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1 วิธีใช HP ENVY 4500 e-All-in-One series

เรียนรูวิธีใช HP ENVY 4500 series ของคุณ

● ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ ในหนา 4

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ ในหนา 5

● การใสวัสดุพิมพ ในหนา 26

● การพิมพ ในหนา 9

● การทำสำเนาเอกสาร ในหนา 34

● การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ในหนา 36

● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 45

● การนำกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 66

● การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 42
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2 ทำความรูจักกับ HP ENVY 4500 series

● ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

● การตั้งคาระบบไรสาย

● ปดอัตโนมัติ
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ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
● ภาพดานหนาและดานบนของ HP ENVY 4500 series

1 ฝาปด

2 แผนปดดานใน

3 กระจกของสแกนเนอร

4 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

5 ฝาปดดานใน

6 บริเวณที่เขาถึงตลับหมึกพิมพ

7 จอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

8 แผงควบคุม

9 ถาดกระดาษ

10 แกนเลือ่นของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวาแกนเลื่อนของถาด)

11 ตัวปรับความกวางกระดาษ

● ภาพดานหลังของ HP ENVY 4500 series

12 การเช่ือมตอสายไฟ

13 พอรต USB
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพ 2-1  คุณสมบัติของแผงควบคุม

คุณสมบัติ คำอธิบาย

1 ปุม เปด : เปดหรือปดเคร่ืองพิมพ

2 หนาแรก: กลับไปยังหนาจอ หนาหลัก ซึ่งเปนหนาจอแรกท่ีแสดงขึ้นเม่ือคุณเปดเครื่องพิมพ

3 ปุม ขึ้น : ใชปุมนี้เพื่อนำทางเมนูและเลือกจำนวนสำเนา

4 ไฟแสดงสถานะ ไรสาย : ไฟสีน้ำเงินหมายถึงมีการเช่ือมตอแบบไรสาย

5 ปุม ไรสาย : กดปุมเพื่อดูสถานะระบบไรสายและตัวเลือกเมน ูใหกดปุมนี้คางไวจนกระท่ังไฟกะพริบเพ่ือเริ่ม
โหมดกดปุม Wi-Fi Protected Setup (WPS)

6 ปุม ePrint : กดปุมเพื่อแสดงเมนู Web Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ) ซ่ึงคุณสามารถดูท่ี
อยูอีเมลของเคร่ืองพิมพและกำหนดการต้ังคา ePrint ได

7 ยอนกลับ: กลับไปยังหนาจอกอนหนา

8 ปุมการเลือก: ปุมท่ีเปลี่ยนตามบริบท โดยข้ึนอยูกับส่ิงท่ีแสดงบนหนาจอของเคร่ืองพิมพ

9 ตกลง: ยืนยันการเลือกในปจจุบัน

10 ปุม ลง : ใชปุมน้ีเพ่ือนำทางเมนูและเลือกจำนวนสำเนา

11 วิธีใช: บนหนาจอ หนาหลัก จะแสดงหัวขอวิธีใชท้ังหมด แสดงขอมูลหรือภาพเคลื่อนไหวบนจอแสดงผล
ในหนาจออื่นสำหรับความชวยเหลือของการทำงานปจจุบัน

ภาพ 2-2  ไฟสถานะปุมเปด

ลักษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ เคร่ืองพิมพถูกปดสวิตช

หรี่ แสดงวาเครื่องพิมพอยูในโหมดสลีป เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปโดยอัตโนมตัิหลังจากไมมีการใชงาน 5 นาที

กะพริบถ่ีๆ เกิดขอผิดพลาด ดูขอความบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

กะพริบเปนจังหวะ แสดงวาเครื่องพิมพกำลังเริ่มเริ่มทำงานหรือกำลังปดเครื่อง

ติดสวาง เคร่ืองพิมพกำลังพิมพ สแกน ทำสำเนา หรือเปดอยูและพรอมท่ีจะพิมพ
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ภาพ 2-3  ไฟแสดงสถานะระบบไรสาย

ลักษณะของไฟ การแกปญหา

ดับ ระบบไรสายถูกปดอยู กดปุม ไรสาย เพื่อเขาถึงเมนไูรสายบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใชเมนูไรสายเพือ่เปดใช
งานการพิมพแบบไรสาย

กะพริบชาๆ ระบบไรสายเชื่อมตออยูแตไมเชื่อมตอกับเครือขาย หากไมสามารถเช่ือมตอได ตรวจดูใหแนใจวาเคร่ืองพมิพอยู
ในขอบเขตสัญญาณไรสาย

กะพริบถ่ีๆ เกิดขอผิดพลาดเกี่ยวกับระบบไรสาย ดูขอความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

ติดสวาง เชื่อมตอสัญญาณไรสายแลวและคณุสามารถพิมพได
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การตั้งคาระบบไรสาย
กดปุม ไรสาย เพ่ือดูสถานะระบบไรสายและตัวเลือกเมนู

● หากเครื่องพิมพมีการเช่ือมตอกับเครือขายไรสายที่พรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะระบบไรสายจะติดสวางเปนสีฟา ใน
ขณะเดียวกัน หนาจอของเครื่องพิมพจะแสดงวา Connected (เช่ือมตอแลว) และแสดง IP แอดเดรสของ
เคร่ืองพิมพ

