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1 วิธีใช HP ENVY 5530 e-All-in-One series

เรียนรูวิธีใช HP ENVY 5530 series ของคุณ

● ทำความรูจักกับ HP ENVY 5530 series ในหนา 3

● Print (พิมพ) ในหนา 9

● การใชบริการทางเว็บ ในหนา 29

● การทำสำเนาและสแกน ในหนา 35

● การทำงานกับตลับหมึกพิมพ ในหนา 43

● การเชื่อมตอ ในหนา 51

● ขอมูลทางเทคนิค ในหนา 85

● การแกไขปญหา ในหนา 61
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2 ทำความรูจักกับ HP ENVY 5530 series

● ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

● ปดอัตโนมัติ
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ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
ภาพ 2-1  มุมมองดานหนาและดานบนของ HP ENVY 5530 e-All-in-One series

คุณสมบัติ คำอธิบาย

1 ฝาปด

2 แผนปดดานใน

3 กระจก

4 ตัวปรับความกวางกระดาษ

5 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6 ฝาครอบทางผานของกระดาษ

7 บริเวณที่เขาถึงตลับหมึกพิมพ

8 ตลับหมึกพิมพ

9 ปุมเปด

10 ไฟสถานะการดหนวยความจำ

11 ชองเสียบการดหนวยความจำ

12 แผงควบคุม

13 จอส ี(หรือที่เรียกกันวาจอแสดงผล)

14 ถาดกระดาษ

15 แกนเลือ่นของถาดกระดาษ (หรือที่เรียกวาแกนเลื่อนของถาด)

16 ตำแหนงของหมายเลขรุน

17 ไฟแสดงสถานะและปุมระบบไรสาย

18 ไฟแสดงสถานะและปุม ePrint
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ภาพ 2-2  มุมมองดานหลังของ HP ENVY 5530 e-All-in-One series

คุณสมบัติ คำอธิบาย

19 การเช่ือมตอสายไฟ ใชสายไฟที ่HP ใหมาเทานั้น

20 พอรต USB ดานหลัง
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
สัมผัสปุมทิศทางเพื่อสลับระหวางหนาจอหลัก 2 หนาจอ

ภาพ 2-3  คุณสมบัติของแผงควบคุม

คุณสมบัติ คำอธิบาย

1 หนาหลัก: กลับไปยังหนาจอหลัก ซ่ึงเปนหนาจอแรกท่ีแสดงขึ้นเมื่อคุณเปดเครื่องพิมพ

2 ไอคอน ePrint: เปดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบราย
ละเอียดสถานะ ePrint เปลี่ยนการต้ังคา ePrint หรือพิมพหนาขอมูล

3 ไอคอน ระบบไรสาย: เปดเมนู Wireless Summary (สรุประบบไรสาย) ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบสถานะระบบ
ไรสายและเปล่ียนการตั้งคาระบบไรสายได นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบระบบไรสายเพื่อชวยใน
การวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย

4 ไอคอน หมึกพิมพ: แสดงระดับหมึกพิมพโดยประมาณของตลับหมึกพิมพแตละตลับ และแสดงสัญลักษณเตือนเมื่อ
ระดับหมึกพิมพต่ำกวาระดับหมึกพิมพที่ต่ำที่สุดที่คาดใหมีได

5 ไอคอน Settings (การตัง้คา): เปดเมนู Settings (การตัง้คา) ซึ่งคุณสามารถเปล่ียนการกำหนดลักษณะและใช
เครื่องมือเพื่อใชงานฟงกชันการบำรุงรักษา

6 ไอคอน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย): จากเมน ูWireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) คุณจะ
สามารถเปด Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (แบบปลอดภัยและแบบไมปลอดภัย) ปด Wireless
Direct (โดยตรงแบบไรสาย) และแสดงช่ือและรหัสผานของ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ในกรณีที่
เปดแบบปลอดภัย

7 วิธีใช: หนาจอหลักจะแสดงหัวขอวิธีใชทั้งหมด แสดงขอมูลหรือภาพเคลื่อนไหวบนจอแสดงผลในหนาจออืน่
สำหรับความชวยเหลือของการทำงานปจจุบัน

8 ไฟแสดงสถานะ ระบบไรสาย: แสดงใหทราบวาเครื่องพิมพมีการเชื่อมตอไรสายกับเครือขายหรือไม

9 ปุม ระบบไรสาย: เปดเมนู Wireless Summary (สรุประบบไรสาย)

10 ปุมทิศทาง: ชวยใหคุณสามารถเขาถึงหนาจอหลัก 2 หนาจอ รูปภาพ ตัวอยางกอนพิมพ แอพพลิเคชัน และตัวเลือก
เมนูแนวนอน

11 ยอนกลับ: กลับไปยังหนาจอกอนหนา

12 Photo (ภาพถาย): เปดเมนู Photo (ภาพถาย) ซ่ึงคุณสามารถดูและพิมพภาพถายหรือพิมพภาพถายซ้ำ

13 แอพพลิเคชัน: ชวยใหคุณสามารถเขาถึงและสั่งพมิพขอมูลจากเว็บไซต เชน คูปอง หนาเอกสารสี เกมปริศนา และ
อื่นๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย

14 Copy (ทำสำเนา): เปดเมนู Copy (ทำสำเนา) ท่ีคุณสามารถเลือกชนิดสำเนา หรือเปลี่ยนการต้ังคาการทำสำเนา

15 Cancel (ยกเลิก): หยุดการทำงานปจจุบัน

16 ปุม ePrint: เปดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียด
สถานะ ePrint เปลี่ยนการต้ังคา ePrint หรือพิมพหนาขอมูล
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คุณสมบัติ คำอธิบาย

17 Scan (สแกน): เปดเมนู Scan (สแกน) ท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสำหรับการสแกนของคุณได

18 แบบฟอรมสำเร็จรูป: การใช HP Quick Forms จะชวยใหคุณสามารถพิมพปฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม
กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ และกระดาษจดโนตเพลง

ภาพ 2-4  ไฟแสดงสถานะและปุมระบบไรสาย

หมายเลข คุณสมบัติ คำอธิบาย

1 ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย ● ไฟสวางสีฟาบงชี้วามีการสรางการเช่ือมตอแบบไรสายข้ึนแลว และคุณสามารถพิมพงานได

● ไฟกะพริบชาๆ แสดงวามีการเปดระบบไรสาย แตเครื่องพิมพไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย ตรวจสอบวา
เครื่องพมิพของคุณตั้งอยูในพื้นทีท่ี่สัญญาณไรสายครอบคลุมถงึ

● ไฟกะพริบถี่ๆ แสดงวาระบบไรสายเกิดขอผิดพลาด ดูขอความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

● หากระบบไรสายปดอยู ไฟแสดงสถานะระบบไรสายจะดับ จอแสดงผลจะแสดง Wireless Off (ระบบไรสาย
ปดอยู)

2 ปุมไรสาย กดปุมเพ่ือแสดงสถานะของระบบไรสาย, IP แอดเดรส, ชื่อเครือขาย, ฮารดแวรแอดเดรส (MAC) และสถานะของ
ระบบ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

ภาพ 2-5  ปุม ePrint

กดปุมเพื่อแสดงท่ีอยูอีเมลของเครื่องพิมพ สถานะ ePrint และคุณสมบัติ ePrint
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ปดอัตโนมัติ
การปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Off) จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติในบางพ้ืนที่ตามคาเริ่มตนเม่ือคุณเปดเครื่องพิมพ เมื่อการ
ปดเครื่องอัตโนมัติถูกเปดใชงาน เครื่องพิมพจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีการทำงานเปนเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อประหยัด
พลังงาน การปดเครื่องอัตโนมัติจะปดการทำงานทั้งหมดของเครื่องพิมพ ดังนั้นคุณจึงตองกดปุมเปด/ปดเครื่องเพ่ือเปดการ
ทำงานของเครื่องอีกครั้ง สำหรับรุนของเครื่องพิมพท่ีมีระบบไรสายหรือเครือขายอีเทอรเน็ต การปดเครื่องอัตโนมัติจะถูกปด
ใชงานโดยอัตโนมัติเม่ือเครื่องพิมพสรางการเช่ือมตอไรสายหรือการเช่ือมตอเครือขายอีเทอรเนต็ แมวาจะมีการปดใช
งานการปดเครื่องอัตโนมัติ เคร่ืองพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากที่ไมมีการใชงานนานหานาทีเพื่อชวยลดการใชพลังงาน

วิธีเปลี่ยนการต้ังคาการปดเคร่ืองอัตโนมัติ

1. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก HP ENVY 5530
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ เลือก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครื่องพิมพ)

3. ใน Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ) ที่ปรากฏข้ึน ใหคลิก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)
แลวทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

เมื่อคุณเปลี่ยนการต้ังคานี ้เครื่องพิมพจะคงการต้ังคาที่คุณเลือกไว
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3 Print (พิมพ)

● พิมพภาพถาย

● การพิมพเอกสาร

● การพิมพซองจดหมาย

● การพิมพ Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป)

● พิมพดวย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ

● การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด
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พิมพภาพถาย

ใสกระดาษภาพถาย

1. ใสกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษ

● ดึงถาดกระดาษออกมาจนสุด

● ใสกระดาษภาพถายโดยคว่ำดานที่จะพิมพลง

● เล่ือนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษ

● ดันถาดกระดาษเขาไปจนกวาจะสุด

2. เปดแกนเล่ือนของถาดกระดาษ

การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจำ

1. ใสการดหนวยความจำลงในชองเสียบการด

2. จากหนาจอหลัก แตะ ภาพถาย เพ่ือแสดงเมนู Photo (ภาพถาย)

3. ในเมนู Photo (ภาพถาย) แตะ View & Print (ดูและพิมพ) เพื่อแสดงภาพถาย

4. แตะภาพถายที่คุณตองการพิมพ

5. แตะปุมลูกศรข้ึนหรือลงเพ่ือกำหนดจำนวนภาพถายที่จะพิมพ

6. แตะ Edit (แกไข) เพื่อเลือกตัวเลือกสำหรับแกไขภาพถายที่เลือกไว คุณสามารถหมุนภาพถาย ตัดครอบภาพถาย หรือ
เปดและปด Photo Fix (แกไขภาพ)

7. แตะ Done (เสร็จส้ิน) และแสดงตัวอยางภาพถายที่เลือก หากคุณตองการปรับหนาท่ีจัดวางไว ประเภทกระดาษ แกไข
ตาแดง หรือการประทับวันที ่ใหแตะ Settings (การตั้งคา) แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ นอกจากน้ี คุณสามารถบันทึก
การตั้งคาใหมเปนคาเริ่มตนได

8. แตะ Print (พิมพ) เพื่อเร่ิมพิมพ

10 บท 3   Print (พิมพ) THWW



การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

1. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ), Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในพ้ืนที ่Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมในพื้นที่
Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบ
ดึงลง

หมายเหตุ: เพื่อใหไดความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เลือก Photo
Paper (กระดาษภาพถาย) จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) และเลือก Best (ดีที่สุด) ในพื้นที่ Quality
Settings (การต้ังคาคุณภาพ) จากน้ันไปที่ปุม Advanced (ขั้นสูง) และเลือก Yes (ใช) จากรายการแบบดึงลง Print
in Max DPI (พิมพดวย DPI สูงสุด) หากคุณตองการพิมพดวย DPI สูงสุดในโหมดสีเทา ใหเลือก High Quality
Grayscale (โหมดสีเทาคุณภาพสูง) จากรายการแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพในโหมดสีเทา)

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

6. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

หมายเหตุ: อยาทิ้งกระดาษภาพถายที่ยังไมไดใชไวในถาดปอนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมวนตวั ซึ่งทำใหคุณภาพงาน
พิมพลดลง กระดาษภาพถายควรเรียบกอนพิมพ
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การพิมพเอกสาร

ใสกระดาษ

1. ใสกระดาษลงในถาดกระดาษ

● ดึงถาดกระดาษออกมาจนสุด

● ใสกระดาษโดยคว่ำดานที่จะพิมพลง

● เล่ือนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษ

● ดันถาดกระดาษเขาไปจนกวาจะสุด

2. เปดแกนเล่ือนของถาดกระดาษ

วิธีพิมพเอกสาร

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกปุม Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ), Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในพ้ืนที ่Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมในพื้นที่
Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบ
ดึงลง

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

6. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเร่ิมตนการพิมพ

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

1. จากซอฟตแวรของคุณ ใหคลิกปุม Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู
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3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ) Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพที่เหมาะสมจาก
รายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาด
กระดาษ)

5. ในแท็บ Layout (เคาโครง) ใหเลือก Flip on Long Edge (กลับดานตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge
(กลับดานตามแนวส้ัน) จากเมนูแบบดึงลง Print on Both Sides (พิมพทั้งสองดาน)

6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ

หมายเหตุ: หลังจากพิมพเอกสารแลวหนึ่งหนา จะปรากฏขอความแจงเตือนใหคุณรอสองสามวินาที จากนั้น
เครื่องพิมพจะใสกระดาษกลับโดยอัตโนมัติเพื่อพิมพอีกดานหน่ึงของกระดาษ คุณไมจำเปนตองใสกระดาษซ้ำหรือ
ดำเนินการใดๆ ดวยตนเอง

หมายเหตุ: หากเอกสารท่ีพิมพแลวไมอยูในระยะขอบของกระดาษ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกภาษาและภูมิภาคที่ถูก
ตอง บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Settings (การตั้งคา) จากนั้นเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ) เลือก
ภาษาและภูมิภาคของคุณจากตัวเลือกที่มีให การตั้งคาภาษาและประเทศ/ภูมิภาค ท่ีถูกตองชวยทำใหแนใจวาเครื่องพิมพจะมี
การต้ังคาขนาดกระดาษเร่ิมตนที่เหมาะสม

