mac OS X: เปิด Printer Setup Utility (ยทูิลิตีการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์) หรือรายการ Print & Fax (พิมพ์และโทรสาร) แล้วดับเบิล
คลิกบรรทัดผลิตภัณฑ์

8. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดต้ังไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ีแล้ว ตรวจสอบโปรแกรมเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณกําลังใช้ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ี

9. พิมพ์เอกสารส้ันจากโปรแกรมอื่นท่ีเคยใช้งาน หากแก้ไขได้ แล้วปัญหากับโปรแกรมท่ีคุณกําลังใช้ หากการแก้ไขไม่ได้ผล (เอกสารจะไม่พิมพ์) ให้ทําตามข้ันตอนน้ี
ให้ครบถ้วน
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a. ลองพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นท่ีติดต้ังซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพิมพ์น้ีไว้

b. หากคุณเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์ไว้กับเครือข่าย ให้ลองเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยสายเคเบิล USB เปล่ียนการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์ไปยัง
พอร์ตท่ีถูกต้อง หรือติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่โดยเลือกประเภทการเชือ่มต่อใหม่ท่ีคุณใช้อยู่

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสทิธภิาพการทํางานของเคร่ืองพิมพ์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อเวลาท่ีใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลายประการดังน้ี

● ความเร็วสูงสุดของเคร่ืองพิมพ์ โดยคิดเป็นหน้าต่อนาที (ppm)

● การใช้กระดาษพิเศษ (เช่น แผ่นใส, กระดาษท่ีมีนํ้าหนักมาก และกระดาษท่ีกําหนดขนาดเอง)

● การประมวลผลของเคร่ืองพิมพ์และเวลาการดาวน์โหลด

● ความซับซ้อนและขนาดของกราฟิก

● ความเร็วของคอมพิวเตอร์ท่ีคุณใช้

● การเชื่อมต่อ USB

● การกําหนดค่า I/O ของเคร่ืองพิมพ์

● ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายและการกําหนดค่า (ถ้ามี)

● ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท่ีคุณใช้
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ทําความเข้าใจข้อความท่ีแผงควบคุม
ประเภทข้อความบนแผงควบคุม

ข้อความบนแผงควบคุม 4 ประเภท สามารถแสดงถึงสถานะหรือปัญหาของเคร่ืองพิมพ์ได้

ประเภทข้อความ คําอธิบาย
ข้อความแสดงสถานะ ข้อความแสดงสถานะจะแสดงสถานะปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ โดยจะบอกเก่ียวกับการทํางานตามปกติของเครื่องพมิพ์ ซ่ึงผู้ใช้ไม่ต้องทําการแก้ไขใดๆ ข้อความเหล่าน้ีก็

จะหายไปเอง ข้อความแสดงสถานะจะเปล่ียนไปตามสถานะของเครือ่งพิมพ์ เมื่อเครื่องพมิพ์พร้อมทํางาน ไม่ได้ทํางานใดๆ อยู่ และไม่มีข้อความเตือนค้างอยู่ ข้อความ
แสดงสถานะ พร้อม จะปรากฏข้ึน หากเครื่องพิมพ์ออนไลน์

ข้อความเตือน ข้อความเตือนจะแจ้งข้อผดิพลาดของข้อมูลและข้อผดิพลาดในการพมิพ์ให้คุณทราบ โดยทั่วไป ข้อความเหล่าน้ีจะแสดงสลับกับ พร้อม หรือข้อความแสดงสถานะ และยัง
คงปรากฏจนกว่าคุณจะกดปุ่ม OK ข้อความเตือนบางอย่างสามารถลบได้ หากเมนู คําเตือนท่ีลบออกได้ ในเมนู Display Settings (การตั้งค่าหน้า
จอ) ถูกต้ังค่าเป็นตัวเลือก งาน งานพมิพ์ถัดไปจะลบข้อความเหล่าน้ี

ข้อความแจ้งข้อผดิพลาด ข้อความแจ้งข้อผดิพลาดจะระบุให้ทราบว่าผู้ใช้ต้องดําเนินการอย่างไร เช่น ใส่กระดาษเพิม่ หรือแก้ไขปัญหากระดาษติด

ข้อความแจ้งข้อผดิพลาดบางข้อความเป็นแบบทํางานต่อโดยอัตโนมัติได้ หากเมนู เหตุการณ์ท่ีเกิดต่อเนื่อง ในเมน ูDisplay Settings (การตั้งค่าหน้า
จอ) ถูกต้ังค่าเป็นตัวเลือก ทํางานต่ออตัโนมตัิ เครื่องพิมพ์จะทํางานต่อตามปกติ หลังจากแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแบบทํางานต่ออัตโนมัติอยู่ประมาณ 10
วินาที

หมายเหตุ: การกดปุ่มใดๆ ระหว่างข้อความแจ้งข้อผดิพลาดแบบทํางานต่ออัตโนมัติอยู่ประมาณ 10 วนิาทีจะแทนท่ีคุณสมบัติทํางานต่ออัตโนมตัิ และฟังก์ชัน
ปุ่มจะมีความสําคัญกว่า ตัวอย่างเช่น การกดปุ่ม หยุด  จะหยุดการพิมพ์ช่ัวคราวและแสดงตัวเลอืกเพือ่ยกเลิกงานพมิพ์