● หากปดระบบไรสาย ไฟแสดงสถานะระบบไรสายจะดับลง หนาจอแสดงผลจะแสดง Wireless Off (ปดระบบไรสาย)

● ถาเปดใชงานระบบไรสาย (วิทยุไรสายเปดอยู) และคุณไมมีการเช่ือมตอแบบไรสาย ไฟแสดงสถานะระบบไร
สายจะกะพริบ ในขณะเดียวกัน หนาจอจะแสดงวาอยูในขั้นตอน Connecting (กำลังเชื่อมตอ) หรือ Not
Connected (ไมไดเชื่อมตอ)

คุณสามารถใชจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพื่อเรียกดูขอมูลเก่ียวกับเครือขายไรสาย เชื่อมตอกับระบบไรสาย และอ่ืนๆ

ใชงานอยางไร ข้ันตอน

พิมพหนาการตั้งคาเครือขาย

หนาการกำหนดคาเครือขายจะแสดงสถานะของเครือขาย ชื่อโฮสต ชื่อ
เครือขาย และอื่นๆ

1. กดปุม ไรสาย เพ่ือเขาสูเมนู Wireless Status (สถานะของระบบ
ไรสาย)

2. กดปุมถัดจาก Settings (การต้ังคา) เพื่อเขาสูเมนู Wireless
Settings (การต้ังคาระบบไรสาย)

3. เลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงเลือก Configuration
Page (หนาการกำหนดคา)

พิมพรายงานการทดสอบเครือขายไรสาย

รายงานการทดสอบเครือขายไรสายจะแสดงผลการวิเคราะหสถานะของ
เครือขายไรสาย ความแรงของสัญญาณระบบไรสาย เครือขายท่ีพบ และ
อื่นๆ

1. กดปุม ไรสาย เพ่ือเขาสูเมนู Wireless Status (สถานะของระบบ
ไรสาย)

2. กดปุมถัดจาก Settings (การต้ังคา) เพื่อเขาสูเมนู Wireless
Settings (การต้ังคาระบบไรสาย)

3. เลือก Print Report (พิมพรายงาน) แลวจึงเลือก Test Report
(รายงานการทดสอบ)

คืนคาเครือขายกลับเปนการต้ังคาเร่ิมตน 1. กดปุม ไรสาย เพ่ือเขาสูเมนู Wireless Status (สถานะของระบบ
ไรสาย)

2. กดปุมถัดจาก Settings (การต้ังคา) เพื่อเขาสูเมนู Wireless
Settings (การต้ังคาระบบไรสาย)

3. เลือก Restore Defaults (คืนคากลับเปนคาเร่ิมตน)

4. ยืนยันการเลือกใหคืนคากลับเปนคาเริ่มตน

เปดหรือปดระบบไรสาย 1. กดปุม ไรสาย เพ่ือเขาสูเมนู Wireless Settings (การตั้งคาระบบ
ไรสาย)

2. เลือก Wireless (ไรสาย)

3. จากเมนู Wireless On/Off (เปด/ปดระบบไรสาย) ใหเลือก On
(เปด) หรือ Off (ปด)

สรางการเชื่อมตอแบบ Wi-Fi Protected Setup (WPS) สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตอง
ใชเราเตอร WPS) ในหนา 52
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ปดอัตโนมัติ
ปดอัตโนมัติ จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติตามคาเริ่มตนเม่ือคุณเปดเครื่องพิมพ เม่ือเปดใชงาน ปดอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะ
ปดโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไมมีการใชงานนาน 2 ช่ัวโมงเพื่อชวยลดการใชพลังงาน ปดอัตโนมัติ จะปดการทำงานทั้งหมด
ของเครื่องพิมพ ดังน้ันคุณจึงตองกดปุม เปด เพื่อเปดการทำงานของเคร่ืองพิมพอีกครัง้ สำหรับเครื่องพิมพรุนที่สามารถเชื่อม
ตอแบบไรสายหรือเครือขายอีเธอรเน็ต ปดอัตโนมัติ จะถูกปดใชงานโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองพิมพมีการเช่ือมตอแบบไรสาย
หรือการเช่ือมตอเครือขายอีเธอรเน็ต แมวาจะปดใชงาน ปดอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมีการใชงาน
เปนเวลา 5 นาทีเพื่อชวยประหยัดพลังงาน

คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังคา ปดอัตโนมัติ จากแผงควบคุม

วิธีการเปล่ียนการต้ังคา ปดอัตโนมัติ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Preferences (ลักษณะท่ีตองการ)

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

2. จากเมน ูPreferences (ลักษณะท่ีตองการ) ใหเลือก ปดอัตโนมัติ

3. จากเมน ูปดอัตโนมัติ ใหเลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง เพื่อยืนยันการตั้งคา

เมื่อคุณเปลี่ยนการต้ังคานี ้เครื่องพิมพจะดำเนินการตามการต้ังคาดังกลาว
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3 การพิมพ