THWW การพิมพเอกสาร 13



การพิมพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดอยางนอยหนึ่งซองลงในถาดกระดาษของ HP ENVY 5530 series โปรดอยาใชซอง
จดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนนู รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการจัดรูปแบบสำหรับพิมพซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในซอฟตแวรเวิรด
โปรเซสซิ่งของคุณ เพ่ือใหไดคุณภาพท่ีดีที่สุด โปรดใชฉลากเพ่ือพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดกระดาษไวแลว

2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกจนสุด

3. วางซองจดหมายลงท่ีตรงกลางของถาดกระดาษ ควรคว่ำหนาที่จะพิมพลง ฝาซองควรอยูทางดานซาย

4. ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด

5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมาย

1. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ), Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในพ้ืนที ่Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมในพื้นที่
Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบ
ดึงลง

5. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)
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การพิมพ Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป)
ใช HP Quick Forms เพื่อพิมพงานพิมพที่สนุกสนานและมีประโยชน คุณสามารถพิมพปฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม
กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ และกระดาษจดโนตเพลง

การพิมพ Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป)

1. บนหนาจอหลักจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตปุมทิศทางดานขวา แลวแตะ แบบฟอรมสำเร็จรูป

2. แตะ Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) หากคุณไมพบแอพพลิเคชัน ใหแตะปุมทิศทางขวาเพ่ือเลื่อนดู
แอพพลิเคชันทั้งหมด

3. เลือกตวัเลือกใดตัวเลือกหน่ึงของ HP Quick Form ดังนี้: Calendar (ปฏิทิน), Check List (รายการตรวจสอบ),
Games (เกม), Notebook Paper (กระดาษสมุดจด), Graph Paper (กระดาษกราฟ) และ Music Paper
(กระดาษจดโนตเพลง)

4. แตะหมวดหมูยอยจากตัวเลือกของคุณ ใชปุมทิศทางขวาเพื่อเลื่อนดูหมวดหมูยอยตางๆ

5. แตะปุมลูกศรซายหรือขวาเพ่ือระบุจำนวนสำเนาท่ีคุณตองการพิมพ แลวแตะ Done (เสร็จส้ิน)
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พิมพดวย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)
ดวย Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP คุณสามารถพิมพแบบไรสายจากคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต
หรืออุปกรณอ่ืนที่มีคุณสมบัติการใชงานแบบไรสายได โดยไมตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายที่มีอยู

เมื่อใชWireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP ใหปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้:

● ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาของคุณไดติดตั้งซอฟตแวรทีจ่ำเปนไวแลว:

ถาคุณตองการใชคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังซอฟตแวรเคร่ืองพิมพที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
แลว

● ถาคุณตองการใชอุปกรณพกพา ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งแอพสำหรับการพิมพที่ใชงานรวมกันไดแลว สำหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิมพจากอุปกรณพกพา โปรดเขาไปที่ www.hp.com/global/us/en/eprint/
mobile_printing_apps.html

● ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปด Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP ท่ีเครื่องพิมพแลวและถาจำเปน เปดใช
ฟงกชั่นความปลอดภัย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เช่ือมตอไปยังเครื่องพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร
ในหนา 55

● คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP เดียวกันไดกับคอมพิวเตอรและอุปกรณ
พกพาสูงสุดหาเครื่อง

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP สามารถใชงานไดแมขณะเครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับคอมพิวเตอร
โดยใชสาย USB หรือกับเครือขายโดยใชการเช่ือมตอแบบไรสาย

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP ไมสามารถใชในการเชื่อมตอคอมพิวเตอร อุปกรณพกพาหรือ
เครื่องพมิพกับอินเทอรเน็ต

 คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

หมายเหตุ: ในขณะน้ี เว็บไซตน้ีอาจใชไมไดกับทุกภาษา

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การพิมพจากอุปกรณพกพาท่ีเปดใชงานไรสายได

● พิมพจากคอมพิวเตอรที่เปดใชงานระบบไรสายได

การพิมพจากอุปกรณพกพาท่ีเปดใชงานไรสายได

ตรวจสอบวาคุณไดตดิตั้งแอพสำหรับการพิมพที่ใชไดกับอุปกรณพกพาของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปด Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี เชื่อมตอไปยังเครือ่งพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร ในหนา 55

2. เปดการเช่ือมตอ Wi-Fi ที่อุปกรณพกพาของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณพกพา

หมายเหตุ: หากอุปกรณพกพาของคุณไมสนับสนุน Wi-Fi คุณไมสามารถใช Wireless Direct (โดยตรงแบบไร
สาย) ของ HP

16 บท 3   Print (พิมพ) THWW

http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70046-win-EN5530&h_lang=en&h_cc=th
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html


3. เชื่อมตอกับเครือขายใหมจากอุปกรณพกพา เชื่อมตอกับเครือขายไรสายหรือฮ็อตสปอตใหมตามวิธีการปกติของคุณ
เลือกชื่อ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP จากรายการเครือขายไรสายที่แสดง เชน HP-Print-**-
ENVY-5530 (โดยที่ ** คืออักขระเฉพาะในการระบุเครื่องพิมพของคุณ)

หากเปดใชงาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP พรอมฟงกช่ันความปลอดภัย โปรดปอนรหัสผาน
เม่ือไดรับพรอมท

4. พิมพเอกสารของคุณ

พิมพจากคอมพิวเตอรท่ีเปดใชงานระบบไรสายได

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปด Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร ในหนา 55

2. เปดการเช่ือมตอ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ใหมากับคอมพิวเตอร

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอรของคุณไมสนับสนุน Wi-Fi คุณไมสามารถใช Wireless Direct (โดยตรงแบบไร
สาย) ของ HP

3. เชื่อมตอเครือขายใหมจากคอมพิวเตอร เช่ือมตอกับเครือขายไรสายหรือฮ็อตสปอตใหมตามวิธีการปกติของคุณ เลือก
ชื่อ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP จากรายการเครือขายไรสายที่แสดง เชน HP-Print-**-
ENVY-5530 (โดยที่ ** คืออักขระเฉพาะในการระบุเครื่องพิมพของคุณ)

หากเปดใชงาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP พรอมฟงกช่ันความปลอดภัย โปรดปอนรหัสผาน
เม่ือไดรับพรอมท

4. ไปท่ีขั้นตอนที ่5 หากติดต้ังเครื่องพิมพติดตั้งและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานเครือขายไรสาย ไวแลว หากติดตั้ง
เคร่ืองพิมพและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย USB ไวแลว ใหทำตามขั้นตอนดานลางเพ่ือติดต้ัง
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ โดยใชการเช่ือมตอ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่มตน) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิก Printer Setup & Software (การตั้งคาเคร่ืองพิมพและ
ซอฟตแวร)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก Printer
Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)

b. เลือก Connect New Printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพใหม)

c. เม่ือหนาจอซอฟตแวร Connection Options (ตัวเลือกการเช่ือมตอ) แสดงขึ้น ใหเลือก Wireless (ไรสาย)

เลือก HP ENVY 5530 series จากรายการเครื่องพิมพที่พบ

d. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

5. พิมพเอกสารของคุณ
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เคล็ดลับเพ่ือความสำเร็จในการพิมพ
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปน้ีเพ่ือความสำเร็จในการพิมพ

เคล็ดลับสำหรับการพิมพจากคอมพิวเตอร

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการพิมพเอกสาร ภาพถาย หรือซองจดหมายจากคอมพิวเตอร ใหใชการเชื่อมโยงตอไปน้ีเพื่อ
ไปยังคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับระบบปฏิบัติการ

● เรียนรูวิธีการพิมพภาพถายท่ีบันทึกไวในคอมพิวเตอรของคุณ เรียนรูวิธีเปดใชงานความละเอียด dpi สูงสุด
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีการพิมพซองจดหมายจากคอมพิวเตอรของคุณ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เคล็ดลับเก่ียวกับหมึกพิมพและกระดาษ

● ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพ
ของ HP ซ่ึงทำใหคุณพิมพงานคุณภาพเย่ียมไดอยางตอเนื่อง

● ควรตรวจสอบใหแนใจวาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเพียงพอ หากตองการดูระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ใหแตะ
ไอคอน หมึกพิมพ (หมึกพิมพ) จากหนาจอหลัก

หากตองการเรียนรูเคล็ดลับเพิ่มเติมเก่ียวกับการใชงานตลับหมึกพิมพ โปรดดู เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ
ในหนา 50 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

● ใสปกกระดาษ ไมใชแคหน่ึงแผน ใชกระดาษที่เรียบและสะอาดซ่ึงมีขนาดเทากัน ตรวจสอบใหแนใจวาใสกระดาษ
ประเภทเดียวกันเทานั้นในคราวเดียวกัน

● เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ

● กำหนดคุณภาพการพิมพและขนาดกระดาษใหตรงกับประเภทและขนาดของกระดาษที่ใสไวในถาดกระดาษ

● สำหรับการนำกระดาษท่ีติดอยูออก โปรดดู ดึงกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 62 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับการต้ังคาเครื่องพิมพ

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media
(วัสดุพิมพ) ในพื้นที ่Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพที่เหมาะสมในพื้นที่ Quality
Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในกลองโตตอบ Advanced
Options (ตัวเลือกขั้นสูง) เขาถึงกลองโตตอบ Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง) ดวยการคลิกปุม Advanced
(ข้ันสูง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

● การเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพเริ่มตน คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) แลวคลิก Set Preferences (ต้ังคา
ลักษณะที่ตองการ) ในซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ เปดซอฟตแวรเครื่องพิมพดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้:
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◦ Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ

◦ Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก HP ENVY 5530
series

● หากคุณตองการพิมพเอกสารขาวดำโดยใชหมึกสีดำเทานั้น ใหคลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) จากเมนูแบบดึงลง Print
in Grayscale (พิมพเปนสีเทา) ใหเลือก Black Ink Only (หมึกสีดำเทาน้ัน) จากนั้นคลิกปุม OK (ตกลง)

หมายเหตุ

● ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเคร่ืองพิมพและกระดาษของ HP ซึ่งทำให
คุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดาย

หมายเหตุ: HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP การตองเขารับ
บริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลอืงที่ไมใชของ HP จะไมอยูภายใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซ้ือตลับหมึกพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

● การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผน
เตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เพื่อหลีก
เลี่ยงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไม
สามารถยอมรับได

● การต้ังคาซอฟตแวรที่เลือกไวในไดรเวอรเครื่องพิมพจะมีผลเฉพาะกับการพิมพเทาน้ัน ไมรวมถึงการทำสำเนาหรือ
การสแกน

● คุณสามารถพิมพเอกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดาน
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การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

การพิมพแบบจำนวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการตั้งคาแบบอ่ืนๆ และจำเปนตองใชพ้ืนที่ดิสกจำนวนมาก

การพิมพในโหมด dpi สูงสุด

1. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การต้ังคาเครื่องพิมพ), Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะท่ีตองการ) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5. จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) เลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ีเหมาะสม

6. คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง)

7. ในสวน Printer Features (คุณสมบัติเคร่ืองพิมพ) ใหเลือก Yes (ใช) จากรายการแบบดึงลง Print in Max DPI
(พิมพดวย dpi สูงสุด)

8. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดตัวเลือกขั้นสูง

10. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ
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4 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระดาษ

● กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ

● การวางวัสดุพิมพ

● สั่งซ้ือกระดาษของ HP
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กระดาษท่ีแนะนำสำหรับการพิมพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมีเฉพาะสำหรับประเภทของงานที่
ทานกำลังพิมพ

กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมวีางจำหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ColorLok

● HP ขอแนะนำใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สำหรับพิมพและทำสำเนาเอกสารประจำวัน กระดาษ
ทั้งหมดท่ีมีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้ันสูงดานความนาเช่ือถือและคุณภาพ
งานพิมพ และจะทำใหไดเอกสารที่มีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดำที่เขมมากขึ้น และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดา
ทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและน้ำหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนำ

การพิมพภาพถาย

● กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP

กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP เปนกระดาษภาพถายคุณภาพสูงสุดของ HP สำหรับภาพถายที่ดีที่สุดของคุณ
กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP ใหคุณสามารถพิมพภาพถายที่สวยงามและแหงทันท ีคุณจึงสามารถแบงปน
ภาพถายจากเครื่องพิมพไดทันท ีกระดาษนี้มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.),
5 x 7 นิ้ว (13 x 18 ซม.) และ 11 x 17 น้ิว (A3) ซ่ึงมีลักษณะผิวสองแบบนั่นคือแบบผิวมันวาวหรือผิวมันเล็กนอย
(ผิวมัน-ดาน) เหมาะสำหรับการใสกรอบ การจัดแสดง การใหของขวัญดวยภาพถายที่ดีที่สุดและโครงการภาพถาย
พิเศษ กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP ใหผลงานพิมพที่ยอดเย่ียมดวยคุณภาพระดับมืออาชีพและคงทน
ยาวนาน

● กระดาษภาพถายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถายที่มีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยทิ้งไว โดยสามารถกัน
น้ำ หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจาก
ราน มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ว) กระดาษ
ชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรด ท้ังนี้เพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

● กระดาษภาพถายของ HP

ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจำวันสีสดใสในราคาต่ำ โดยใชกระดาษที่ออกแบบมาสำหรับการพิมพภาพถายแบบ
ธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเม่ือคุณใช
กระดาษนีกั้บเครือ่งพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนดิน้ีมีลักษณะผิวแบบก่ึงมัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x
11 น้ิว และ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษที่ปราศจากกรดท้ังน้ีเพ่ือใหไดภาพถายที่คงทนนาน
กวาเดิม