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดร้ายแรง ข้อความแจ้งข้อผดิพลาดร้ายแรงจะแจ้งเก่ียวกับความบกพร่องของเครือ่งพิมพ์ คุณสามารถลบข้อความประเภทน้ีบางข้อความได้โดยการปิดเครือ่งพิมพ์แล้วเปิดใหม่
ข้อความน้ีจะไม่มผีลกระทบจากการต้ังค่า ทํางานต่ออัตโนมัติ หากข้อผดิพลาดร้ายแรงยังปรากฏอยู่ ควรนําเครื่องไปตรวจสอบทันที

ข้อความท่ีแผงควบคุม
เคร่ืองมีการส่งข้อความบนแผงควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือข้อความปรากฏบนแผงควบคุม ให้ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือแก้ไขปัญหา หากเคร่ืองแสดงข้อความ “ข้อ
ผิดพลาด” หรือ “ควรระวัง” และไม่แสดงข้ันตอนการแก้ไขปัญหา ให้ปิดเคร่ืองแล้วเปิดใหม่อีกคร้ัง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP หากเคร่ืองของคุณยังมีปัญหาอยู่

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวข้อต่างๆ ให้กดปุ่ม Help (วิธใีช้)  บนแผงควบคุม

ข้อความแสดงสถานะอุปกรณ์สิน้เปลือง
ตารางต่อไปน้ีประกอบด้วยข้อมูลสําคัญเก่ียวกับข้อความแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง
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ตาราง 7-1  ข้อความแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง
ข้อความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติท่ีแนะนาํ

10.XX.YY หน่วยความจาํอปุกรณ์ส้ินเปลือง
ผิดพลาด

เครื่องพมิพ์ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ หากชิปหน่วยความจําของตลับ
หมึกพมิพ์อย่างน้อยหน่ึงชิปหรอืชิปหน่วยความจําหน่ึงชิปไม่อยู่ในตลับหมึก
พิมพ์

ค่า XX

● 00 = ข้อผิดพลาดหน่วยความจําชิปหน่วยความจํา

● 10 = ไม่มีชิปหน่วยความจํา

ค่า YY

● 00 = สีดํา

● 01 = สีนํ้าเงนิ

● 02 = สีแดง

● 03 = สีเหลือง

ติดต้ังตลับหมึกพิมพ์อีกคร้ัง หรือติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ใหม่

Incompatible Toner Collection (ชดุรวบรวม
ผงหมึกท่ีใช้ร่วมกันไม่ได้)

ชุดรวบรวมผงหมึกไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพมิพ์น้ีได้ 1. เปิดฝาปิดด้านหลัง

2. เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึกท่ีใช้ร่วมกันไม่ได้

3. ติดต้ังชุดรวบรวมผงหมกึท่ีถูกต้อง

4. ปิดฝาปิดด้านหลัง

ชุดฟิวเซอร์น้อย ชุดฟิวเซอร์เหลือน้อย อายุการใช้งานท่ีเหลอือยู่จริงอาจแตกต่างกัน โปรด
พิจารณาการเตรยีมชุดฟิวเซอร์
สําหรับเปลี่ยนเพื่อติดต้ังเมือ่คุณภาพการพมิพ์ไม่สามารถยอมรับได้ คณุไม่
จําเป็นต้องเปลีย่นชุด
ฟิวเซอร์ในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพการพมิพ์ไม่เป็นท่ี
พอใจอีกต่อไป

หากคุณภาพการพมิพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอีกต่อไป ให้เปลี่ยนชุดฟิวเซอร์ คํา
แนะนํารวมอยู่กับชุดฟิวเซอร์

ชุดฟิวเซอร์น้อยมาก ชุดฟิวเซอร์เหลือน้อยมาก อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่จริงอาจแตกต่างกัน คุณ
ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชุดฟิวเซอร์
ในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอกีต่อไป เมื่ออปุกรณ์ส้ิน
เปลืองของ HP ได้มาถึงเกณฑ์ตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครองของ
HP ในอปุกรณ์ส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

หากคุณภาพการพมิพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอีกต่อไป ให้เปลี่ยนชุดฟิวเซอร์ คํา
แนะนํารวมอยู่กับชุดฟิวเซอร์

ชุดรวบรวมผงหมึกใกล้เต็ม ชุดรวบรวมผงหมึกเกือบเต็ม สภาวะน้ีเทียบเท่ากับการท่ีอายุการใช้งาน
ของวสัดุส้ินเปลืองเหลือน้อย อายุการใช้งานจริงอาจแตกต่างกัน คุณไม่
จําเป็นต้องเปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึกในขณะนี้

ไม่ต้องดําเนินการใดๆ

ชุดอปุกรณ์ส่งท่ีใช้ร่วมกันไม่ได้ ชุดอุปกรณ์ส่งไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพมิพ์น้ีได้ 1. เปิดฝาปิดด้านขวา