● HP ePrint

● การพิมพเอกสาร

● การพิมพภาพถาย

● การพิมพ Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป)

● การพิมพซองจดหมาย

● การพิมพดวย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

● การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ
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HP ePrint
HP ePrint เปนบริการฟรีจาก HP ท่ีชวยใหคุณสามารถส่ังพิมพไปยังเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน HP ePrint ของคุณ
ไดทุกท่ีทุกเวลา ซึ่งงายเพียงสงอีเมลไปยังท่ีอยูอีเมลท่ีกำหนดไวใหกับเคร่ืองพิมพ เมื่อคุณเปดใชงานบริการบนเว็บ
ท่ีเครื่องพิมพ โดยไมจำเปนตองใชไดรเวอรหรือซอฟตแวรพิเศษ หากคุณสามารถสงอีเมล คุณก็สามารถพิมพได
จากทุกท่ีโดยใช HP ePrint

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีบน ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter) คุณจะสามารถเขาสูระบบเพ่ือดูสถานะ
งานใน ePrint จัดการคิวของเคร่ืองพิมพ HP ePrint ควบคุมผูที่สามารถใชท่ีอยูอีเมล HP ePrint ของเคร่ืองพิมพ
เพื่อพิมพและดูวิธีใช HP ePrint

HP ePrint ชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพไปยังเครื่องพิมพท่ีสนับสนุน HP ePrint ของคุณไดทุกท่ีทุกเวลา

เมื่อตองการใช HP ePrint ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีสิ่งตางๆ ตอไปนี้:

● คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือท่ีสามารถใชอินเทอรเน็ตและอีเมลได

● เคร่ืองพิมพที่สามารถใช HP ePrint ได ซ่ึงมีการเปดใชงานบริการทางเว็บแลว

หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะไดรับการพิมพทันทีที่ไดรับ โดยไมมีการรับประกันเวลาที่จะไดรับอีเมลหรือการไดรับอีเมลเชน
เดียวกับอีเมลทั่วไป คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพบน ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter)

หมายเหตุ: เอกสารท่ีพิมพดวย HP ePrint อาจแตกตางจากตนฉบับ ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการจัดขอความ
อาจแตกตางจากเอกสารตนฉบับ สำหรับเอกสารที่ตองพิมพใหมีคุณภาพสูง (เชน เอกสารทางกฎหมาย) เราขอ
แนะนำใหคุณพิมพงานจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอรของคุณ ซ่ึงทำใหคุณสามารถควบคุมลักษณะ
ของงานท่ีพิมพออกมาไดมากข้ึน

คำแนะนำ: สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการและกำหนดคาการตั้งคา HP ePrint และหากตองการเรียนรูเก่ียว
กับคุณลักษณะลาสุด โปรดไปท่ี ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter)

วิธีการพิมพโดยใช HP ePrint

1. เปดใชงานบริการทางเว็บ

a. จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ใหกดปุม ePrint

b. ยอมรับขอกำหนดการใชงาน แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ เพื่อเปดใชงานบริการทางเว็บ

c. พิมพหนาเว็บขอมูล ePrint แลวปฏิบัติตามคำแนะนำในหนานั้น เพ่ือลงชื่อสมัครใชบัญชี HP ePrint

2. ในคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของคุณ ใหเปดแอพพลิเคชันอีเมล

หมายเหตุ: สำหรับขอมูลเก่ียวกับการใชแอพพลิเคชันอีเมลในในคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของคณุ โปรดดู
เอกสารที่มาพรอมกับแอพพลิเคชัน

3. สรางขอความอีเมลใหม จากน้ันแนบไฟลที่คุณตองการพิมพ

4. ปอนที่อยูอีเมลของเครื่องพิมพในบรรทัด “To” (ถึง) ของขอความอีเมล จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อสงขอความอีเมล

หมายเหตุ: อยารวมที่อยูอีเมลไวในฟลด "Bcc" (สำเนาลับถึง) ฟลดน้ีจำเปนตองเวนวางไว หากมีท่ีอยูอีเมลหรือ
ที่อยูเครื่องพิมพในฟลด "Bcc" (สำเนาลับถึง) งานจะไมถูกพิมพ
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วิธีการคนหาท่ีอยูอีเมลของเคร่ืองพิมพ

1. กดปุม ePrint บนแผงควบคุม คุณจะพบเมนู Web Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ) บนจอแสดง
ผลของเคร่ืองพิมพ

2. เลือก Display Email Address (แสดงท่ีอยูอีเมล) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ เพ่ือดูที่อยูอีเมลของ
เคร่ืองพิมพ

คำแนะนำ: หากตองการกำหนดท่ีอยูอีเมลเอง ใหเลือก Print Info Page (พิมพหนาขอมูล) จากเมนู Web
Services Settings (การต้ังคาบริการทางเว็บ) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ เครื่องพิมพจะพิมพหนาขอมูล
ที่มีรหัสเครื่องพิมพและคำแนะนำเก่ียวกับวิธีกำหนดท่ีอยูอีเมลเอง