เอกสารสำหรับธุรกิจ

● HP Premium Presentation Paper หรือ กระดาษสำหรับงานแบบมืออาชีพของ HP 120 แกรม

กระดาษเหลาน้ีคือกระดาษท่ีมีน้ำหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสำหรับงานนำเสนอ โครงรางวิจัย รายงาน
และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ำหนักมากเพือ่ใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

● กระดาษโบรชัวรของ HP หรือ กระดาษสำหรับงานแบบมืออาชีพของ HP 180 แกรม
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กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสำหรับการใชงานสองดาน เหมาะอยางย่ิงสำหรับ
การทำสำเนาที่ใกลเคยีงกับภาพหรือภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนำเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร
ไปรษณียภัณฑและปฏิทิน

งานพิมพประจำวัน

● HP Bright White Inkjet Paper

HP Bright White Inkjet Paper ใหสีและขอความท่ีมีความคมชัดสูง มีความทึบเพียงพอสำหรับการพิมพสีสองดาน
โดยไมมีลักษณะโปรงแสง เหมาะสำหรับใชพิมพจดหมายขาว รายงาน และใบปลิว ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok
ที่ทำใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากขึ้น และสีสันสดใส

● กระดาษสำหรับการพิมพของ HP

กระดาษสำหรับการพิมพของ HP เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสงู ซ่ึงจะสรางเอกสารท่ีมีความคมชัดมากกวา
เอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสำเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ที่ทำใหมีหมึก
พิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากข้ึน และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษท่ีปราศจากกรด ท้ังนี้เพื่อใหไดเอกสาร
ที่คงทนนานกวาเดิม

● HP Office Paper

HP Office Paper เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานทำสำเนา เอกสารราง บันทึกชวยจำ และ
เอกสารประจำวันอ่ืนๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทำใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากขึ้น และสีสัน
สดใส กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษท่ีปราศจากกรด ท้ังน้ีเพือ่ใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

● กระดาษรีไซเคิลสำหรับสำนักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสำหรับสำนักงานของ HP เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสูง ทำจากเสนใยซ่ึงผานกระบวนการ
รีไซเคิล 30% ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทำใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากขึ้น และสีสันสดใส

โครงการพิเศษ

● วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP

วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP (สำหรับผาสีหรือสำหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่เหมาะ
สำหรับการสรางเส้ือยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล
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การวางวัสดุพิมพ
ปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี:้

ใสกระดาษขนาดเล็ก

1. ดึงถาดกระดาษออกมา เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไป แลวนำกระดาษที่ใสไวกอนหนานี้ออก

2. ใสกระดาษ

● ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ำดานที่จะพิมพลง

● เลื่อนกระดาษภาพถายเขาไปจนสุด

● เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ
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● ใสถาดกระดาษกลับเขาที ่แลวเปดแกนเล่ือนของถาดกระดาษ

ใสกระดาษขนาดเต็มแผน

1. ดึงถาดกระดาษออกมา เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไป แลวนำกระดาษที่ใสไวกอนหนานี้ออก

2. ใสกระดาษ

● ใสกระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ำดานที่จะพิมพลง

● เลื่อนกระดาษไปขางหนาจนสุด
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● เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

● ใสถาดกระดาษกลับเขาที ่แลวเปดแกนเล่ือนของถาดกระดาษ

การใสซองจดหมาย

1. ดึงถาดกระดาษออกมา เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออกไป แลวนำกระดาษที่ใสไวกอนหนานี้ออก

2. การใสซองจดหมาย

● ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองที่ตรงกลางของถาดกระดาษ โดยคว่ำดานที่จะพิมพลง ฝาซองควรอยูทางดาน
ซายและหันข้ึน
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● เล่ือนปกซองจดหมายเขาไปจนสุด

● เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขาไปจนชิดซองจดหมาย

● ใสถาดกระดาษกลับเขาที ่แลวเปดแกนเล่ือนของถาดกระดาษ

THWW การวางวัสดุพิมพ 27



ส่ังซื้อกระดาษของ HP
เคร่ืองพิมพนี้ไดรับการออกแบบมาใหทำงานไดดีกับวัสดพุิมพในสำนักงานแทบทุกประเภท แนะนำใหใชวัสดุพิมพ HP เพื่อ
ใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด เขาไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัสดุพิมพ HP

HP ขอแนะนำใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สำหรับพิมพและทำสำเนาเอกสารประจำวัน กระดาษทั้งหมดที่มี
โลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้ันสูงดานความนาเชื่อถือและคุณภาพงานพิมพ และจะ
ทำใหไดเอกสารที่มีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดำที่เขมมากข้ึน และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษ
ที่มีโลโก ColorLok ที่มีทั้งขนาดและน้ำหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษช้ันนำ

หากตองการซ้ือกระดาษ HP ใหไปที่ Shop for Products and Services (ซ้ือผลิตภัณฑและบริการ) แลวเลือก Ink,
toner and paper (หมึก โทนเนอร และกระดาษ)
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5 การใชบริการทางเว็บ

● การพิมพเอกสารดวย ePrint จากที่ใดก็ได

● การใชแอพพลิเคชันการพิมพของ HP

● การใชงานเว็บไซต HP ePrintCenter

● เคล็ดลับสำหรับการใชบริการทางเว็บ
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การพิมพเอกสารดวย ePrint จากท่ีใดก็ได
HP ePrint เปนบริการฟรีจาก HP ที่ชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพไปยังเคร่ืองพิมพที่สามารถใช HP ePrint ไดทุกที่ที่คุณ
สามารถสงอีเมล เพียงสงเอกสารและภาพถายไปยังที่อยูอีเมลที่กำหนดใหกับเครื่องพิมพของคุณเม่ือคุณเปดใชงานบริการทาง
เว็บ โดยไมจำเปนตองใชไดรเวอรหรือซอฟตแวรเพิ่มเติม

● เครื่องพิมพของคุณตองเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตผานเครือขายแบบไรสาย คุณไมสามารถใช HP ePrint ผานการเช่ือม
ตอกับคอมพิวเตอรดวย USB

● เครื่องพิมพอาจพิมพส่ิงที่แนบแตกตางจากลกัษณะที่ปรากฏในโปรแกรมซอฟตแวรท่ีสรางส่ิงที่แนบน้ัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกแบบอักษรและเคาโครงที่ใชของตนฉบับ

● การปรับปรุงผลิตภัณฑที่ใชงานไดฟรีจะใหมาพรอมกับ HP ePrint การปรับปรุงบางสวนอาจตองเปดใชงานฟงกชนั
การทำงานบางอยาง

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีบน ePrintCenter แลว (www.hp.com/go/eprintcenter) คุณจะสามารถเขาสูระบบเพ่ือดู
สถานะงานใน ePrint จัดลำดับการพิมพของ ePrint ควบคุมผูที่สามารถใชที่อยูอีเมล ePrint ของเครื่องพิมพเพื่อพิมพและดู
วิธีใช ePrint ได

กอนเร่ิมใช ePrint โปรดตรวจดูใหแนใจวา

● เครื่องพิมพเช่ือมตออยูกับเครือขายที่ใหการเช่ือมตออินเทอรเน็ต

● บริการทางเว็บเปดอยู หากยังไมเปด จะปรากฏขอความแจงเตือนใหคุณเปด

วิธีพิมพเอกสารดวย ePrint จากที่ใดก็ได

1. เปดใชงานบริการทางเว็บ

a. จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม ePrint

b. ยอมรับขอกำหนดการใชงาน แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ เพื่อเปดใชงานบริการทางเว็บ

c. พิมพหนาเว็บขอมูล ePrint แลวปฏิบัติตามคำแนะนำในหนานั้น เพื่อลงชื่อสมัครใชบัญชี ePrint

2. คนหาที่อยูอีเมลสำหรับ ePrint ของคุณ

a. กดปุม ePrint บนแผงควบคุม คุณจะพบเมน ูWeb Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ) บนจอแส
ดงผลของเครื่องพิมพ

b. ท่ีอยูอีเมลของเครือ่งพิมพจะปรากฏในเมนู Web Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ)

คำแนะนำ: หากตองการพิมพที่อยูอีเมลหรือ URL การลงทะเบียน ใหเลือก Print Info Page (พิมพหนาขอมูล) จาก
เมน ูSettings (การตั้งคา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

3. อีเมลเอกสารของคุณไปยังเครื่องพิมพเพ่ือพิมพออกมา

a. สรางอีเมลใหมและแนบเอกสารที่จะพิมพ

b. สงอีเมลไปยังที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพ

เครื่องพิมพจะพิมพเอกสารท่ีแนบมา

หมายเหตุ: เซิรฟเวอร ePrint จะไมยอมรับงานพิมพอีเมล หากมีหลายที่อยูอีเมลในฟลด "To" (ถึง) หรือ "Cc"
(สำเนาถึง) ใหปอนที่อยูอีเมล HP ePrint ลงในฟลด "To" (ถึง) เทานั้น อยาปอนที่อยูอีเมลเพิ่มเติมในฟลดอื่นๆ

หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะไดรับการพิมพทันทีที่ไดรับ โดยไมมีการรับประกันเวลาที่จะไดรับอีเมลหรือการไดรับอีเมลเชน
เดียวกับอีเมลทั่วไป คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพไดใน ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter)
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หมายเหตุ: เอกสารท่ีพิมพดวย ePrint อาจแตกตางจากตนฉบับ ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการจัดขอความอาจแตกตาง
จากเอกสารตนฉบับ สำหรับเอกสารท่ีตองพิมพใหมีคุณภาพสูง (เชน เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนำใหคุณพิมพงานจาก
ซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรของคุณ ซ่ึงทำใหคุณสามารถควบคุมลักษณะของงานที่พิมพออกมาไดมากขึ้น

 คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
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การใชแอพพลิเคชันการพิมพของ HP
พิมพเอกสารจากเว็บไซตโดยไมใชคอมพิวเตอรไดโดยการตั้งคา แอพพลิเคชัน ซ่ึงเปนบริการฟรีจาก HP คุณสามารถพิมพ
เอกสารส,ี ปฏิทิน, เกมปริศนา, สูตรอาหาร, แผนท่ี และอ่ืนๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแอพพลิเคชันที่มีใหใชงานในประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ

แตะไอคอน Get More (ดูเพิ่มเติม) (ดูเพิ่มเติม) บนหนาจอ แอพพลิเคชัน (แอพพลิเคชัน) เพ่ือเชื่อมตออินเทอรเน็ตและ
เพิ่มแอพพลิเคชันอื่นๆ คุณตองเปดใชงานบริการทางเว็บเพ่ือใชแอพพลิเคชัน

ไปที่เว็บไซต HP ePrintCenter เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมและขอกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ www.hp.com/go/eprintcenter
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การใชงานเว็บไซต HP ePrintCenter
ใชงานเว็บไซต HP ePrintCenter ของ HP ไดฟรี เพื่อต้ังคาความปลอดภัยเพ่ิมเติมสำหรับ HP ePrint และระบุที่อยูอีเมล
ท่ีอนุญาตใหสงอีเมลไปยังเครื่องพิมพของคุณ นอกจากน้ี คุณสามารถรับอัพเดตของผลิตภัณฑ แอพพลิเคชันเพ่ิมเติม และ
บริการฟรีอื่นๆ

ไปที่เว็บไซต HP ePrintCenter เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมและขอกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ www.hp.com/go/eprintcenter
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เคล็ดลับสำหรับการใชบริการทางเว็บ
ใชเคล็ดลับตอไปน้ีเพื่อพิมพแอพพลิเคชันและใช HP ePrint

เคล็ดลับสำหรับการพิมพแอพพลิเคชันและการใช HP ePrint

● เรียนรูวิธีแบงปนภาพถายของคุณทางออนไลนและสั่งพิมพ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูเก่ียวกับแอพพลิเคชันสำหรับการพิมพสูตรอาหาร คูปอง และเนื้อหาอื่นๆ จากเว็บไซตที่สะดวกและงายดาย
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● หากคุณเปดใชงาน Auto-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) คุณควรปดใชงาน Auto-Off (ปดเครื่องอัตโนมัติ) เพ่ือใช ePrint
โปรดอานขอมูลเพ่ิมเติมที่ ปดอัตโนมัติ ในหนา 8
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6 การทำสำเนาและสแกน

● ทำสำเนาเอกสาร

● การสแกนไปยังคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจำ

● เคล็ดลับความสำเร็จในการทำสำเนาและสแกน

THWW 35



ทำสำเนาเอกสาร
เมนู Copy (ทำสำเนา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพชวยใหคุณสามารถเลือกจำนวนสำเนา และการทำสำเนาขาวดำหรือสี
ลงบนกระดาษธรรมดาไดงาย นอกจากนี ้คุณยังสามารถเขาถึงการต้ังคาขั้นสูงอื่นๆ ไดอยางงายดาย เชน การเปลี่ยนประเภท
และขนาดกระดาษ การปรับความเขมของสำเนา และการปรับขนาดสำเนา

ทำสำเนาแบบหน่ึงหนา

1. ใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกระดาษ

● ตรวจสอบวาถาดกระดาษใสกลับเขาที่ดีแลว และแกนเลื่อนของถาดกระดาษเปดอยู

2. ยกฝาปดของเครื่อง

คำแนะนำ: หากตองการทำสำเนาตนฉบับที่มีความหนาเชน หนังสือ คุณสามารถถอดฝาออกได

3. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

4. ปดฝา
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5. ระบุจำนวนสำเนาและการต้ังคา