2. ถอดอุปกรณ์ส่งท่ีใช้ร่วมกันไม่ได้ออก

3. ติดต้ังอปุกรณ์ส่งให้ถูกต้อง

4. ปิดฝาปิดด้านขวา

ชุดอปุกรณ์ส่งเหลือน้อย ข้อความน้ีปรากฏเมื่ออุปกรณ์ส่งถึงเกณฑ์ตํ่าแล้ว อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่
จริงอาจแตกต่างกัน คณุไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอปุกรณ์ส่งในขณะนี้ เว้นแต่
คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอีกต่อไป

ไม่ต้องดําเนินการใดๆ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอกีต่อไป ให้
เปลี่ยนอปุกรณ์ส่ง คําแนะนํารวมอยู่กับอุปกรณ์ส่งใหม่

ชุดอปุกรณ์ส่งเหลือน้อยมาก ข้อความน้ีปรากฏเมื่ออุปกรณ์ส่งได้มาถึงเกณฑ์ต่ํามาก อายุการใช้งานท่ี
เหลอือยู่จรงิอาจแตกต่างกัน คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ส้ินเปลืองใน
ขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอีกต่อไป เมือ่อุปกรณ์ส้ิน
เปลืองของ HP ได้มาถึงเกณฑ์ตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครองของ
HP ในอปุกรณ์ส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

หากต้องการพมิพ์ต่อ ให้เปลี่ยนชุดถ่ายโอนหรือกําหนดค่าเครือ่งพิมพ์ใหม่
เพื่อทําการพิมพ์ต่อโดยใช้เมนู จัดการอุปกรณ์ฯ บนแผงควบคุม
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ตาราง 7-1  ข้อความแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง (ต่อ)
ข้อความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติท่ีแนะนาํ
ตลับหมึกผิดในช่อง <color> สลอ็ตท่ีระบุของตลับหมึกพมิพ์มีตลับหมกึท่ีไม่ใช่สีท่ีถูกต้อง จากซ้ายไป

ขวา ตลับหมึกพิมพ์ควรติดต้ังตามลําดับน้ี:

● สีเหลือง

● สีแดง

● สีนํ้าเงนิ

● สีดํา

นําตลบัหมึกพิมพ์ออกจากสล็อตดังกล่าว และติดต้ังตลับหมึกพิมพ์ท่ีเป็นสีท่ี
ถูกต้อง

ตลับหมึกพิมพ์สี <สี> ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ ตลับหมกึพมิพ์สีท่ีระบุไม่สามารถใช้งานได้กับเครือ่งพมิพ์น้ี เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เป็นตลับหมกึท่ีออกแบบสําหรับเครื่องพิมพ์

ตลับหมึกสีดําเหลือน้อย ตลับหมกึพมิพ์ใกล้หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ เครื่องพมิพ์จะแสดงเม่ือปรมิาณหมึกมีระดับตํ่ามาก อายุการใช้งานจริงของ
ตลบัหมึกพมิพ์ท่ีเหลอือยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมึกสําหรับเปลี่ยนเพือ่ติดต้ังเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่
จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกในขณะนี้

ตลับหมึกสีดําเหลือน้อยมาก ตลับหมกึพมิพ์หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณไว้

คุณภาพการพิมพ์อาจลดลง เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์หากคุณภาพการพิมพ์ไม่
เป็นท่ีพอใจ

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพมิพ์สูงสุด HP ขอแนะนําให้เปลี่ยนตลับหมกึพมิพ์
ในตอนน้ี คณุไม่จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพ
การพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป อายุการใช้งานจริงของตลับหมึก
พิมพ์อาจแตกต่างกัน

เมื่อตลับหมึกของ HP ได้มาถึงเกณฑ์ตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครอง
ของ HP ในตลับหมึกน้ันจะส้ินสุดลง ข้อบกพร่องในการพมิพ์ หรือความ
ผดิพลาดของตลบัหมึกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเมื่อใช้ตลบัหมึกของ HP ต่อเน่ือง
กันในโหมดเมื่อเหลอืหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวสัดุหรือ
การผลิตของตลับหมกึภายใต้คําช้ีแจงเก่ียวกับการรับประกันตลับหมกึพิมพ์
HP

ตลับหมึกสีน้ําเงินเหลือน้อย ตลับหมกึพมิพ์ใกล้หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ เครื่องพมิพ์จะแสดงเม่ือปรมิาณหมึกมีระดับตํ่ามาก อายุการใช้งานจริงของ
ตลบัหมึกพมิพ์ท่ีเหลอือยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมึกสําหรับเปลี่ยนเพือ่ติดต้ังเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่
จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกในขณะนี้

ตลับหมึกสีน้ําเงินเหลือน้อยมาก ตลับหมกึพมิพ์หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณไว้

คุณภาพการพิมพ์อาจลดลง เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์หากคุณภาพการพิมพ์ไม่
เป็นท่ีพอใจ

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพมิพ์สูงสุด HP ขอแนะนําให้เปลี่ยนตลับหมกึพมิพ์
ในตอนน้ี คณุไม่จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพ
การพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป อายุการใช้งานจริงของตลับหมึก
พิมพ์อาจแตกต่างกัน