วิธีการปด ePrint

1. กดปุม ePrint บนแผงควบคุม คุณจะพบเมนู Web Services Settings (การตั้งคาบริการทางเว็บ) บนจอแสดง
ผลของเคร่ืองพิมพ

2. เลือก ePrint จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ แลวเลือก Off (ปด)
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การพิมพเอกสาร

การใสกระดาษ

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดกระดาษไวแลว

2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกจนสุด

3. ใสกระดาษลงในถาดกระดาษ ควรคว่ำหนาที่จะพิมพลง

4. ดันกระดาษเขาไปในเครื่องพิมพจนสุด

5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษ

วิธีพิมพเอกสาร

1. จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหคลิกปุม Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในสวน Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพท่ีเหมาะสมใน
สวน Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ข้ันสูง) และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แบบดึงลง

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

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

วิธีการพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

1. จากซอฟตแวร ใหคลิกปุม Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู
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3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การติดต้ังเคร่ืองพิมพ), Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ), Printer (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ีเหมาะสม
จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)

● คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) เพ่ือเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

5. บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือก Flip on Long Edge (กลับดานตามแนวยาว) หรือ Flip on Short
Edge (กลับดานตามแนวสั้น) จากรายการแบบดึงลง Print on Both Sides (พิมพท้ังสองดาน)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ

หมายเหตุ: หลังจากพิมพเอกสารแลวหนึ่งหนา จะปรากฏขอความแจงเตือนใหคุณรอสองสามวินาที จากนั้น
เครื่องพิมพจะใสกระดาษกลับโดยอัตโนมัติเพื่อพิมพอีกดานหน่ึงของกระดาษ คุณไมจำเปนตองใสกระดาษซ้ำหรือ
ดำเนินการใดๆ ดวยตนเอง
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การพิมพภาพถาย

การใสกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดกระดาษไวแลว

2. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษออกจนสุด

3. นำกระดาษท้ังหมดออกจากถาดปอนกระดาษ แลวใสกระดาษภาพถายลงไปโดยคว่ำดานที่จะพิมพลง

4. ดันกระดาษภาพถายเขาไปในเคร่ืองพิมพจนสุด

5. เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบกระดาษภาพถาย

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 (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในสวน Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพท่ีเหมาะสมใน
สวน Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ข้ันสูง) และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แบบดึงลง

หมายเหตุ: เพื่อใหไดความละเอียด dpi สูงสุด ใหไปท่ีแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เลือก Photo
Paper (กระดาษภาพถาย) จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) และเลือก Best (ดีท่ีสุด) ในสวน
Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ) จากนั้นคลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) และเลือก Yes (ใช) จากรายการ
แบบดึงลง Print in Max DPI (พิมพดวย DPI สูงสุด) หากคุณกำลังพิมพในโหมดสีเทา DPI สูงสุด ใหเลือก
High Quality Grayscale (โหมดสีเทาคุณภาพสูง) จากรายการแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพใน
โหมดสีเทา)
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5. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือกลับไปยังกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

หมายเหตุ: หลังจากกพิมพงานเสร็จเรียบรอยแลว ใหนำกระดาษภาพถายที่ไมใชออกจากถาดกระดาษ เก็บกระดาษ
ภาพถายไวเพื่อไมใหกระดาษมวนตัว ซึ่งทำใหคุณภาพงานพิมพลดลง
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การพิมพ Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป)
ใช Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) เพ่ือพิมพปฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ
และกระดาษจดโนตเพลง และเกม

การพิมพ Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป)

1. เลือก Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

คำแนะนำ: หากตัวเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) ไมปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ใหกด
ปุม หนาหลัก แลวกดปุม ข้ึน และ ลง จนกระทั่งปรากฏ แบบฟอรมสำเร็จรูป

2. กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือกตวัเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) จากนั้นกด OK (ตกลง)

3. หลังจากท่ีคุณเลือกประเภทของแบบฟอรมท่ีตองการพิมพแลว ใหเลือกจำนวนสำเนา จากน้ันกด OK (ตกลง)
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การพิมพซองจดหมาย
คุณสามารถใสซองจดหมายไดอยางนอยหนึ่งซองลงในถาดกระดาษของ HP ENVY 4500 series โปรดอยาใชซอง
จดหมายท่ีมีลักษณะมันเงาหรือพิมพนูน รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตางดวย

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดวิธีการจัดรูปแบบขอความบนซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในโปรแกรม Word

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 (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

● บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) ใหเลือกการจัดวาง Portrait (แนวต้ัง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในสวน Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพท่ีเหมาะสมใน
สวน Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ข้ันสูง) และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
แบบดึงลง

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

THWW การพิมพซองจดหมาย 17



การพิมพดวย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)
ดวย Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP คุณสามารถพิมพแบบไรสายจากคอมพิวเตอร สมารทโฟน
แท็บเล็ต หรืออุปกรณอื่นท่ีมีคุณสมบัติการใชงานแบบไรสายได โดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขายไรสายท่ีมีอยู

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
เปดใชฟงกชั่นความปลอดภัย สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเช่ือมตอไปยังเครื่องพิมพแบบไรสายโดยไม
ตองใชเราเตอร ในหนา 56

● คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP เดียวกันไดกับคอมพิวเตอรและ
อุปกรณพกพาสูงสุดหาเครื่อง

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP สามารถใชงานไดแมขณะเคร่ืองพิมพเช่ือมตออยูกับ
คอมพิวเตอรโดยใชสาย USB หรือกับเครือขายโดยใชการเช่ือมตอแบบไรสาย

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP ไมสามารถใชในการเช่ือมตอคอมพิวเตอร อุปกรณพกพาห
รือเคร่ืองพิมพกับอินเทอรเน็ต

 คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

หมายเหตุ: ในขณะน้ี เว็บไซตน้ีอาจใชไมไดกับทุกภาษา

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การพิมพจากอุปกรณพกพาท่ีเปดใชงานไรสายได

● การพิมพจากคอมพิวเตอรที่รองรับระบบไรสาย

การพิมพจากอุปกรณพกพาท่ีเปดใชงานไรสายได

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

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปด Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี การเชื่อมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร ในหนา 56

2. เปดการเช่ือมตอ Wi-Fi ท่ีอุปกรณพกพาของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหมาพรอมกับอุปกรณ
พกพา

หมายเหตุ: หากอุปกรณพกพาของคุณไมสนับสนุน Wi-Fi คุณไมสามารถใช Wireless Direct (โดยตรงแบบไร
สาย) ของ HP
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3. เชื่อมตอกับเครือขายใหมจากอุปกรณพกพา เชื่อมตอกับเครือขายไรสายหรือฮ็อตสปอตใหมตามวิธีการปกติของคุณ
เลือกชื่อ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP จากรายการเครือขายไรสายท่ีแสดง เชน HP-
Print-**-Envy 4500 series (โดยท่ี ** คืออักขระเฉพาะในการระบุเครื่องพิมพของคุณ)

หากเปดใชงาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP พรอมฟงกชั่นความปลอดภัย โปรดปอนรหัส
ผานเมื่อไดรับพรอมท

4. พิมพเอกสารของคุณ

การพิมพจากคอมพิวเตอรท่ีรองรับระบบไรสาย

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปด Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร ในหนา 56

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 จากรายการเครือขายไรสายท่ีแสดง เชน HP-Print-**-
Envy 4500 series (โดยท่ี ** คืออักขระเฉพาะในการระบุเคร่ืองพิมพของคุณ)

หากเปดใชงาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP พรอมฟงกชั่นความปลอดภัย โปรดปอนรหัส
ผานเมื่อไดรับพรอมท

4. ไปท่ีขั้นตอนที ่5 หากติดต้ังเคร่ืองพิมพติดตั้งและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานเครือขายไรสาย ไวแลว หากติด
ตั้งเคร่ืองพิมพและเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย USB ไวแลว ใหทำตามข้ันตอนดานลางเพื่อ
ติดต้ัง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ โดยใชการเชื่อมตอ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ของ HP

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่มตน) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps
(โปรแกรมท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิก Printer Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพ
และซอฟตแวร)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: บนเดสกท็อปของคอมพิวเตอร คลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก
Printer Setup & Software (การตั้งคาเคร่ืองพิมพและซอฟตแวร)

b. เลือก Connect New Printer (เช่ือมตอเครื่องพิมพใหม)

c. เม่ือหนาจอซอฟตแวร Connection Options (ตัวเลือกการเชื่อมตอ) แสดงขึ้น ใหเลือก Wireless (ไร
สาย)

เลือก HP ENVY 4500 series จากรายการเครื่องพิมพท่ีพบ

d. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

5. พิมพเอกสารของคุณ
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การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

การพิมพแบบจำนวน dpi สูงสุด จะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการต้ังคาแบบอ่ืนๆ และจำเปนตองใชหนวยความ
จำจำนวนมาก

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 (เคร่ืองพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5. บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในสวน Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือก Best (ดีท่ีสุด) ในสวน Quality
Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

6. คลิกปุม Advanced (ข้ันสูง)

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) เพ่ือปดตัวเลือกขั้นสูง

10. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ
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เคล็ดลับเพ่ือความสำเร็จในการพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพงานไดสำเร็จ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทำงานเปนปกติและมีปริมาณหมึกพิมพเพียงพอ ใสกระดาษ
สำหรับพิมพอยางถูกตอง และต้ังคาเคร่ืองพิมพไวอยางเหมาะสม การต้ังคาการใชพิมพจะไมนำมาใชกับการทำ
สำเนาและการสแกน

เคล็ดลับเกี่ยวกับหมึกพิมพ

● ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท

● ติดตั้งตลับหมึกพิมพขาวดำและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 45

● ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพ่ือใหแนใจวามีปริมาณหมึกพิมพเพียงพอ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 42

● หากคุณภาพงานพิมพต่ำจนไมสามารถยอมรับได โปรดดูที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 62 สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม

เคล็ดลับการใสกระดาษ

● ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหน่ึงแผน) กระดาษท้ังหมดในปกตองมีขนาดเทากันและเปนประเภทเดียวกันเพ่ือหลีก
เลี่ยงกระดาษติด