● จากหนาจอหลัก ใหแตะ Copy (ทำสำเนา) แตะปุมลูกศรเพื่อเปลี่ยนจำนวนสำเนา

● หากตัวเลือก 2–Sided (สองหนา) ถูกเลือกไว ใหแตะตัวเลือกเพ่ือลางส่ิงที่เลือก

● แตะ Settings (การต้ังคา) เพื่อระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ หรือการตั้งคาอ่ืนๆ

6. เริ่มทำสำเนา

● แตะ Black (ดำ) หรือ Color (สี)

ทำสำเนาแบบสองหนา

1. ใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกระดาษ

● ตรวจสอบวาถาดกระดาษใสกลับเขาที่ดีแลว และแกนเลื่อนของถาดกระดาษเปดอยู

2. ยกฝาปดของเครื่อง

คำแนะนำ: หากตองการทำสำเนาตนฉบับที่มีความหนาเชน หนังสือ คุณสามารถถอดฝาออกได
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3. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

4. ปดฝา

5. เลือก Copy (ทำสำเนา)

● จากหนาจอหลัก ใหแตะ Copy (ทำสำเนา) แตะปุมลูกศรเพื่อเปลี่ยนจำนวนสำเนา

● หากตัวเลือก 2–Sided (สองหนา) ไมไดถูกเลือกไว ใหแตะเพ่ือเลือกตัวเลือก

● แตะ Settings (การต้ังคา) เพื่อระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ หรือการตั้งคาอ่ืนๆ

6. เริ่มทำสำเนา

● แตะ Black (ดำ) หรือ Color (สี)

● เมื่อไดรับพรอมทบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหวางตนฉบับหนาที่สองลงบนกระจก แลวแตะ OK (ตกลง)
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การสแกนไปยังคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจำ
คุณสามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอรไดทั้งจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพหรือซอฟตแวรเครื่องพมิพบนคอมพิวเตอรของคุณ
การสแกนจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพจะทำงานไดรวดเร็ว การสแกนจากซอฟตแวรทำใหคุณมีตัวเลือกมากขึ้น

กอนที่จะสแกนไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ควรตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพมิพเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรของคุณแบบไรสายหรือใชสาย USB

เตรียมสแกน

1. ยกฝาปดของเครื่อง

2. วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

3. ปดฝา

สแกนไปยังคอมพิวเตอรหรือการดหนวยความจำจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

1. วางตนฉบับ

2. หากตองการสแกนไปยังการดหนวยความจำ ใหใสการดหนวยความจำในชองเสียบการด

หากคุณตองการสแกนไปยังคอมพิวเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณแบบไรสาย
หรือผานสาย USB

3. เริ่มสแกน
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a. จากหนาจอหลัก ใหแตะปุมเลื่อนไปทางขวา แลวแตะ Scan (สแกน)

b. เลือกปลายทางโดยแตะ Computer (คอมพิวเตอร) หรือ Memory Card (การดหนวยความจำ)

แตะ Touch here to preview (แตะที่น่ีเพื่อดูหนาตัวอยาง) เพ่ือแสดงตัวอยางการสแกน

แตะ Settings (การตั้งคา) เพื่อเลือกประเภทการสแกนหรือเปล่ียนความละเอียด

c. แตะ Scan (สแกน)

สแกนจากคอมพิวเตอร

1. ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณโปรดทำสิ่งใดส่ิงหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก HP ENVY 5530
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) แลวเลือก Scan a Document or Photo (สแกน
เอกสารหรือภาพถาย)

3. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตองการจากเมนูทางลัดที่ปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอยางการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพท่ีสแกนได
ในหนาจอตัวอยาง

4. เลือก Save (บันทึก) หากคุณตองการเปดแอพพลิเคชนัเพื่อสแกนตอ หรือเลือก Done (สำเร็จ) เพื่อออกจาก
แอพพลิเคชัน

5. หลังจากบันทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง Windows Explorer จะปรากฏขึ้น โดยแสดงไดเรกทอรีที่จัดเก็บ
ไฟลสแกนไว

หมายเหตุ: อยางไรก็ตาม มีการจำกัดจำนวนคอมพิวเตอรที่สามารถเปดทำงานการสแกนไดพรอมกัน เลือก Scan (สแกน)
บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากนั้นจะพบคอมพิวเตอรทีส่ามารถใชสำหรับการสแกนได
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เคล็ดลับความสำเร็จในการทำสำเนาและสแกน
ใชเคล็ดลับตอไปนี้เพื่อความสำเร็จในการทำสำเนาและสแกน:

● เรียนรูวิธีการสแกนอีเมลจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● ทำความสะอาดกระจกและดานหลังของฝาปดเสมอ สแกนเนอรจะถือวาสิ่งใดๆ ที่อยูบนกระจกเปนสวนหน่ึงของรูปภาพ

● วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจก

● เม่ือตองการทำสำเนาขนาดใหญจากตนฉบับขนาดเล็ก ใหสแกนตนฉบับลงในคอมพิวเตอร ปรับขนาดภาพใน
ซอฟตแวรการสแกน แลวจึงพิมพภาพที่ขยายแลว

● หากคุณตองการปรับขนาดการสแกน ประเภทงานที่สแกน ความละเอียดในการสแกน หรือประเภทไฟล และอื่นๆ ให
เร่ิมการสแกนจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ

● เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาขอความสแกนไมถูกตองหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคาความสวางในซอฟตแวรการ
สแกนในระดับท่ีเหมาะสม

● หากคุณเชื่อมตอแบบไรสาย และตรวจสอบจนแนใจแลววาการเช่ือมตอทำงานตามปกติ คุณจะตองเปดใชงานการ
สแกนผานเครอืขายไรสายในซอฟตแวรเพื่อสแกนจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ เปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ เพื่อ
เลือก Print & Scan (พิมพและสแกน) จากนั้นเลือก Manage Scan to Computer (จัดการสแกนไปยัง
คอมพิวเตอร)

● หากคุณเช่ือมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรผานระบบไรสาย และตองการใหสามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอรที่เชื่อม
ตอไวไดอยางรวดเร็ว ใหเลือกเปดทำงาน Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร) ไวเสมอ

● หากคุณตองการสแกนเอกสารท่ีมีหลายหนาไวในไฟลเดียวกันแทนการแยกเปนหลายๆ ไฟล ใหเริ่มการสแกนโดยใช
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ แทนการเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
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7 การทำงานกับตลับหมึกพิมพ

● การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

● การสั่งซ้ือผลิตภัณฑหมึกพิมพ

● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● การใชโหมดตลับหมึกเด่ียว

● ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

● เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ
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การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

วิธีตรวจปริมาณหมึกพิมพจากแผงควบคุม

● จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Ink (หมึกพิมพ) เพื่อแสดงระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

วิธีการตรวจสอบระดับหมึกจากซอฟตแวรเครื่องพิมพ

1. คลิกสองครั้งที่ไอคอน HP ENVY 5530 series บนเดสกท็อป เพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเขาถึง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไดดวยการคลิก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรม
ทั้งหมด) > HP > HP ENVY 5530 series >HP ENVY 5530 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ: ถาคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกซ้ำหรือนำมาผลิตใหม หรือตลับหมึกพิมพที่เคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัว
บอกระดับหมึกอาจไมแมนยำ หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพ่ือจุดประสงคในการ
วางแผนเตรียมการเทานั้น เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดข้ึน คุณไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ: หมึกพิมพจากตลับหมึกใชในกระบวนการพิมพซึ่งมีอยูหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกำหนดการทำงานเริ่ม
ตน ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมผลิตภัณฑและตลับหมึกสำหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซ่ึงเปนการดูแลใหหัวพน
หมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก ทั้งน้ี ตลับหมึกพิมพที่ใชงานแลวจะมหีมึกพิมพเหลือคางอยูเล็กนอย สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage
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การส่ังซ้ือผลิตภัณฑหมึกพิมพ
กอนส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

คนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพบนเคร่ืองพิมพ

● หมายเลขตลับหมึกพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ

คนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

1. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ เปดซอฟตแวรเครื่องพิมพดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก HP ENVY 5530
series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop (เลือกซื้อ) แลวคลิก Shop For Supplies Online (ซ้ืออุปกรณใชสิ้นเปลือง
แบบออนไลน)

หมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตองจะปรากฏขึ้นเม่ือคุณใชลิงกนี้

หากตองการส่ังซ้ือวัสดุของแทจาก HP สำหรับ HP ENVY 5530 series ใหไปที่ www.hp.com/buy/supplies เม่ือมี
ขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงค
สำหรับการชอปปงในหนาน้ัน

หมายเหตุ: บริการส่ังซ้ือตลับหมึกแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการ
ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมลูอุปกรณใชส้ินเปลืองและพมิพรายการเพ่ือไวอางอิงไดเม่ือซ้ือจากตัวแทนจำหนาย
ของ HP ในประเทศของคุณ
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การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

วิธีเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2. ถอดตลับหมึกพิมพอันเกาออก

a. เปดฝาครอบ

รอใหแครตลับหมึกพิมพเล่ือนไปอยูตรงกลางเคร่ือง

b. เปดฝาดานบนตลับหมึกพิมพข้ึน แลวดึงตลับออกจากชองใส

3. ใสตลับหมึกพิมพอันใหม

a. นำตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

46 บท 7   การทำงานกับตลับหมึกพิมพ THWW



b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

c. เล่ือนตลับหมึกพิมพใหมเขาไปในชองใตฝาที่เปดอยู แลวบิดเพื่อปดฝาเมื่อตลับหมึกพิมพเขาที่แลว

d. ปดฝาครอบ

4. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: หลังจากติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ของ HP จะแจงใหคุณปรับตำแหนงตลับหมึก
พิมพกอนพิมพเอกสาร

หัวขอที่เกี่ยวของ

● การสั่งซ้ือผลิตภัณฑหมึกพิมพ ในหนา 45

เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ ในหนา 50
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การใชโหมดตลับหมึกเดี่ยว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพื่อให HP ENVY 5530 series ทำงานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหน่ึงตลับเทาน้ัน โหมดตลับ
หมึกพิมพเดียวจะเร่ิมทำงานเม่ือถอดตลับหมึกพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ ในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว เครื่องพิมพจะ
สามารถทำสำเนาเอกสาร ทำสำเนาภาพถาย และพิมพงานจากคอมพิวเตอร

หมายเหตุ: เม่ือ HP ENVY 5530 series ทำงานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมีขอความปรากฏบนจอแสดงผลของ
เครื่องพิมพ หากมีขอความปรากฏขึ้น และไดมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาไดดึงเทป
พลาสติกสำหรบัปองกันออกจากตลับหมึกพิมพแตละตลบัแลวหรือไม เม่ือมีเทปพลาสติกปดบังขั้วสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู
เคร่ืองพิมพจะไมสามารถตรวจพบวามีการติดต้ังตลับหมึกพิมพแลว

ออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

● ติดตั้งตลับหมึกพิมพสองตลับใน HP ENVY 5530 series เพื่อออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
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ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
การรับประกันตลับหมึกพิมพของ HP จะมีผลบังคับใชเมื่อมีการใชตลบัหมึกพิมพในอุปกรณการพิมพของ HP ที่ไดกำหนด
ไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมตลับหมึกพิมพของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทำให
เสีย

ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับหมึกพิมพจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมึก HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่ส้ินสุด
การรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบวันที่ส้ินสุดการรับประกันในรูปแบบ ปปปป/ดด บนตลับหมึกพิมพตามที่ระบุไว

สำหรับสำเนาของเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP สำหรับเคร่ืองพิมพ โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับ
เครื่อง
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เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ
ใชเคล็ดลับตอไปน้ีเมื่อใชตลับหมึกพิมพ

● เพ่ือปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหง ใหปดเคร่ืองพิมพโดยใชปุมเปดเสมอ และรอจนกวาไฟแสดงสถานะปุมเปดจะดับ

● อยาเปดหรือดึงเทปตลับหมึกพิมพจนกวาคุณจะพรอมสำหรับการติดต้ัง การปดเทปตลับหมึกพิมพไวจะลดการระเหย
ของหมึกพิมพได

● ใสตลับหมึกพิมพในชองใสที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมึกพิมพใหตรงกับสีและไอคอนของแตละชองใส
ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพทั้งหมดเขาที่เรียบรอยแลว

● หลังจากใสตลับหมึกพิมพใหมแลว ใหปรับตำแหนงของเครื่องพิมพเพ่ือใหงานพิมพมีคุณภาพดีที่สุด โปรดอานขอมูล
เพิ่มเติมที ่การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 68

● เม่ือหนาจอแสดง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ) สำหรับตลับหมึกพิมพตลับใดตลับหนึ่งหรือ
ทั้งสองตลับ คุณควรเตรียมตลับหมึกพิมพสำรองไวเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดข้ึน คุณยังไมตองเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไมสามารถยอมรับได โปรดอานขอมูลเพ่ิมเติมที่ การเปล่ียน
ตลับหมึกพิมพ ในหนา 46

● หากคุณไดรับขอผิดพลาดวาแครตลับหมึกพิมพหยุดชะงัก ใหนำสิ่งกีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก โปรดอานขอมูล
เพิ่มเติมที ่นำส่ิงกีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก ในหนา 66

● หากคุณนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหพยายามใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปอีกครั้ง
ใหเร็วที่สุด ตลับหมึกพิมพที่ไมมีการปองกันจะเริ่มแหงเม่ืออยูนอกเครื่องพิมพ
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8 การเชื่อมตอ