เมื่อตลับหมึกของ HP ได้มาถึงเกณฑ์ตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครอง
ของ HP ในตลับหมึกน้ันจะส้ินสุดลง ข้อบกพร่องในการพมิพ์ หรือความ
ผดิพลาดของตลบัหมึกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเมื่อใช้ตลบัหมึกของ HP ต่อเน่ือง
กันในโหมดเมื่อเหลอืหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวสัดุหรือ
การผลิตของตลับหมกึภายใต้คําช้ีแจงเก่ียวกับการรับประกันตลับหมกึพิมพ์
HP

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อย ตลับหมกึพมิพ์ใกล้หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ เครื่องพมิพ์จะแสดงเม่ือปรมิาณหมึกมีระดับตํ่ามาก อายุการใช้งานจริงของ
ตลบัหมึกพมิพ์ท่ีเหลอือยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมึกสําหรับเปลี่ยนเพือ่ติดต้ังเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่
จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกในขณะนี้

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อยมาก ตลับหมกึพมิพ์ถึงเวลาหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้

คุณภาพการพิมพ์อาจลดลง เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์หากคุณภาพการพิมพ์ไม่
เป็นท่ีพอใจ

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพมิพ์สูงสุด HP ขอแนะนําให้เปลี่ยนตลับหมกึพมิพ์
ในตอนน้ี คณุไม่จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกพมิพ์ในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพ
การพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป อายุการใช้งานจริงของตลับหมึก
พิมพ์อาจแตกต่างกัน

เมื่อตลับหมึกของ HP ได้มาถึงเกณฑ์ตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครอง
ของ HP ในตลับหมึกน้ันจะส้ินสุดลง ข้อบกพร่องในการพมิพ์ หรือความ
ผดิพลาดของตลบัหมึกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเมื่อใช้ตลบัหมึกของ HP ต่อเน่ือง
กันในโหมดเมื่อเหลอืหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวสัดุหรือ
การผลิตของตลับหมกึภายใต้คําช้ีแจงเก่ียวกับการรับประกันตลับหมกึพิมพ์
HP
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ตาราง 7-1  ข้อความแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง (ต่อ)
ข้อความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติท่ีแนะนาํ
ตลับหมึกสีแดงเหลือน้อย ตลับหมกึพมิพ์ใกล้หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ เครื่องพมิพ์จะแสดงเม่ือปรมิาณหมึกมีระดับตํ่ามาก อายุการใช้งานจริงของ

ตลบัหมึกพมิพ์ท่ีเหลอือยู่อาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมตลับ
หมึกสําหรับเปลี่ยนเพือ่ติดต้ังเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่
จําเป็นต้องเปลีย่นตลับหมึกในขณะนี้

ตลับหมึกสีแดงเหลือน้อยมาก ตลับหมกึพมิพ์ถึงเวลาหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้

คุณภาพการพิมพ์อาจลดลง เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์หากคุณภาพการพิมพ์ไม่
เป็นท่ีพอใจ

เพื่อให้ได้คุณภาพงานพมิพ์สูงสุด HP ขอแนะนําให้เปลี่ยนตลับหมกึพมิพ์
ในตอนน้ี คณุไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพ
การพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป อายุการใช้งานจริงของตลับหมึก
พิมพ์อาจแตกต่างกัน

เมื่อตลับหมึกของ HP ได้มาถึงเกณฑ์ตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครอง
ของ HP ในตลับหมึกน้ันจะส้ินสุดลง ข้อบกพร่องในการพมิพ์ หรือความ
ผดิพลาดของตลบัหมึกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเมื่อใช้ตลับหมึกของ HP ต่อเน่ือง
กันในโหมดเมื่อเหลอืหมึกน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวสัดุหรือ
การผลิตของตลับหมกึภายใต้คําช้ีแจงเก่ียวกับการรับประกันตลับหมกึพิมพ์
HP

ติดตั้งอุปกรณ์สิน้เปลืองท่ีไม่สนับสนุน ตลับหมกึพมิพ์อันใดอันหน่ึงได้ถูกออกแบบมาสําหรับเครื่องพิมพ์ HP อืน่ หากคุณภาพการพมิพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ให้เปลี่ยนตลับหมกึพมิพ์

ฟิวเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้ ฟิวเซอร์ไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพมิพ์น้ี ข้อควรระวัง: ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอ
ให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะดําเนินการ

1. เปิดฝาปิดด้านขวา

2. ถอดฟิวเซอร์ท่ีใช้งานร่วมกันไม่ได้ออก

3. ติดต้ังฟิวเซอร์ท่ีถูกต้อง

4. ปิดฝาปิดด้านขวา

อุปกรณ์สิ้นเปลืองท่ีใช้ร่วมกันไม่ได้ ตลับหมกึพมิพ์หรอือุปกรณ์ส้ินเปลืองอืน่ๆ ท่ีติดต้ังไม่ได้ออกแบบสําหรับ
เครื่องพมิพ์น้ี เครื่องพมิพ์ไม่สามารถพิมพ์โดยใช้อปุกรณ์ส้ินเปลืองท่ีติดต้ัง

ติดต้ังอปุกรณ์ส้ินเปลืองท่ีออกแบบสําหรับเครื่องพิมพ์น้ี

อุปกรณ์สิ้นเปลืองอยู่ผิดตําแหน่ง สลอ็ตตลับหมึกพิมพ์สองสล็อตข้ึนไปมตีลบัหมึกพมิพ์สีไม่ถูกต้อง