● ใสกระดาษโดยคว่ำดานที่จะพิมพลง

● ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด

● เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใสวัสดุพิมพ ในหนา 26

เคล็ดลับการต้ังคาเครื่องพิมพ

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพิมพ) ในสวน Tray Selection (การเลือกถาด) แลวเลือกคุณภาพการพิมพท่ีเหมาะสมในสวน
Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

● เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในกลองโตตอบ
Advanced Options (ตัวเลือกข้ันสูง) เขาถึงกลองโตตอบ Advanced Options (ตัวเลือกข้ันสูง) ดวยการคลิก
ปุม Advanced (ข้ันสูง) บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

● การเปลี่ยนการต้ังคาการพิมพเริ่มตน คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) แลวคลิก Set Preferences (ตั้งคา
ลักษณะท่ีตองการ) ในซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ
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ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ เปดซอฟตแวรเครื่องพิมพดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้:

◦ Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเครื่องพิมพ

◦ Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก HP ENVY
4500 series

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

หมายเหตุ

● ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชสำหรับเครื่องพิมพและกระดาษของ HP ซ่ึง
ทำใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเย่ียมไดอยางงายดายอยูเสมอ

หมายเหตุ: HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP การ
ตองเขารับบริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมใชของ HP จะไมอยูภาย
ใตการรับประกัน

หากแนใจวาคุณไดซ้ือตลับหมึกพิมพ HP ของแทแลว โปรดไปท่ี:

www.hp.com/go/anticounterfeit

● การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผน
เตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ เพื่อหลีก
เลี่ยงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไม
สามารถยอมรับได

● การต้ังคาซอฟตแวรที่เลือกไวในไดรเวอรเครื่องพิมพจะมีผลเฉพาะกับการพิมพเทาน้ัน ไมรวมถึงการทำสำเนาหรือ
การสแกน

● คุณสามารถพิมพเอกสารบนทั้งสองดานของกระดาษ
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4 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระดาษ

● กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ

● การใสวัสดุพิมพ

● การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองประเภทกระดาษของ HP
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กระดาษท่ีแนะนำสำหรับการพิมพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมีเฉพาะสำหรับประเภทของ
งานท่ีทานกำลังพิมพ

กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมวีางจำหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ColorLok

● HP ขอแนะนำใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สำหรับพิมพและทำสำเนาเอกสารประจำวัน
กระดาษท้ังหมดท่ีมีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเชื่อ
ถือและคุณภาพงานพิมพ และจะทำใหไดเอกสารท่ีมีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดำท่ีเขมมากขึ้น และแหงเร็ว
กวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก ColorLok ท่ีมีท้ังขนาดและน้ำหนักที่หลากหลายจาก
ผูผลิตกระดาษช้ันนำ

การพิมพภาพถาย

● กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP

กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP เปนกระดาษภาพถายคุณภาพสูงสุดของ HP สำหรับภาพถายท่ีดีท่ีสุด
ของคุณ กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP ใหคุณสามารถพิมพภาพถายท่ีสวยงามและแหงทันที คุณจึง
สามารถแบงปนภาพถายจากเครื่องพิมพไดทันที กระดาษน้ีมีหลายขนาด รวมท้ังขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 4 x
6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), 5 x 7 น้ิว (13 x 18 ซม.) และ 11 x 17 น้ิว (A3) ซึ่งมีลักษณะผิวสองแบบน่ันคือแบบผิว
มันวาวหรือผิวมันเล็กนอย (ผิวมัน-ดาน) เหมาะสำหรับการใสกรอบ การจัดแสดง การใหของขวัญดวย
ภาพถายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถายพิเศษ กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP ใหผลงานพิมพท่ียอด
เย่ียมดวยคุณภาพระดับมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● 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
ชนิดนี้เปนกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งนี้เพ่ือใหไดเอกสารท่ีคงทนนานกวาเดิม

● กระดาษภาพถายของ HP

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

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 มีสีดำเขมมากข้ึน และสีสันสดใส

● กระดาษสำหรับการพิมพของ HP

กระดาษสำหรับการพิมพของ HP เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสงู ซ่ึงจะสรางเอกสารท่ีมีความคมชัดมากกวา
เอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสำเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลย ีColorLok ท่ีทำใหมีหมึก
พิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษท่ีปราศจากกรด ท้ังน้ีเพื่อใหได
เอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

● HP Office Paper

HP Office Paper เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานทำสำเนา เอกสารราง บันทึกชวยจำ และ
เอกสารประจำวันอ่ืนๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ท่ีทำใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากขึ้น และ
สีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษท่ีปราศจากกรด ท้ังน้ีเพื่อใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

● กระดาษรีไซเคิลสำหรับสำนักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสำหรับสำนักงานของ HP เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสูง ทำจากเสนใยซ่ึงผาน
กระบวนการรีไซเคิล 30% ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทำใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมาก
ขึ้น และสีสันสดใส

โครงการพิเศษ

● วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP

วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP (สำหรับผาสีหรือสำหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะ
สำหรับการสรางเสื้อยืดท่ีออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล
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การใสวัสดุพิมพ
เลือกขนาดกระดาษเพ่ือดำเนินการตอ