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

● การเชื่อมตอระบบไรสายแบบเดิม (ตองใชเราเตอร)

● เช่ือมตอไปยังเครื่องพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร

● การเปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนเครือขายไรสาย

● เคล็ดลับสำหรับการต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย

● เครื่องมอืจัดการเคร่ืองพิมพข้ันสูง (สำหรับเครื่องพิมพที่เชื่อมตอกับเครือขาย)
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Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตองใชเราเตอร WPS)
คำแนะนำตอไปน้ีเปนคำแนะนำสำหรับลูกคาที่ไดติดต้ังและต้ังคาซอฟตแวรเครื่องพิมพเรียบรอยแลว สำหรับการติดต้ังคร้ัง
แรก โปรดศึกษาเอกสารคำแนะนำในการติดต้ังที่มาพรอมกับเคร่ืองพิมพ

หากตองการเชื่อมตอ HP ENVY 5530 series เขากับเครือขายไรสายโดยใช Wi-Fi Protected Setup (WPS) คุณตอง
มีสิ่งดังตอไปน้ี:

● เครือขาย 802.11b/g/n ไรสายซ่ึงมีเราเตอรไรสายที่เปดใชงาน WPS หรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ: HP ENVY 5530 series สนับสนุนเฉพาะการเช่ือมตอที่ใช 2.4GHz

● เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือการดเชื่อมตอเครือขาย
(NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายทีคุ่ณตองการติดตัง้ HP ENVY 5530 series 

หมายเหตุ: หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ที่มีโหมดกดปุม WPS ใหปฏิบัติตามวิธีการกดปุม หาก
คุณไมแนใจวาเราเตอรของคุณมีปุมกดหรือไม ใหปฏิบัติตามวิธีการของเมนูการตั้งคาระบบไรสาย

วิธีการกดปุม (PBC)

1. กดปุม ระบบไรสาย บนเคร่ืองพิมพคางไวจนกระทั่งไฟแสดงสถานะระบบไรสายเริ่มกะพรบิ ประมาณสามวินาทีเพื่อ
เริ่มโหมดกดปุม WPS

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

หมายเหตุ: เครื่องพิมพจะเริ่มตัวจับเวลาประมาณสองนาทีในขณะท่ีกำลังเชื่อมตอสัญญาณไรสาย

วิธีการรหัส PIN

1. กดปุม ระบบไรสาย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือแสดงเมนู Wireless (ไรสาย) หากเคร่ืองพิมพกำลงัพิมพงาน
เกิดขอผิดพลาด หรือกำลังทำงานสำคัญ ใหรอจนกระทั่งเสร็จส้ินงานนั้น หรือมีการแกไขขอผิดพลาดเรียบรอยแลว
กอนที่จะกดปุม ระบบไรสาย

2. เลือก Settings (การตั้งคา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

3. เลือก Wi-Fi Protected Setup จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

4. หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ที่มีปุมกด WPS ใหเลือก Push Button (ปุมกด) จากนั้น
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ หากเราเตอรของคุณไมมีปุมกด หรือคุณไมแนใจวาเราเตอรของคุณมีปุมดัง
กลาวหรือไม ใหเลือก PIN (รหัส PN) จากน้ันปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ: เครื่องพมิพจะเริ่มตัวจับเวลาเปนเวลาประมาณสี่นาที ซ่ึงจะตองกดปุมที่เก่ียวของบนอุปกรณเครือขายของคุณ
หรือตองปอนรหัส PIN ของเราเตอรลงในหนาการกำหนดคาของเราเตอรภายในเวลาดังกลาว
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การเชื่อมตอระบบไรสายแบบเดมิ (ตองใชเราเตอร)
หากตองการเชื่อมตอ HP ENVY 5530 series เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร คุณตองมีสิ่งตอไป
น้ี:

● เครือขายไรสาย 802.11b/g/n ที่มีเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

หมายเหตุ: 802.11n สนับสนุนเฉพาะความถี ่2.4Ghz เทานั้น

● เครื่องคอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือการดเชื่อมตอเครือขาย
(NIC) เครื่องคอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายทีคุ่ณตองการติดตัง้ HP ENVY 5530 series 

● การเขาถึงชองสญัญาณอินเทอรเน็ต (ที่แนะนำ) เชน สายเคเบิล หรือ DSL

หากคุณเชื่อมตอเครื่อง HP ENVY 5530 series ในเครือขายไรสายซึ่งเขาถึงอินเทอรเน็ตได เราแนะนำใหคุณใช
เราเตอรแบบไรสาย (สถานีแมขายหรือสถานีกลาง) ที่ใช Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

● ชื่อเครือขาย (SSID)

● กุญแจ WEP หรือ วลีผาน WPA (หากจำเปน)

การเช่ือมตอผลิตภัณฑดวยตัวชวยการติดตั้งแบบไรสาย

1. จดช่ือเครือขายของคุณ (SSID) และกุญแจ WEP หรือวลีผาน WPA

2. เริ่ม Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)

a. จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน ระบบไรสาย (การต้ังคา) แลวแตะ Settings (การตั้งคา) (เครื่องมือ)

b. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังแบบไรสาย)

3. เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

● เลือกเครือขายจากรายช่ือเครือขายที่ตรวจพบ

4. ปฏิบัติตามขอความ

5. ติดตั้งซอฟตแวร

การเช่ือมตอเครื่องพิมพใหม

หากคุณยังไมไดเช่ือมตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอร หรือคุณตองการเช่ือมตอเครื่องพิมพใหมเครื่องอ่ืนที่เปนรุนเดียวกัน
เขากับคอมพิวเตอร คุณสามารถใชฟงกชัน Connect a new printer (เชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหม) เพื่อตั้งคาการเช่ือมตอ

หมายเหตุ: วิธีนี้จะสามารถใชงานไดหากคุณไดติดต้ังซอฟทแวรเครือ่งพิมพไวแลว ซ่ึงสามารถใชไดในกรณีที่ตองเปลี่ยน
เคร่ืองพิมพเปนสวนหน่ึงของการเปลี่ยนหนวยบริการ

1. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก HP ENVY 5530
series

2. เลือก Printer Setup & Software Selection (การติดตั้งเครื่องพิมพและการเลือกซอฟตแวร)

3. เลือก Connect a new printer (เชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหม) ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ
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การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน ระบบไรสาย (การต้ังคา) แลวแตะ Settings (การต้ังคา) (เคร่ืองมือ)

2. แตะ Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

3. เลือกรายการที่จะเปล่ียนจากเมนู Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

4. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
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เชื่อมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร
Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) ชวยใหอุปกรณ Wi-Fi (ตัวอยางเชน: คอมพิวเตอรหรือสมา
รทโฟน) สามารถเชื่อมตอไปยังเครื่องพิมพของคุณโดยตรงผาน Wi-Fi โดยใชกระบวนการที่คุณใชในปจจุบันในการเช่ือม
ตออุปกรณ Wi-Fi ของคุณกับเครือขายไรสายและฮอตสปอตใหม คุณสามารถพิมพโดยตรงแบบไรสายไปยังเครื่องพิมพดวย
การเชื่อมตอ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย)

การเช่ือมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร

1. เปด Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) จากแผงควบคุม:

a. บนหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

b. หาก Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) แสดงเปน Off (ปด) ใหแตะ Settings
(การตั้งคา) (การต้ังคา)

c. แตะ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) แตะ On (No Security) (เปด (แบบไม
ปลอดภัย)) หรือ On (With Security) (เปด (แบบปลอดภัย))

หมายเหตุ: หากคุณเปดการรักษาความปลอดภัย เฉพาะผูใชที่มีรหัสผานเทาน้ันจะสามารถพิมพไปยัง
เครื่องพิมพในแบบไรสายได หากคุณปดการรักษาความปลอดภัย บุคคลใดก็ตามที่มีอุปกรณ Wi-Fi อยูภายใน
ระยะ Wi-Fi ของเครื่องพิมพจะสามารถเชื่อมตอกับเคร่ืองพิมพได

2. คนหาชื่อและรหัสผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) หากคุณกำหนดใหความ
ปลอดภัย Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) อยูในสถานะเปด:

a. บนหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

b. แตะ Display Name (ชื่อที่แสดง) เพื่อแสดงช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไร
สาย)

c. แตะ Display Password (รหัสผานท่ีแสดง) เพื่อแสดงรหัสผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)
(โดยตรงแบบไรสาย)

3. จากคอมพิวเตอรไรสายหรืออปุกรณพกพา ใหเปดการเช่ือมตอ Wi-Fi คนหาและเช่ือมตอกับช่ือ Wireless Direct
(โดยตรงแบบไรสาย) เชน HP-Print-**-ENVY-5530 (โดยท่ี ** เปนอักขระเฉพาะที่ระบุเครื่องพิมพของคณุ)

หากคุณกำหนดใหความปลอดภัย Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) อยูในสถานะเปด ให
ปอนรหัสผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) เมื่อไดรับขอความแจง

4. พิมพภาพถายหรือเอกสารไดตามปกติจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเคล่ือนที่ของคุณ

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การเปล่ียนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนเครือขายไรสาย
หากคุณติดต้ังเครื่องพิมพน้ีเปนคร้ังแรก และติดต้ังซอฟตแวรผานสาย USB และเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของคุณโดยตรง
คุณสามารถเปลี่ยนเปนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายไดโดยงาย คุณตองใชเครือขายไรสาย 802.11b/g/n ที่มีเราเตอรไร
สายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ: HP ENVY 5530 series สนับสนุนเฉพาะการเช่ือมตอที่ใช 2.4GHz

กอนที่จะเปลี่ยนจากการเช่ือมตอ USB ไปเปนเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวา:

● เคร่ืองพิมพเชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB จนกวาจะไดรับแจงใหถอดสาย

● คอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายท่ีคุณตองการติดต้ังเครื่องพิมพ

การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนเครือขายไรสาย

1. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบแอพพลิเคชัน จากน้ันคลิกไอคอนที่มีช่ือเครื่องพิมพอยู

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP แลวคลิก HP ENVY 5530 series

2. เลือก Printer Setup & Software Selection (การติดตั้งเครื่องพิมพและการเลือกซอฟตแวร)

3. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเชือ่มตอเครื่องพิมพแบบ USB เปนแบบไร
สาย) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ
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เคล็ดลับสำหรับการต้ังคาและใชเคร่ืองพิมพบนเครือขาย
ใชเคล็ดลับดังตอไปนี้เพ่ือต้ังคาและใชเครื่องพิมพบนเครือขาย:

● เม่ือติดต้ังเคร่ืองพิมพที่เช่ือมตอเครือขายไรสาย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเราเตอรไรสายเปดทำงานอยู เคร่ืองพิมพจะ
คนหาเราเตอรไรสาย แลวจึงแสดงรายช่ือเครือขายที่ตรวจพบบนหนาจอ

หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพของคุณไมมีการตั้งคาการเช่ือมตอไรสาย ใหกดปุม ระบบไรสาย บนเครื่องพิมพเพื่อเร่ิม
Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดต้ังระบบไรสาย)

● หากตองการตรวจสอบการเชือ่มตอไรสายบนเครื่องพิมพ ใหแตะปุม Wireless (ไรสาย) บนแผงควบคุมเพื่อเปดเมนู
Wireless Summary (สรุประบบไรสาย) หากหนาจอแสดง Wireless Off (ระบบไรสายปดอยู) หรือ Not
Connected (ไมไดเช่ือมตอ) ใหแตะ Settings (การตั้งคา) แลวเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยการติดตั้ง
ระบบไรสาย) ทำตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อต้ังคาการเชื่อมตอไรสายของเครื่องพิมพ

● หากคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับ Virtual Private Network (VPN) คุณตองยกเลิกการเชื่อมตอกับ VPN กอน
จึงจะสามารถเขาถึงอุปกรณอื่นบนเครือขาย ซ่ึงรวมถึงเครือ่งพิมพ

● เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกำหนดคาเครือขายและเคร่ืองพิมพของคุณสำหรับการพิมพแบบไรสาย
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูเก่ียวกับ Network Diagnostic Utility (ยูทิลิต้ีการวินิจฉัยเครือขาย) (Windows เทาน้ัน) และเคล็ดลับการ
แกไขปญหาอื่นๆ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีทำงานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพขั้นสูง (สำหรับเคร่ืองพิมพท่ีเชื่อมตอกับเครือ
ขาย)

เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลสถานะ เปล่ียนการตั้งคา และจัดการกับเครือ่งพิมพของคุณจาก
คอมพิวเตอรของคุณโดยใช Embedded Web Server (เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว) ได

หมายเหตุ: วิธีการดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาบางอยาง คุณอาจตองใชรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวโดยไมตองเชื่อมตอกับอินเทอรเนต็ อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางจะไม
สามารถใชงานได

● วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

● เก่ียวกับคุกกี้

วิธีเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

คุณสามารถเขาสูเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวไดผานเครือขายหรือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตวั (EWS) ผานเครือขาย

หมายเหตุ: เครื่องพิมพตองอยูในเครือขายและตองมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสำหรับเคร่ืองพิมพไดโดย
การปุม ระบบไรสาย หรือพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย

● ในเว็บเบราวเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคณุ ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตที่กำหนดใหกับเครื่องพิมพ
นั้น

ตัวอยางเชน หาก IP แอดเดรส คือ 192.168.0.12 ใหพิมพแอดเดรสตอไปน้ีในเว็บเบราวเซอร http://
192.168.0.12

เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

1. จากหนาหลัก ใหกดปุม Wireless (ไรสาย) จากน้ันเลือก Settings (การต้ังคา)