จากซ้ายไปขวา ตลับหมึกพิมพ์ควรติดต้ังตามลําดับน้ี:

● สีเหลือง

● สีแดง

● สีนํ้าเงนิ

● สีดํา

ติดต้ังตลับหมึกสีท่ีถูกต้องในแต่ละสล็อต

อุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อย ข้อความน้ีปรากฏเมื่ออุปกรณ์ส้ินเปลืองอย่างน้อยสองอย่างถึงเกณฑ์ตํ่าแล้ว
อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่จรงิอาจแตกต่างกัน ระบุว่าอปุกรณ์สิ้นเปลืองใด
เหลอืน้อย คุณไม่จําเป็นต้องเปลีย่นอปุกรณ์ส้ินเปลืองในขณะนี้ เว้นแต่
คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอีกต่อไป เมื่ออปุกรณ์ส้ินเปลืองของ HP
ได้มาถึงเกณฑ์ตํ่ามาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอปุกรณ์ส้ิน
เปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

หากต้องการพมิพ์สีต่อ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ส้ินเปลืองหรือกําหนดค่า
เครื่องพมิพ์ใหม่โดยใช้เมนู จัดการอุปกรณ์ฯ บนแผงควบคมุ

อุปกรณ์สิ้นเปลืองเหลือน้อยมาก ข้อความน้ีปรากฏเมื่ออุปกรณ์ส้ินเปลืองอย่างน้อยสองอย่างถึงเกณฑ์ตํ่ามาก
ระบุว่าอุปกรณ์ส้ินเปลอืงใดเหลือน้อย อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่จรงิอาจแตก
ต่างกัน คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เปลืองในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพ
การพิมพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอกีต่อไป เมื่ออปุกรณ์ส้ินเปลืองของ HP ได้มาถึง
เกณฑ์ตํ่ามาก การรบัประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส้ินเปลืองน้ัน
จะส้ินสุดลง

หากต้องการพมิพ์สีต่อ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ส้ินเปลืองหรือกําหนดค่า
เครื่องพมิพ์ใหม่โดยใช้เมนู จัดการอุปกรณ์ฯ บนแผงควบคมุ
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ตาราง 7-1  ข้อความแสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง (ต่อ)
ข้อความที่แผงควบคุม คําอธิบาย วิธีปฏิบัติท่ีแนะนาํ

เปลี่ยนชุดฟิวเซอร์ เครื่องพมิพ์จะแสดงเมื่อชุดฟิวเซอร์หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ อายุ
การใช้งานจริงท่ีเหลืออยู่อาจแตกต่างจากการประมาณการ ให้เตรียมชุดฟิว
เซอร์
สํารองไว้สําหรบัติดต้ังเมือ่คุณภาพการพมิพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอีกต่อไป ไม่
จําเป็นต้องเปลีย่นชุดฟิวเซอร์ในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นท่ี
พอใจอีกต่อไป หลังจากชุดฟิวเซอร์หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ การรบั
ประกันการคุ้มครองของ HP ในชุด
ฟิวเซอร์นั้นจะส้ินสุดลง

ข้อควรระวัง: ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอ
ให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะดําเนินการ

1. เปิดฝาปิดด้านขวา

2. จับท่ีจับสีนํ้าเงินท้ังสองด้านของฟิวเซอร์ และดึงออกมาตรงๆ เพือ่
ถอดออก

3. ติดต้ังฟิวเซอร์ใหม่

4. ปิดฝาปิดด้านขวา

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก เครื่องพมิพ์จะแสดงเมื่อชุดรวบรวมผงหมึกเต็มและจําเป็นต้องเปลี่ยน การ
พิมพ์ต่อโดยไม่ยอมเปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก อาจทําให้เครื่องพมิพ์เสีย
หาย ผงหมึกเลอะ หรือเกิดความผิดพลาดอื่นๆ ให้เตรียมชุดรวบรวมผง
หมึกสํารองไว้สําหรบัติดต้ัง หลงัจากชุดรวบรวมผงหมึกเต็ม การรบัประกัน
การคุ้มครองของ HP ในชุดรวบรวมผงหมึกน้ันจะส้ินสุดลง

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก

เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ส่ง เครื่องพมิพ์จะแสดงเมื่ออุปกรณ์ส่งหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ อายุ
การใช้งานจริงท่ีเหลืออยู่อาจแตกต่างจากการประมาณการ ให้เตรียม
อุปกรณ์ส่งสํารองไว้สําหรับติดตั้งเมื่อคณุภาพการพมิพ์ไม่เป็นท่ีพอใจอกีต่อ
ไป ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอปุกรณ์ส่งในขณะนี้ เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่
เป็นท่ีพอใจอกีต่อไป หลังจากอุปกรณ์ส่งหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้
การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส่งน้ันจะส้ินสุดลง