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน

1. ปรับถาดกระดาษลง แลวดึงถาดกระดาษและแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

2. เล่ือนตวัปรับความกวางกระดาษออก

3. ใสกระดาษ

● ใสปกกระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและคว่ำดานท่ีจะพิมพลง

● เลื่อนปกกระดาษเขาไปจนสุด
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● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษใหพอดีกับปกกระดาษท้ังสองขาง

● เล่ือนถาดกระดาษเขา

การใสกระดาษขนาดเล็ก

1. ปรับถาดกระดาษลง แลวดึงถาดกระดาษและแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา
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2. เล่ือนตวัปรับความกวางกระดาษออก

3. ใสกระดาษภาพถาย

● ใสปกกระดาษภาพถายลงในถาดกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเคร่ืองและคว่ำดานที่จะพิมพลง

● เลื่อนปกกระดาษภาพถายเขาไปจนสุด

● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษใหพอดีกับปกกระดาษท้ังสองขางของปกกระดาษภาพถาย

● เล่ือนถาดกระดาษเขา
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การใสซองจดหมาย

1. ปรับถาดกระดาษลง แลวดึงถาดกระดาษและแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

2. เล่ือนตวัปรับความกวางกระดาษออก

3. ใสซองจดหมาย

● ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองที่ตรงกลางของถาดกระดาษ ควรคว่ำหนาที่จะพิมพลง ฝาซองควรอยูทางดาน
ซายและหันข้ึน

● เล่ือนซองจดหมายเขาไปจนสุด

● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษใหพอดีกับปกซองจดหมายทั้งสองขาง

THWW การใสวัสดุพิมพ 29



● เล่ือนถาดกระดาษเขา
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การส่ังซ้ือวัสดุส้ินเปลืองประเภทกระดาษของ HP
เคร่ืองพิมพนี้ไดรับการออกแบบมาใหทำงานไดดีกับวัสดพุิมพในสำนักงานแทบทุกประเภท แนะนำใหใชวัสดุพิมพ HP เพื่อ
ใหไดคุณภาพงานพิมพท่ีดีที่สุด เขาไปท่ีเว็บไซตของ HP ท่ี www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัสดุ
พิมพ HP

HP ขอแนะนำใหใชกระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ColorLok สำหรับพิมพและทำสำเนาเอกสารประจำวัน กระดาษ
ท้ังหมดท่ีมีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเช่ือถือและคุณภาพ
งานพิมพ และจะทำใหไดเอกสารท่ีมีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดำที่เขมมากข้ึน และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดา
ท่ัวไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก ColorLok ท่ีมีท้ังขนาดและน้ำหนักท่ีหลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนำ

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

● การทำสำเนาเอกสาร

● การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการทำสำเนา

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน
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การทำสำเนาเอกสาร
เมนู Copy (ทำสำเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพชวยใหคุณสามารถเลือกจำนวนสำเนา และการทำสำเนาขาว
ดำหรือสีลงบนกระดาษธรรมดาไดงาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาถึงการต้ังคาขั้นสูงอ่ืนๆ ไดอยางงายดาย เชน
การเปลี่ยนประเภทและขนาดกระดาษ การปรับความเขมของสำเนา และการปรับขนาดสำเนา

การทำสำเนาดวน

1. ใสกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดกระดาษ

2. วางตนฉบับ

● ยกฝาปดของเครื่องพิมพขึ้น

● วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร
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● ปดฝา

3. เลือก ทำสำเนา จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพือ่เขาถึงเมนูทำสำเนา

● หากคุณไมพบ ทำสำเนา บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหกดปุม หนาหลัก แลวกดปุม ข้ึน และ ลง จนกระท่ัง
ปรากฏ ทำสำเนา

● จากเมนู ทำสำเนา ใหเลือก Copies (สำเนา) เพื่อเพ่ิมหรือลดจำนวนของสำเนา จากน้ันกด OK (ตกลง)
เพื่อยืนยัน

● กดปุมที่อยูติดกับ Start Black Copy (เร่ิมทำสำเนาขาวดำ) หรือ Start Color Copy (เร่ิมทำสำเนาสี)
เพื่อทำสำเนาลงบนกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11”

คุณสมบัติการทำสำเนาเพิ่มเติม

ขณะอยูในเมนู Copy (สำเนา) ใหกดปุม ข้ึน และ ลง เพื่อเลือกการตั้งคา

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกขนาดและชนิดของกระดาษ การต้ังคากระดาษธรรมดาจะใหงานพิมพ
คุณภาพปกติสำหรับกระดาษธรรมดา การตั้งคากระดาษภาพถายจะใหงานพิมพคุณภาพสูงสุดสำหรับกระดาษ
ภาพถาย