2. หากจอแสดงผลแสดงวา Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) กำลัง Off (ปด) ใหเลือก Wireless Direct
(โดยตรงแบบไรสาย) จากนั้นเลือก On (No Security) (เปด (แบบไมปลอดภัย)) หรือ On (With Security) (เปด
(แบบปลอดภัย))

3. จากคอมพิวเตอรแบบไรสายของคุณ ใหเปดระบบไรสาย คนหาและเชื่อมตอกับช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบ
ไรสาย) ตัวอยางเชน HP-Print-**-ENVY-5530 (โดยที่ ** เปนอักขระเฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพของคุณ) หากคุณ
กำหนดใหความปลอดภัย Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) อยูในสถานะเปด ใหปอน
รหัสผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) เมื่อไดรับขอความแจง

4. ในเว็บเบราวเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคณุ พิมพแอดเดรสตอไปน้ี http://192.168.223.1

เก่ียวกับคุกกี้

เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว หรือ EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ (คุกก้ี) ไวในฮารดไดรฟของคุณเมื่อคุณเรียกดูหนา
เว็บ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS รูจักคอมพิวเตอรของคุณในครั้งตอไปที่คุณเขาเย่ียมชม เชน หากคุณกำหนดคาภาษาของ
EWS คุกก้ีจะชวยจดจำวาคุณไดเลือกภาษาใดไว ดังน้ัน ในครั้งตอไปที่คุณเขาถึง EWS หนาเว็บเหลาน้ันกจ็ะแสดงผลใน
ภาษาน้ัน แมวาคุกก้ีบางตัวจะถูกลบเม่ือส้ินสุดการใชงานแตละครั้ง (เชน คุกก้ีที่จัดเก็บภาษาที่เลือก) แตคุกก้ีอื่นๆ (เชน คุกก้ี
ท่ีจัดเก็บลักษณะท่ีตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรจนกวาคุณจะลบคุกก้ีเหลาน้ันออกดวยตนเอง

คุณสามารถกำหนดคาใหเบราวเซอรยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกำหนดคาใหแจงเตือนทุกคร้ังเมื่อมีการเสนอคุกก้ี ซ่ึงชวยให
คุณตัดสินใจไดวาควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกกี้ใด นอกจากน้ี คุณยังสามารถใชเบราวเซอรเพื่อลบคุกก้ีที่ไมตองการออกได
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หมายเหตุ: หากคุณปดใชงานคุกก้ี คุณจะปดใชงานคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายคุณสมบัติตอไปนี้ดวย ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับอุปกรณของคุณ

● การเริ่มตน ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชัน (มีประโยชนอยางย่ิงเม่ือใชตัวชวยการติดต้ัง)

● การจดจำการต้ังคาภาษาเบราวเซอรของ EWS

● การปรับเปลี่ยนหนาของ EWS หนาหลัก ใหเปนลักษณะเฉพาะตวั

สำหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเปนสวนตัวหรือการต้ังคาคุกกี้ และวิธีดูหรือลบคุกก้ี โปรดขอมูลเก่ียวกับ
เว็บเบราวเซอรของคุณ
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9 การแกไขปญหา

● ดึงกระดาษท่ีติดอยูออก

● นำส่ิงกีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก

● การทำความสะอาดรอยเปอนหมึก

● การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

● ไมสามารถพิมพงานได

● การแกไขปญหาการพิมพ

● การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน

● การแกไขปญหาเครือขาย

● ขอผิดพลาดของตลับหมึกพิมพ (ซอฟตแวร Windows)

● ฝายสนับสนุนของ HP
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ดึงกระดาษท่ีติดอยูออก
ดึงกระดาษท่ีติดอยูออกจากทางเดินกระดาษ

วิธีการนำกระดาษที่ตดิออกจากทางเดินกระดาษ

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2. เปดฝาครอบทางผานของกระดาษ

3. ดึงกระดาษที่ติดอยูออกจากลูกกลิ้งดานหลัง

4. ปดฝาครอบทางผานของกระดาษ
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5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6. ลองส่ังพิมพอีกครั้ง

นำกระดาษที่ติดออกจากดูเพล็กเซอร

วิธีการนำกระดาษที่ตดิออกจากดูเพล็กเซอร

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2. เปดฝาครอบทางผานของกระดาษ

3. กดรูฝาครอบทางผานของดูเพล็กเซอรเพื่อยกฝาครอบขึ้น ดึงกระดาษท่ีติดออก
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4. ปดฝาครอบทางผานของกระดาษ

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6. ลองส่ังพิมพอีกครั้ง

ดึงกระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษ

วิธีการดึงกระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษ

1. นำกระดาษหรอืวัสดุพิมพทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ

2. ยกดานขวาของเครื่องพิมพข้ึน เพื่อใหเครื่องพิมพวางอยูในแนวต้ัง

3. เล่ือนถาดกระดาษออก จากนั้นนำกระดาษที่ติดอยูออกจากภายในเคร่ืองพิมพ

4. เล่ือนถาดกระดาษกลับเขาที่

5. หมุนเครื่องพิมพใหตั้งอยูบนฐานของเครื่อง จากน้ันจึงใสกระดาษ

นำกระดาษที่ตดิอยูออกจากพื้นที่การพิมพ

วิธีการดึงกระดาษท่ีติดอยูออกจากพืน้ที่การพิมพ

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
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2. ดึงกระดาษท่ีติดอยูออกจากภายในเคร่ืองพิมพ

3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

4. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

ปองกันกระดาษติด

● อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษมากเกินไป

● ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ

● ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด

● อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกตางกันลงในถาดปอนกระดาษ ปกกระดาษทั้งหมดในถาดปอน
กระดาษเขาตองเปนชนิดและขนาดเดียวกัน

● เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดกระดาษมากเกินไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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นำส่ิงกีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก
นำสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนำกระดาษที่ติดออก ใชความระมัดระวังทุกครั้งเม่ือนำกระดาษ
ที่ติดออกจากภายในเคร่ืองพิมพ

หากตองการคำแนะนำจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหแตะ Help (วิธีใช) จากหนาจอหลัก แตะปุมทิศทางเพ่ือเลือกดู
หัวขอวิธีใช แตะ Troubleshoot and Support (การแกไขปญหาและการสนับสนนุ) แลวแตะ Clear Carriage Jam
(นำสิ่งกีดขวางแครตลับหมึกพิมพออก)

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การทำความสะอาดรอยเปอนหมึก
หากงานพิมพมีรอยเปอนหมึก ในการพิมพครั้งตอๆ ไป ใหลองใชฟงกชัน Clean Ink Smear (ทำความสะอาดรอยเปอน
หมึก) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ข้ันตอนนี้จะใชเวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จสิน้ ใสกระดาษธรรมดาขนาดเต็มแผน และ
เคร่ืองพิมพจะดึงกระดาษเขาและออกในระหวางการทำความสะอาด เสียงดังของเคร่ืองพิมพในระหวางการทำงานถือเปนสิ่ง
ปกติ

วิธีทำความสะอาดรอยเปอนหมึกจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Settings (การต้ังคา) (การต้ังคา) แลวแตะ Tools (เครื่องมือ) (เคร่ืองมือ)

2. ในเมนู Tools (เครื่องมือ) (เครื่องมือ) ใหแตะลูกศรลงเพ่ือดูตัวเลือก แลวแตะ Clean Ink Smear (ทำความสะอาด
รอยเปอนหมึก)
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การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
หมายเหตุ: เพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดานคุณภาพการพิมพ ใหปดเครื่องพิมพโดยใชปุม ติดสวาง เสมอ และรอจนกวาไฟแสดง
สถานะปุม ติดสวาง จะดับกอนท่ีจะดึงปล๊ักหรือปดสวิตชท่ีรางปลั๊กไฟ เครื่องพิมพจะเลือ่นตลับหมึกพิมพไปยังตำแหนงที่มีฝา
ปดปองกันไมใหหมึกพิมพแหง

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

1. ตรวจสอบวาคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท

2. ตรวจสอบซอฟตแวรเครื่องพิมพเพือ่ใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media
(วัสดุพิมพ) และคุณภาพการพิมพจากรายการแบบดึงลง Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) แลวคลิก Set Preferences (ตั้งคา
ลักษณะท่ีตองการ) เพื่อเขาถึงคุณสมบัติการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพ่ือดูวามีหมึกพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 44 ถาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย ควรพิจารณาเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 44 ถาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพ
เหลืออยูนอย ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

4. การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธีปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจะทำใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง HP All-in-One จะแจงใหคุณปรับ
ตำแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม ถาคุณนำตลับหมึกพิมพออกมาแลวติดตั้งกลับเขาไปใหม
HP All-in-One จะไมแจงใหคุณปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ HP All-in-One จะจดจำคาการปรับตำแหนงของตลับ
หมึกพิมพไว ดังนั้นคุณไมจำเปนตองปรับตำแหนงตลับหมึกพมิพใหมอีกคร้ัง

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีช่ือเครื่องพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก
HP ENVY 5530 series

c. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแล
รักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

d. ใน Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเคร่ืองพิมพ) ใหคลิก Align Ink Cartridges (ปรับตำแหนงของตลับ
หมึกพิมพ) บนแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับตำแหนงออกมา
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e. วางหนาสำหรับปรับตำแหนงหมึกพิมพใหคว่ำลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอร

f. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพื่อปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษท่ีใช
ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธีปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหแตะปุม หนาหลัก

b. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Align Printer (ปรับตำแหนงเครื่องพิมพ)
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมึกพิมพยังเหลือหมึกพิมพอยูมาก

การพิมพหนาการวิเคราะหจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีช่ือเครื่องพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก
HP ENVY 5530 series

c. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแล
รักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครือ่งพิมพ)

d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมูลวิเคราะห) บนแท็บ Device Reports (รายงานเก่ียวกับ
อุปกรณ) เพื่อพิมพหนาการวิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวงแดง สีเหลือง และสีดำบนหนาการวิเคราะห หากคุณ
เห็นเสนริ้วในชองสีและสีดำ หรือไมมีสวนของหมึกพิมพอยูในชอง ใหทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดย
อัตโนมัติ
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การพิมพหนาการวิเคราะหจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลับ จนกระทั่งหนาจอปรากฏขึ้น

b. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพ
การพิมพ) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

6. ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสีและชองสีดำในหนาการวิเคราะห

การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีช่ือเครื่องพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5530 series แลวคลิก
HP ENVY 5530 series

c. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (การดูแล
รักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)

d. คลิก Clean Ink Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ) บนแท็บ Device Services (บริการของ
อุปกรณ) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม ยอนกลับ จนกระทั่งหนาจอปรากฏขึ้น

b. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัว
พิมพ) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
อันดับแรก ใหลองนำตลับหมึกพิมพออก และใสกลับเขาที่เดิม ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพเขาในชองใสที่ถูก
ตอง หากยังไมไดผล ใหทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ หากคุณยังไมสามารถแกปญหาน้ีได โปรดดูที่ การ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 46 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

วิธีทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง: ข้ันตอนการทำความสะอาดควรใชเวลาเพียงสองสามนาท ีตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพกลับ
เขาไปในเครื่องพิมพทันทีหลังจากทำความสะอาด เราไมแนะนำใหนำตลับหมึกพิมพออกมาอยูนอกเครื่องพิมพนานกวา 30
นาที เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหายตอตลับหมึกพิมพได

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครตลับหมึกพิมพเล่ือนไปอยูตรงสวนปายฉลากหมึกพิมพของเครื่องพิมพ

3. นำตลับหมึกพิมพที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาดออก

4. จับดานขางของตลับบรรจุหมึกโดยใหหงายดานลางข้ึน แลวหาตำแหนงของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบนตลับบรรจุหมึก
หนาสัมผัสไฟฟาคือจุดเล็กๆ ที่เปนสีทองบนตลับหมึกพิมพ

คุณสมบัติ คำอธิบาย

1 แถบหนาสัมผัสไฟฟา
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5. เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชผานุมหมาดๆ และไมมีเศษเสนใย

ขอควรระวัง: ระวังไมใหสัมผัสกับสวนอ่ืนนอกจากแถบหนาสัมผสั และอยาใหมีรอยเปอนหรือเศษวัสดุอ่ืนๆ ติดอยู
บนสวนอ่ืนของตลับหมึกพิมพ

6. หาตำแหนงแถบหนาสัมผัสในตลับหมึกพิมพที่ดานในของเคร่ืองพิมพ แถบหนาสมัผัสจะมลีักษณะเปนจุดสีทองท่ีนูน
ออกมาซ่ึงจะอยูตรงกับแถบหนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพ

7. ใชกานสำลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส

8. ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม

9. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือไม

10. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดเครื่องแลวเปดใหม

หมายเหตุ: ถาเกิดปญหาโดยมีสาเหตุจากตลับหมึกหน่ึงตลับ คุณสามารถนำตลับหมึกออกและใชโหมดตลับหมึกเดี่ยวเพ่ือ
ใชงาน HP ENVY 5530 series กับตลับหมึกเดียวเทานั้น

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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ไมสามารถพิมพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor ซ่ึงสามารถแกปญหานี้ใหคุณไดโดย
อัตโนมัติ เมื่อตองการดาวนโหลดยูทิลิต้ีดังกลาว ใหคลิกลิงกที่เหมาะสม

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไมมีใหบริการในทุกภาษา

นำฉันไปท่ีหนาดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor

แกไขปญหาการพิมพ

หมายเหตุ: ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไมสามารถพิมพงานได ให
ลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพและแกปญหาดวยการทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