เปลี่ยนชุดถ่ายโอน คําแนะนํารวมอยู่กับอุปกรณ์ส่ง

เปลี่ยนตลับหมึกสดีํา การแจ้งเตือนน้ีจะปรากฏเฉพาะเม่ือเครื่องพมิพ์ได้รับการต้ังค่าให้หยุด
ทํางานเม่ือปริมาณหมึกถึงเกณฑ์ระดบัตํ่ามาก เครื่องพมิพ์จะแสดงเม่ือ
ระดับอุปกรณ์ส้ินเปลอืงหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ อายุการใช้งานจริง
ท่ีเหลอือยู่อาจแตกต่างจากการประมาณการ คุณติดต้ังอุปกรณ์ส้ินเปลอืง
ใหม่เมื่อคุณภาพการพิมพ์ลดลง อปุกรณ์ส้ินเปลืองไม่จําเป็นต้องได้รบัการ
เปลี่ยนในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพการพมิพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป
หลงัจากอุปกรณ์ส้ินเปลืองของ HP หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ การ
รับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์ส้ินเปลอืงนั้นจะส้ินสุดลง

เปลี่ยนตลับหมึกสีท่ีระบุใหม่

หรอืกําหนดค่าเครื่องพมิพ์ให้พิมพ์ต่อไปโดยใช้เมนู จัดการอุปกรณ์ฯ

เปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง การแจ้งเตือนน้ีจะปรากฏเฉพาะเม่ือเครื่องพมิพ์ได้รับการต้ังค่าให้หยุด
ทํางานเมื่อปริมาณหมึกถึงเกณฑ์ระดับ “ตํ่ามาก” อุปกรณ์ส้ินเปลืองหมด
อายุการใช้งานท่ีประมาณไว้มากกว่าสองอย่าง อายุการใช้งานจรงิท่ีเหลืออยู่
อาจแตกต่างจากการประมาณการ โปรดพจิารณาการเตรียมอปุกรณ์ส้ิน
เปลืองสําหรับเปลี่ยนเพือ่ติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
อุปกรณ์ส้ินเปลืองไม่จําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนในขณะน้ี เว้นแต่คุณภาพ
การพิมพ์ไม่สามารถยอมรบัได้อกีต่อไป หลังจากอปุกรณ์ส้ินเปลืองของ HP
หมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้ การรับประกันการคุ้มครองของ HP ใน
อุปกรณ์ส้ินเปลืองน้ันจะส้ินสุดลง

ให้เปลีย่นอปุกรณ์ส้ินเปลืองท่ีจําเป็น

หรอืกําหนดค่าเครื่องพมิพ์ให้พิมพ์ต่อไปโดยใช้เมนู จัดการอุปกรณ์ฯ

ใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้แล้ว มีการใช้ตลับหมึกพิมพ์อันใดอันหน่ึงมาก่อนแล้ว หากคุณมั่นใจว่าซ้ืออปุกรณ์ส้ินเปลืองของแท้ของ HP โปรดไปที่
www.hp.com/go/anticounterfeit
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แก้ปัญหากระดาษติด
ป้องกันกระดาษตดิ

สาเหตุทั่วไปของปัญหากระดาษติด1

สาเหตุ วิธีแก้ไข
ปรับตัวก้ันความยาวและความกว้างของกระดาษไม่ถูกต้อง ปรับตัวก้ันให้ชิดกับปึกกระดาษ

กระดาษไม่ตรงตามข้อกําหนด ใช้เฉพาะกระดาษที่เป็นไปตามข้อกําหนดของ HP เท่าน้ัน โปรดดท่ีู กระดาษและวสัดุพิมพ์ ในหน้า 11

กระดาษที่คณุบรรจุน้ันเคยใช้งานกับเครือ่งพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารมาแล้ว อย่าใช้กระดาษที่ผ่านการพมิพ์หรือถ่ายเอกสารมาแล้ว

บรรจุกระดาษในถาดป้อนไม่ถูกวธิี นํากระดาษส่วนท่ีเกินออกจากถาดป้อนกระดาษ ตรวจดูว่าปึกกระดาษอยู่ใต้เครือ่งหมายแสดงจํานวน
กระดาษสูงสุดในถาด โปรดดท่ีู การใส่กระดาษในถาด ในหน้า 18

กระดาษเบี้ยว ปรับตัวก้ันกระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษเพือ่ให้พอดีกับปึกกระดาษโดยไม่
ทําให้บิดเบี้ยว

กระดาษโค้งงอหรือเกาะติดกัน นํากระดาษออกจากถาดแล้วงอหรอืบิด 180 องศา หรอืคว่ํากระดาษลง ใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาด

หมายเหต:ุ อย่าคลี่ปึกกระดาษ การกรดีกระดาษทําให้เกิดไฟฟ้าสถิต ซ่ึงอาจทําให้กระดาษ
เกาะติดกันได้

มกีารนํากระดาษออกไปก่อนท่ีจะออกมาทางถาดกระดาษออก รอให้หน้าท่ีพิมพ์แล้วออกมาท่ีถาดกระดาษออกอย่างเรยีบร้อย ก่อนหยิบออกมา

กระดาษหนักเกินไป อย่าใช้กระดาษปรมิาณมากจนเกินน้ําหนักท่ีรองรับสําหรับถาดป้อนกระดาษ โปรดดูท่ี ประเภทกระดาษที่
สนับสนุนและความจุของถาด ในหน้า 17

อย่าใช้กระดาษที่มีนํ้าหนักเกินกว่าท่ีการพมิพ์สองหน้าอตัโนมัติรองรับ โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน
สําหรับการพิมพ์สองด้าน ในหน้า 16

สภาพกระดาษท่ีใช้ไม่ดี เปลี่ยนกระดาษ

ลกูกลิง้ภายในจากถาดไม่ดึงกระดาษ นําวสัดพุิมพ์แผ่นบนสุดออก หากวัสดุพมิพ์มีนํ้าหนักมากเกินไป อาจจะไม่ถูกดงึจากถาด โปรดดูท่ี
ประเภทกระดาษที่สนับสนุนและความจุของถาด ในหน้า 17

กระดาษที่ใช้มีขอบที่ไม่เรียบหรือเป็นหยัก เปลี่ยนกระดาษ

กระดาษที่มกีารเจาะรูหรือมีลายนูน กระดาษท่ีเป็นรูหรือมลีายนูนจะดงึแยกจากกันได้ยาก ให้ป้อนกระดาษทีละแผ่น

เก็บรักษากระดาษไม่ถูกต้อง เปลี่ยนกระดาษในถาดใหม่ ควรให้กระดาษอยู่ในหีบห่อเดิมท่ีได้มาและเก็บในท่ีท่ีเหมาะสม

1 หากเคร่ืองพิมพ์ยังคงเกิดปัญหากระดาษติดอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนุญาตของ HP

ตําแหน่งท่ีกระดาษติด
ใช้ภาพประกอบน้ีเพื่อระบุตําแหน่งที่กระดาษติด นอกจากน้ี คําแนะนําจะปรากฏบนแผงควบคุมเพ่ือแนะนําเก่ียวกับตําแหน่งกระดาษติดและวิธีนํากระดาษออกมา

หมายเหตุ: บริเวณภายในของเครื่องพิมพ์ท่ีอาจต้องเปิดออกเพ่ือนํากระดาษติดออกจะมีท่ีจับสีเขียวหรือติดฉลากสีเขียว
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ภาพ 7-1  ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

2

3

5

1

4

6

1 ถาดกระดาษออก

2 ฝาปิดด้านขวาบน

3 บริเวณถาด 1

4 ถาด 2, ถาด 3 และถาดเสริม 4, 5 และ 6

5 ฝาปิดด้านขวากลาง

6 ฝาปิดด้านขวาล่าง

คําเตือน! เพื่อป้องกันไฟช็อต ให้ถอดสร้อยคอ สร้อยข้อมือ หรือชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ ออกก่อนจะสอดมือเข้าไปภายในเคร่ืองพิมพ์

การแก้ปัญหากระดาษตดิในถาด 1

1. หากมองเห็นกระดาษท่ีติดอยู่ในถาด 1 ในนํากระดาษท่ีติดออกโดยการดึง
กระดาษออกมาตรงๆ แตะปุ่ม OK เพื่อลบข้อความ
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2. หากคุณไม่สามารถดึงกระดาษออกได้ หรือมองไม่เห็นกระดาษที่ติดอยู่ใน
ถาด 1 ให้ปิดถาด 1 และเปิดฝาปิดด้านขวาบน

 

3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากบริเวณดึงกระดาษ  

4. ปิดฝาปิดด้านขวาบน  
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การแก้ปัญหากระดาษตดิในถาด 2, ถาด 3 หรือถาดเสริม
ข้อควรระวัง: การเปิดถาดเม่ือกระดาษติดอาจทําให้กระดาษฉีกขาด และมีเศษกระดาษอยู่ในถาด ซ่ึงอาจทําให้กระดาษติดอีกได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านํากระดาษท่ี
ติดออกก่อนเปิดถาด

1. เปิดถาดและตรวจดูว่ามีการจัดเรียงกระดาษอย่างถูกต้อง นํากระดาษท่ีติดหรือ
เสียออก ในการนํากระดาษท่ีติดออกจากช่องถาด ให้ถอดถาดออกจาก
เคร่ืองพิมพ์

 

2. ปิดถาด  

3. หากกระดาษท่ีติดอยู่ในถาด 3 คุณสามารถเปิดฝาปิดท่ีอยู่ตรงถาดด้านขวา นํา
กระดาษที่ติดออก จากน้ันปิดฝา

 

การแก้ปัญหากระดาษตดิในฝาปิดด้านขวาบน
ข้อควรระวัง: ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเคร่ืองพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ
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1. เปิดฝาปิดด้านขวาบน  

2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากบริเวณดึงกระดาษ  

3. ถ้ามองเห็นกระดาษกําลังจะเข้าสู่ด้านล่างของฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงลงเพ่ือนํา
กระดาษออกมา

ข้อควรระวัง: อย่าสัมผัสลูกกล้ิงส่งกระดาษ (ภาพท่ี 1) การเกิด
รอยใดๆ บนลูกกล้ิงอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์

 

1
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4. อาจมีกระดาษติดอยู่ด้านในของฟิวเซอร์ท่ีมองไม่เห็น เปิดฝาปิดช่องดึง
กระดาษติดออกในฟิวเซอร์ ถ้ามีกระดาษติดอยู่ด้านในฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงข้ึน
ตรงๆ เพื่อนํากระดาษออกมา หากกระดาษฉีกขาด ให้ดึงเศษกระดาษออกให้
หมด