2. หากคุณใชสาย USB เช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ ใหถอดสาย USB ออกและเช่ือมตอใหม หากคุณเช่ือม
ตอคอมพิวเตอรเขากับเคร่ืองพิมพดวยการเช่ือมตอระบบไรสาย ใหตรวจสอบวาการเช่ือมตอยังทำงานอยู

3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน

วิธีตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: ชี้ไปที่หรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปดแถบทางลัด คลิกไอคอน Settings (การต้ังคา) คลิกหรือ
แตะ Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณและ
เครื่องพิมพ)

● Windows 7: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณและ
เครื่องพิมพ)

● Windows Vista: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้น
คลิก Printers (เครื่องพิมพ)

● Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก
Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

b. ดับเบิลคลิกหรอืคลิกขวาที่ไอคอนสำหรับเครื่องพิมพของคุณ จากน้ันเลือก See what’s printing (ดูงานที่กำลัง
พิมพอยู) เพื่อเปดคิวการพิมพ

c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทำเคร่ืองหมายถูกหนารายการ Pause
Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) หรือ Use Printer Offline (ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน)

d. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกคร้ัง

4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาเคร่ืองพิมพไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน

วิธีตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดรับการต้ังคาเปนเครื่องพิมพเร่ิมตน

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: ชี้ไปที่หรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปดแถบทางลัด คลิกไอคอน Settings (การต้ังคา) คลิกหรือ
แตะ Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณและ
เครื่องพิมพ)

● Windows 7: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณและ
เครื่องพิมพ)
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● Windows Vista: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้น
คลิก Printers (เครื่องพิมพ)

● Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก
Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ

c. ถาเครื่องพิมพอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีเครื่องพิมพท่ีถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

วิธีรีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนาจอเพื่อเปดแถบทางลัด แลวคลิกไอคอน Settings (การต้ังคา)

ii. คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) และคลิกหรือแตะ System and Security (ระบบและการ
รักษาความปลอดภัย)

iii. คลิกหรือแตะ Administrative Tools (เครื่องมือการดูแลระบบ) แลวดับเบิลคลิกหรือแตะสองครั้ง
Services (บริการ)

iv. คลิกขวาหรือแตะที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ) คางไว แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)

v. บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน) ใหตรวจดูวาไดเลือก Automatic
(อัตโนมัติ) ไวแลว

vi. หากบริการไมทำงาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิกหรือ
แตะ OK (ตกลง)

Windows 7

i. จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก System and
Security (ระบบและความปลอดภัย) แลวคลิก Administrative Tools (เครื่องมือในการดูแล)

ii. ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)

iii. คลิกขวาที่ Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)

iv. บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน) ใหตรวจดูวาไดเลือก Automatic
(อัตโนมัติ) ไวแลว

v. หากบริการไมทำงาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม) จากนั้นคลิก OK
(ตกลง)
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Windows Vista

i. จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก System and
Maintenance (ระบบและการบำรุงรักษา) และคลิก Administrative Tools (เครื่องมือในการดูแล)

ii. ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)

iii. คลิกขวาที่ Print Spooler service (บริการที่เก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)

iv. บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน) ใหตรวจดูวาไดเลือก Automatic
(อัตโนมัติ) ไวแลว

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

Windows XP

i. จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ใหคลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอรของฉัน)

ii. คลิก Manage (จัดการ) แลวคลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรมประยุกต)

iii. ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ) แลวเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักการพิมพ)

iv. คลิกขวาที่ Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Restart (รีสตารท) เพื่อรีสตารทบริการ

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ

c. ถาเครื่องพิมพอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีเครื่องพิมพท่ีถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

7. ลบคิวการพิมพ

วิธีลบคิวการพิมพ

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: ชี้ไปที่หรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปดแถบทางลัด คลิกไอคอน Settings (การต้ังคา) คลิกหรือ
แตะ Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณและ
เครื่องพิมพ)

● Windows 7: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณและ
เครื่องพิมพ)

● Windows Vista: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้น
คลิก Printers (เครื่องพิมพ)

● Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก
Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพและโทรสาร)

b. ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

c. บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารท้ังหมด) หรือ Purge Print
Document (ลางเอกสารงานพิมพ) จากน้ันคลิก Yes (ใช) เพื่อยืนยัน
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d. ถายังมีเอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจากคอมพิวเตอรรีสตารท
เรียบรอยแลว

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมีขอมูลคางอยู จากน้ันจึงลองพิมพอีกครั้ง

วิธีการตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟและการรีเซ็ตเครื่องพิมพ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟเช่ือมตอเขากับเครื่องพิมพอยางแนนหนา

1 การเชื่อมตอสายไฟเขากับเครื่องพิมพ

2 การเชื่อมตอกับเตารับ

2. มองดูภายในเคร่ืองพิมพและตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีเขียวที่แสดงวามีกระแสไฟจายเขาเครื่องพิมพ ถาไฟไมติด
สวาง ตรวจสอบวาการเช่ือมตอสายไฟเขากับเคร่ืองพิมพแนนสนิท หรือเชื่อมตอกับเตารับไฟอ่ืน

3. ดูที่ปุมเปดบนเครื่องพิมพ ถาไฟไมติดสวาง แสดงวาเคร่ืองพิมพปดอยู กดปุมเปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพไมมีกระแสไฟเขา ใหตอเขากับเตารับอ่ืน

4. ขณะท่ีเคร่ืองพิมพเปดอยู ใหถอดสายไฟออกจากขางเครื่องพิมพใตฝาปดตลับหมึกพิมพ

5. ถอดสายไฟออกจากเตารับที่ผนัง

6. รออยางนอย 15 วินาที

7. เสียบปลั๊กไฟกลับเขาไปที่เตารับที่ผนัง

8. เสียบสายไฟเขาที่ขางเคร่ืองพิมพใตฝาปดตลับหมึกพิมพอีกครั้ง

9. หากเครื่องพิมพไมเปดข้ึนเอง ใหกดปุมเปดเพื่อเปดเครื่องพิมพ

10. ลองใชงานเคร่ืองพิมพอีกครั้ง

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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การแกไขปญหาการพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดกระดาษ หากยังไมสามารถพิมพงานได ซอฟตแวร
เครื่องพิมพของ HP สำหรับ Windows มีเคร่ืองมือที่สามารถชวยแกปญหา “ไมสามารถพิมพงานได” โดยทั่วไป

หากตองการเขาถึงซอฟตแวรน้ีใน Windows ใหคลิกเมน ูStart (เริ่ม) บนคอมพิวเตอร แลวเลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) จากน้ันคลิก HP ใน HP ENVY 5530 e-All-in-One series ใหคลิก HP ENVY 5530 e-All-in-
One series คลิกปุม Help (วิธีใช) แลวดับเบิลคลิกที่ HP Print and Scan Doctor

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

หากคุณภาพงานพิมพไมสามารถยอมรับได โปรดลองปฏิบัติตามวิธีการตอไปน้ีเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ:

● ใชรายงานสถานะเครื่องพิมพและคณุภาพงานพิมพเพือ่วินิจฉัยปญหาของเคร่ืองพิมพและคุณภาพงานพิมพ จากหนา
จอหลัก ใหแตะไอคอน Settings (การตั้งคา) (การต้ังคา) แลวแตะ Tools (เคร่ืองมือ) (เครื่องมือ) แตะ Printer
Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ) หรือ Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● หากงานพิมพมีสีผิดเพี้ยนหรือเสนไมตรงแนว ใหลองปรับตำแหนงเคร่ืองพิมพ โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมที ่การปรับปรุง
คุณภาพงานพิมพ ในหนา 68

● หากมีรอยเปอนหมึกบนงานพิมพ ใหลองทำความสะอาดรอยเปอนหมึก โปรดอานขอมูลเพ่ิมเติมที่ การทำความสะอาด
รอยเปอนหมึก ในหนา 67
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การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน
HP มี Scan Diagnostic Utility (ยูทิลิตี้วินิจฉัยการสแกน) (Windows เทาน้ัน) ที่จะชวยแกไขปญหา "ไมสามารถสแกน
งาน" ที่พบโดยทั่วไป จากเมน ูStart (เริ่ม) บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหคลิก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) จากนั้น
คลิก HP ใน HP ENVY 5530 e-All-in-One series ใหคลิก HP ENVY 5530 e-All-in-One series คลิกปุม Help
(วิธีใช) แลวดับเบิลคลิกที ่HP Print and Scan Doctor

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขปญหาการสแกน คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เรียนรูวิธีการแกปญหาการทำสำเนา คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การแกไขปญหาเครือขาย
ตรวจสอบการกำหนดคาเครือขายหรือพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสายเพื่อชวยในการวินิจฉัยปญหาการเชื่อมตอเครอื
ขาย

วิธีตรวจสอบการกำหนดคาเครือขายหรือพิมพรายงานการทดสอบระบบไรสาย

1. จากหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน ระบบไรสาย (การต้ังคา) แลวแตะ Settings (การต้ังคา) (เคร่ืองมือ)

2. แตะลูกศรลงเพ่ือเลื่อนดูตัวเลือก แตะ Display Network Configuration (แสดงการกำหนดคาเครือขาย) หรือ Print
Wireless Test Report (พิมพรายงานการทดสอบระบบไรสาย)

คลิกลิงกดานลางน้ีเพื่อดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทางออนไลนเก่ียวกับการแกไขปญหาเครือขาย

● เรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิมพแบบไรสาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูเก่ียวกับ HP Print and Scan Doctor (Windows เทานั้น) และเคล็ดลับการแกไขปญหาอื่นๆ
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีทำงานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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ขอผิดพลาดของตลับหมึกพิมพ (ซอฟตแวร Windows)
● การอัพเกรดตลับหมึกพิมพท่ีเปลี่ยนใหม

● การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพิมพ

● ตลับหมึกพิมพรุนเกา

● เคร่ืองพิมพไมทำงาน

● ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

การอัพเกรดตลับหมึกพิมพท่ีเปลี่ยนใหม

หากอัพเกรดตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหมไมสำเร็จ โปรดลองต้ังคาใหเครือ่งพิมพของคุณจดจำตลับหมึกพิมพที่เปล่ียนใหม

วิธีตั้งคาใหเคร่ืองพิมพจดจำตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหม

1. นำตลับหมึกพิมพที่เปล่ียนใหมออก

2. ใสตลับหมึกพิมพเดิมไวในแครตลับหมึกพิมพ

3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากนั้นรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเลื่อน

4. นำตลับหมึกพิมพเดิมออก แลวใสตลับหมึกพิมพที่เปลี่ยนใหมแทน

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ จากนั้นรอใหแครตลับหมึกพิมพหยุดเลื่อน

หากคุณยังคงไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดเก่ียวกับการอัพเกรดตลับหมึกพิมพที่เปล่ียนใหม โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ
HP เพื่อขอรับความชวยเหลือ

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพิมพ

ฝาครอบตลับหมึกพิมพควรปดอยูในระหวางการพิมพ

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

ตลับหมึกพิมพรุนเกา

คุณจะตองใชตลับหมกึพิมพรุนใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพนี้ โดยสวนใหญแลว คุณสามารถตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพเปน
รุนใหมหรือไม โดยดูที่ดานนอกของกลองตลับหมึกพิมพและมองหาวันที่สิ้นสุดการรับประกัน
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หากมีคำวา "v1" ท่ีดานขวาของวันที่ส้ินสุดการรับประกนั แสดงวาตลับหมึกพิมพน้ีเปนรุนใหม หากเปนตลับหมึกพิมพรุนเกา
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือ

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เครื่องพิมพไมทำงาน

วิธีแกไขปญหาเครื่องพิมพไมทำงาน

▲ ปดและเปดเครื่องพิมพ หากไมสามารถแกปญหาได ใหติดตอ HP

 โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพ่ือขอรับความชวยเหลือ

ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ตลับหมึกพิมพไมสามารถใชงานรวมกับเครื่องพิมพของคุณได ขอผิดพลาดนี้สามารถเกิดข้ึนไดเม่ือคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพ
HP Instant Ink ลงในเครื่องพิมพที่ไมไดลงทะเบียนไวในโปรแกรม HP Instant Ink และยังอาจเกิดขึ้นเมื่อกอนหนามีการ
ใชตลับหมึกพิมพ HP Instant Ink ในเครื่องพิมพอื่นที่มีการลงทะเบียนไวในโปรแกรม HP Instant Ink

โปรดไปท่ีเว็บไซต โปรแกรม HP Instant Ink เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม
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ฝายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเครื่องพิมพ

● ขั้นตอนการสนับสนุน

● ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท

● ตัวเลือกการรับประกนัอ่ืนๆ

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ

ใชเวลาเพียงไมก่ีนาทีในการลงทะเบียน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วข้ึน การสนับสนุนและการแจงเตือนการสนับสนนุ
ของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภัณฑขณะติดตั้งซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบียนได
ทันทีที ่http://www.register.hp.com

ข้ันตอนการสนับสนุน

หากคุณประสบปญหา ใหทำตามข้ันตอนตอไปนี้

1. ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

2. ไปที่ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ไดที่ www.hp.com/support

ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตน้ีเปนแหลงขอมูลที่เขาถึงได
รวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบนัของผลิตภัณฑและเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึง
คุณลักษณะตอไปน้ี:

● เขาถึงไดการสนับสนุนแบบออนไลนที่มีประสทิธิภาพไดอยางรวดเร็ว

● อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับเคร่ืองพิมพ

● ขอมูลการแกไขปญหาที่มีประโยชนสำหรับปญหาทั่วไป

● การอัพเดตของเครื่องพิมพ ความพรอมใหการสนับสนนุและขาวจาก HP จะพรอมใหบริการคุณเมื่อคุณลง
ทะเบียนเครื่องพิมพ

3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP

ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/ภูมิภาคและภาษา

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

● การโทรศัพทติดตอ

● หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน

● หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
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ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

การใหการสนับสนุนทางโทรศัพทนานหนึง่ปใชในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมทั้งเม็กซิโก) หาก
ตองการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทางโทรศพัทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ใหไปที่ www.hp.com/
support การโทรศัพทเขาบริษัทจะตองเสียคาใชจายตามปกติ

การโทรศัพทติดตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอไปนี้ไว
ใหพรอม:

● ชื่อผลิตภัณฑ (อยูที่เครื่องพิมพ เชน HP ENVY 5530)

● หมายเลขสินคา (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

● หมายเลขผลิตภัณฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของเครื่องพิมพ)

● ขอความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคำถามเหลานี:้

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนีแ้ลวหรือไม

◦ คุณสามารถทำใหเกิดข้ึนอีกไดหรือไม

◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เร่ิมเกิดปญหานี้หรือไม

◦ เกิดสิ่งใดกอนหนาน้ีหรือไม (เชน พายุฝนฟาคะนอง, มีการยายเครื่องพิมพ และอ่ืนๆ)

หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และขอมูลคาโทรศัพท โปรดดูที่ www.hp.com/
support

หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

หลังจากส้ินสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม
นอกจากน้ี คุณยังสามารถขอรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP www.hp.com/
support โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พื้นที่ของคุณ
เพื่อขอดูตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการรับประกันอ่ืนๆ

หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบริการสำหรับ HP ENVY 5530 series จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากน้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกนัเพ่ือดู
ขอมูลในการใหบริการเพ่ิมเติม
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A ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP ENVY 5530 series มีอยูใน สวนนี้

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพรอมกับ HP ENVY 5530 series

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard

● ลักษณะเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม

● ประกาศขอบังคับ
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ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
ขอมูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

สงวนลิขสิทธิ์ท้ังหมด หามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลเอกสารนีโ้ดยไมไดรบัอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก
Hewlett-Packard เวนแตจะไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑและบริการของ HP จะ
ระบุไวในคำช้ีแจงเกี่ยวกับการรับประกันอยางชัดเจนซ่ึงแนบมากับผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ ไมมีสิ่งใดในเอกสารน้ีที่มี
ความหมายวาเปนสวนหน่ึงของการรับประกันเพ่ิมเติม HP จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากขอความ
หรือการตัดทอนขอความใดๆ ในที่น้ี

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
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ลักษณะเฉพาะ
ขอกำหนดเฉพาะดานเทคนิคสำหรับ HP ENVY 5530 series มีอยูในหัวขอนี ้สำหรับขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑเพ่ิมเติม
โปรดดูแผนขอมูลผลิตภัณฑที่ www.hp.com/support

● ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

● ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

● ลักษณะเฉพาะในการพิมพ

● ขอกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสแกน

● ขอกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทำสำเนา

● จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

● ความละเอียดในการพิมพ

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

ขอกำหนดเก่ียวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

สำหรับขอมูลเก่ียวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ
HP ท่ี www.hp.com/support

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

● ชวงอุณหภูมิการใชงานที่แนะนำ: 15ºC ถึง 32ºC (59ºF ถึง 90ºF)

● ชวงอุณหภูมิการใชงานที่ยอมรับได: 5ºC ถึง 40ºC (41ºF ถึง 104ºF)

● ความชื้น: 20% ถึง 80% RH ไมควบแนน (แนะนำ) จุดน้ำคางสูงสุด 25ºC

● ชวงอุณหภูมิขณะไมใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –40ºC ถึง 60ºC (-40ºF ถึง 140ºF)

● ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP ENVY 5530 series อาจมีขอผิดพลาดบาง

● HP แนะนำใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. (10 ฟุต) เพื่อลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
สนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ

● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสา?

● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ขอกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสแกน

● ความละเอียดแบบออปติคอล: สูงสุด 1200 dpi

● ความละเอียดฮารดแวร: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

● ความละเอียดแบบเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

● ความลึกของสี: สี 24 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
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● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม. (8.5 x 11.7 น้ิว)

● ประเภทไฟลที่สนับสนุน: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF

● รุน Twain: 1.9

ขอกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทำสำเนา

● การประมวลภาพแบบดิจิตอล

● จำนวนสำเนาสูงสุดจะตางกันไปตามรุน

● ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน

จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับจำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพโดย
ประมาณ

ความละเอียดในการพิมพ

ตาราง A-1  ความละเอียดในการพิมพ

โหมดเอกสารราง ● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 300x300dpi

● สำเนา (ขาวดำ/สี): Automatic (แบบอัตโนมัต)ิ

โหมดปกติ ● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x300dpi

● สำเนา (ขาวดำ/สี): Automatic (แบบอัตโนมัต)ิ

โหมดดีท่ีสุดสำหรับเอกสารธรรมดา ● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

● สำเนา (ขาวดำ/สี): Automatic (แบบอัตโนมัต)ิ

โหมดดีทีสุ่ดสำหรบัภาพถาย ● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

● สำเนา (ขาวดำ/สี): Automatic (แบบอัตโนมัต)ิ

โหมด dpi สูงสุด ● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 1200x1200dpi

● สำเนา: แบบอัตโนมัต ิ(ขาวดำ), ความละเอียดสูงสุด 4800x1200 dpi (สี)
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลติภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม มีการออกแบบเพือ่การรีไซเคิลกับ
ผลิตภัณฑน้ี จำนวนวัสดุไดถูกจำกัดใหอยูในปริมาณท่ีนอยที่สุดในขณะที่ยังรักษาประสิทธภิาพการทำงานและความนาเชื่อถือ
ไวไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมไดอยูในกลุมเดียวกันไดรับการออกแบบใหคัดแยกไดอยางสะดวก ตัวยึดและตัวเช่ือมตออื่นๆ
สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายโดยใชเครื่องมือทั่วๆ ไป ช้ินสวนที่มีความสำคัญไดรับการออกแบบเพ่ือประสิทธิภาพ
ในการถอดแยกช้ินสวนและการซอมแซม

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเย่ียมชมเว็บไซต Commitment to the Environment ของ HP ไดท่ี:

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

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม

● การใชกระดาษ

● พลาสติก

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP

● การใชไฟ

● การทิ้งอุปกรณที่ผูใชไมใชแลว

● สารเคมี

● การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

● การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

● โหมดสลีป

เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม

HP มุงมั่นชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โปรดไปที่เว็บไซตโปรแกรมและแผนการ
ริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

การใชกระดาษ

เคร่ืองพิมพนี้เหมาะสำหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกำหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก

ช้ินสวนที่ทำจากพลาสติกซ่ึงมีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครือ่งหมายกำกับตามมาตรฐานสากล เพื่อใหทราบวาพลาสติกใดควร
นำไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ

คุณสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP ที่:
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www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิล

HP นำเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากข้ึนในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนยรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใหญที่สุดทั่วโลก นอกจากนี ้HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนำผลิตภัณฑบางอยางที่ไดรับความนิยม
สูงสุดมาซอมแซมและนำออกจำหนายอีกครั้ง สำหรับขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเย่ียมชม

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

โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาสิง่แวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP  ดำเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค และคุณสามารถนำ
ตลับหมึกพิมพและหมึกพิมพที่ใชแลวมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี:้

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

การใชไฟ

อุปกรณการพิมพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด
ENERGY STAR อันเปนขอกำหนดสำหรับอุปกรณการสรางภาพขององคการพิทกัษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
เคร่ืองหมายตอไปนี้จะปรากฏบนผลิตภัณฑแสดงภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนด ENERGY STAR

สามารถดูรายการขอมูลเพิม่เติมของรุนผลิตภัณฑสรางภาพท่ีตรงตามขอกำหนด ENERGY STAR ไดที่: www.hp.com/
go/energystar

การท้ิงอุปกรณท่ีผูใชไมใชแลว

สัญลักษณนี้หมายถึง หามท้ิงผลิตภัณฑของคุณแบบเดียวกับขยะในครัวเรือน คุณควรปกปองสุขภาพของ
ผูคนและสิ่งแวดลอมดวยการกำจัดอุปกรณท่ีไมใชแลวโดยท้ิงท่ีจุดท่ีกำหนดสำหรับการทิ้งอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการรีไซเคิล สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอหนวยงานเกบ็ขยะในบานเรือนของคุณ
หรือไปที ่http://www.hp.com/recycle

สารเคมี

HP ยึดม่ันในการใหขอมูลเก่ียวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคาเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย
เชน ระเบียบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European
Parliament and the Council) สามารถอานรายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑน้ีไดที:่ www.hp.com/go/reach
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การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

โหมดสลีป

● การใชพลังงานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป

● หลังจากการต้ังคาเคร่ืองพิมพในครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลงัจากที่ไมมีการใชงานนานหานาที

● เวลาในการเขาสูโหมดสลีปสามารถเปล่ียนไดจากแผงควบคุม

การต้ังคาเวลาในโหมดสลีป

1. บนหนาจอหลัก ใหแตะไอคอน Settings (การต้ังคา)

2. แตะ Preferences (ลักษณะที่ตองการ)

3. แตะลูกศรลงเพ่ือเลื่อนดูตัวเลือก แลวแตะ โหมดสลีป

4. แตะ After 5 minutes (หลังจาก 5 นาที) หรือ After 10 minutes (หลังจาก 10 นาที) หรือ After 15 minutes
(หลังจาก 15 นาที)
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ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP ENVY 5530 series มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานท่ีออกขอบังคับตางๆ ใน
ประเทศ/ภูมิภาคของทาน

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ

● FCC statement

● VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

● Notice to users in Japan about the power cord

● Notice to users in Korea

● Notice to users in Germany

● Noise emission statement for Germany

● ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

● Declaration of conformity

● คำประกาศขอบังคับระบบไรสาย

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ

เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคบั ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory
Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสำหรับผลิตภัณฑของคุณคือ SNPRH-1202 อยาจำสับสนระหวางหมายเลข
รุนตามขอบังคับและช่ือทางการตลาด (HP ENVY 5530 e-All-in-One series และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ
(A9J40 ถึง A9J49 และอ่ืนๆ)
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FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

THWW ประกาศขอบังคับ 93



Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบัญญัติ EU Directives ดังตอไปน้ี:

● กฎบัญญัติ Low Voltage Directive 2006/95/EC

● กฎบัญญัติ EMC Directive 2004/108/EC

● Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม

ผลิตภัณฑน้ีจะมีคุณสมบัติตาม CE เม่ือใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มีเครื่องหมาย CE เทาน้ัน

หากผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑน้ีจะอยูภายใตขอกำหนดสำคัญของกฎบัญญัติ EU
Directive ตอไปนี้:

● R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบัติตามกฎบัญญัติเหลาน้ีแสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่สอดคลองกันและมีผล
บังคับใชซ่ึงระบุไวในคำประกาศรับรองของ EU ที่ HP จัดทำสำหรับผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑน้ี และมีเผยแพร (เฉพาะ
ภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือท่ีเว็บไซตตอไปน้ี: www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ือ
ผลิตภัณฑในชองคนหา)

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบังคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:
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สำหรับผลิตภัณฑทีไ่มมีคุณสมบตัิดานการโทรคมนาคม และสำหรับผลติภัณฑดานโทรคมนาคมท่ี
สอดคลองกันของสหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ท่ีมีประเภทกำลังไฟต่ำกวา 10 mW

สำหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมท่ีไมสอดคลองกันของสหภาพยุโรป (จะมีเลขประจำเครื่อง 4
หลักแทรกอยูระหวาง CE และ ! (เคร่ืองหมายอัศเจรีย) หากมีผลบังคับใช)

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑน้ี

คุณสมบัติการทำงานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในกลุมประเทศ EU และ EFTA ตอไปนี้ ออสเตรีย
เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมน ีกรีซ ฮังการ ีไอซแลนด
ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน ลิทัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สา
ธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร

หัวตอโทรศัพท (มีเฉพาะบางผลิตภัณฑ) มีไวเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก

ผลิตภัณฑที่มีอุปกรณ LAN แบบไรสาย

● ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเฉพาะหรือขอกำหนดพิเศษวาดวยการทำงานของเครือขาย LAN แบบไรสาย เชน การ
ใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณที่มีใหใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาเครือ
ขายไรสายสำหรับประเทศน้ันๆ ถูกตอง

ประเทศฝรั่งเศส

● มีขอจำกัดบางอยางสำหรับการทำงานของ LAN แบบไรสายดวยความถ่ี 2.4-GHz ของผลิตภัณฑนี:้ ผลิตภัณฑน้ีอาจ
ใชงานภายในอาคารไดสำหรับคลื่นความถ่ี 2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13) สำหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะ
ใชไดเฉพาะคลื่นความถ่ี 2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สำหรับขอกำหนดลาสุด โปรดดูที่ www.arcep.fr

หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:

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

คำประกาศขอบังคับระบบไรสาย

เน้ือหาสวนน้ีแสดงขอมูลกฎขอบังคับเก่ียวกับผลิตภัณฑไรสาย

● Exposure to radio frequency radiation

● Notice to users in Brazil

● Notice to users in Canada

● ประกาศสำหรับผูใชในเม็กซิโก

● Notice to users in Taiwan

● Wireless notice to users in Japan
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Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil
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Notice to users in Canada

ประกาศสำหรับผูใชในเม็กซิโก
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Notice to users in Taiwan

Wireless notice to users in Japan
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