ข้อควรระวัง: แม้ว่าตัวฟิวเซอร์จะเย็นลงแล้ว แต่ลูกกล้ิงท่ีอยู่ด้าน
ในอาจยังคงร้อนอยู ่อย่าสัมผัสถูกลูกกล้ิงของฟิวเซอร์จนกว่าลูกกล้ิงจะเย็นลง

หากไม่มีกระดาษเหลืออยู่แล้ว แต่เคร่ืองพิมพ์ยังรายงานว่ากระดาษติด ให้ถอด
ฟิวเซอร์ออกเพ่ือตรวจดูว่ามีกระดาษติดอยู่ในช่องฟิวเซอร์หรือไม่ นํากระดาษ
ออก จากน้ันติดต้ังฟิวเซอร์ใหม่อีกคร้ัง

หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่าฟิวเซอร์ได้รับการติดต้ังใหม่อย่างถูกต้อง
ก่อนท่ีจะปิดฝาปิดด้านขวาบน

 

5. ปิดฝาปิดด้านขวาบน  

การแก้ปัญหากระดาษตดิในฝาปิดด้านขวาล่าง
1. เปิดฝาปิดด้านขวาล่าง  
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2. หากมองเห็นกระดาษ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษข้ึนหรือลงเพ่ือดึงออกมา  

3. ปิดฝาปิดด้านขวาล่าง  

การแก้ปัญหากระดาษติดในบริเวณถาดกระดาษออก
1. หากมองเห็นกระดาษจากถาดกระดาษออก ให้จับขอบกระดาษ และดึงออก  
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A วัสดุส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม

● ส่ังซ้ือชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● หมายเลขชิ้นส่วน
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สัง่ซ้ือช้ินส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ส่ังซื้ออุปกรณ์ส้ินเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

ส่ังซื้อช้ินส่วนหรืออปุกรณ์เสริมของแท้ของ HP www.hp.com/buy/parts

ส่ังซื้อผ่านผู้ให้บริการ ติดต่อผู้ให้บริการท่ีได้รบัสิทธิ์จาก HP

ส่ังซื้อโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ HP HP Embedded Web Server มีลิงค์ไปยังเวบ็ไซต์ HP SureSupply ซ่ึงให้ตัวเลอืก
สําหรับการซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองของแท้จาก HP
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หมายเลขช้ินส่วน
ข้อมูลการส่ังซ้ือและความพร้อมของรายการผลิตภณัฑ์อาจเปล่ียนแปลงในระหว่างอายุการใช้งานของเคร่ืองพิมพ์

อุปกรณ์เสริม
รายการ คําอธิบาย หมายเลขอะไหล่
ถาดป้อนกระดาษ  1 × 500 แผ่นสําหรับ
HP Color LaserJet

ถาดกระดาษ 500 แผ่น CE860A

ถาดป้อนกระดาษและที่วางกระดาษขนาด 3 × 500 แผ่นสําหรบั
HP Color LaserJet

ถาดกระดาษ 1500 แผ่น มีถาดกระดาษ 500 แผ่นสามถาด CE725A

ตลับหมึกพิมพ์
รายการ คําอธิบาย1 หมายเลขอะไหล่
ตลับหมึกพมิพ์สีดําสําหรับ HP Color LaserJet ตลับหมึกสีดํา CE270A

ตลับหมึกพมิพ์สีนํ้าเงินสําหรับ HP Color LaserJet ตลับหมึกสีน้ําเงนิ CE271A

ตลับหมึกพมิพ์สีเหลืองสําหรบั HP Color LaserJet ตลับหมึกสีเหลอืง CE272A

ตลับหมึกพมิพ์สีแดงสําหรับ HP Color LaserJet ตลับหมึกสีแดง CE273A

1 โปรดดูข้อมลูเพิ่มเติมท่ี www.hp.com/go/learnaboutsupplies

สายเคเบลิและอินเทอร์เฟส
รายการ คําอธิบาย หมายเลขอะไหล่
เซิร์ฟเวอร์พิมพ์แบบไร้สาย เซิร์ฟเวอร์พมิพ์แบบไร้สาย HP Jetdirect 2700w USB J8026A

สายเคเบิล USB ช่องเสียบอปุกรณ์ท่ีเทียบเท่ากับ USB มาตรฐานขนาด 2 เมตร C6518A

ชุดบาํรุงรักษา
รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดฟิวเซอร์ ฟิวเซอร์สํารองแบบ 110 โวลต์ CE977A

ฟิวเซอร์สํารองแบบ 220 โวลต์ CE978A

ชุดอปุกรณ์ส่ง การเปลี่ยนสายพานส่ง, ลูกกลิ้งส่งกระดาษ, ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ 9
ตัว สําหรับถาด 2-6 และ ลูกกลิ้งดึงกระดาษ 6 ตัว สําหรับถาด
1-6

CE516A

ชุดรวบรวมผงหมึก อปุกรณ์รบัผงหมกึส่วนท่ีไม่ติดกับกระดาษ CE980A

THWW หมายเลขชิ้นส่วน 109
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