● Resize (ปรับขนาด): Actual size (ขนาดจริง) จะสรางสำเนาท่ีมีขนาดเทากับตนฉบับ แตระยะขอบของภาพ
ที่ทำสำเนาอาจถูกตัดออก Resize to fit (ปรับขนาดใหพอด)ี สำเนาจะอยูตรงกลางและมีขอบสีขาว ภาพที่ได
รับการปรับขนาดอาจถูกขยายหรือยอใหพอดีกับขนาดของกระดาษท่ีเลือกสำหรับงานพิมพ Custom Size
(ขนาดท่ีกำหนดเอง) คุณสามารถเพิ่มขนาดของภาพไดโดยเลือกคาท่ีมากกวา 100% หรือลดขนาดของภาพ
ไดโดยเลือกคาท่ีนอยกวา 100%

● ID Copy (ทำสำเนา ID): ใหคุณสามารถทำสำเนาทั้งสองดานของบัตรประจำตัวและพิมพบนกระดาษธรรมดา

● Lighter / Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน): ปรับการต้ังคาทำสำเนาเพื่อใหสำเนาสวางข้ึนหรือเขมขึ้น

หมายเหตุ: หากไมมีการทำงานเปนเวลาสองนาที ตัวเลือกการทำสำเนาจะกลับไปใชคาเริ่มตนโดยอัตโนมัติ คือกระดาษ
ธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11” (ข้ึนอยูกับภูมิภาค)
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การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
คุณสามารถเร่ิมการสแกนไดจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอรของคุณ โดยสามารถเลือกสแกนจากแผง
ควบคุมหากคุณตองการไฟลสแกนของเอกสารหน่ึงหนาอยางรวดเรว็ หรือเลือกสแกนจากคอมพิวเตอรหากคุณตองการสแกน
เอกสารหลายหนาไวในไฟลเดียวกัน กำหนดรูปแบบของไฟลสแกน หรือปรับภาพที่สแกน

การเตรียมสแกน

1. วางตนฉบับ

● ยกฝาปดของเครื่องพิมพขึ้น

● วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร

● ปดฝา

2. เริ่มสแกน

36 บท 5   การทำสำเนาและสแกน THWW



การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. เลือก สแกน จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ หากคุณไมพบ สแกน บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
ใหกดปุม หนาหลัก แลวกดปุม ข้ึน และ ลง จนกระทั่งปรากฏ สแกน

2. เลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)

3. เลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการใหบันทึกไฟลสแกนจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

หากไมพบคอมพิวเตอรของคุณปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณได
เชื่อมตอกับเครื่องพิมพผานเครือขายไรสายหรือสาย USB แลว หากคุณเชื่อมตอแบบไรสาย และไดตรวจสอบจน
แนใจแลววาการเชื่อมตอทำงานตามปกติ คุณจะตองเปดการสแกนผานเครือขายไรสายในซอฟตแวร

สแกนจากคอมพิวเตอร

1. ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณโปรดทำสิ่งใดส่ิงหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเครื่องพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก HP ENVY
4500 series

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

3. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตองการจากเมนูทางลัดที่ปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอยางการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพท่ีสแกน
ไดในหนาจอตัวอยาง

4. เลือก Save (บันทึก) หากคุณตองการเปดแอพพลิเคชันเพื่อสแกนตอ หรือเลือก Done (สำเร็จ) เพ่ือออกจาก
แอพพลิเคชัน

5. หลังจากบันทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง Windows Explorer จะปรากฏขึ้น โดยแสดงไดเรกทอรีท่ีจัด
เก็บไฟลสแกนไว

หมายเหตุ: อยางไรก็ตาม มีการจำกัดจำนวนคอมพิวเตอรที่สามารถเปดทำงานการสแกนไดพรอมกัน เลือก สแกน บน
จอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากน้ันจะพบคอมพิวเตอรที่สามารถใชสำหรับการสแกนได
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เคล็ดลับเพือ่ความสำเร็จในการทำสำเนา
● วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมหนาขวาของกระจก

● ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงแปลกปลอมติดอยู

● หากตองการเพ่ิมหรือลดความเขมของงานที่ส่ังพิมพ ใหเลือก ทำสำเนา จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ จากนั้นเลือก
Lighter/Darker (สวางข้ึน/เขมข้ึน) เพื่อปรับความเขม

● หากตองการเลือกขนาดกระดาษและประเภทกระดาษสำหรับงานทีส่ั่งพิมพ ใหเลือก ทำสำเนา บนจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพ จากเมน ูทำสำเนา ใหเลือก Paper Type (ประเภทกระดาษ) เพื่อเลือกกระดาษธรรมดาหรือกระดาษ
ภาพถาย และขนาดของกระดาษภาพถาย

● หากตองการปรับขนาดรูปภาพ ใหเลือก ทำสำเนา จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ จากนั้นเลือก Resize (ปรับขนาด)

38 บท 5   การทำสำเนาและสแกน THWW



เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน
● วางตนฉบับโดยใหดานที่จะพิมพคว่ำลงบนมุมหนาขวาของกระจก

● ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงแปลกปลอมติดอยู

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

● หลังจากเลือก สแกน จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการบันทึกไฟลสแกนจากรายการ
ของเครื่องพิมพที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

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

● หากคุณตองการสแกนเอกสารท่ีมีหลายหนาไวในไฟลเดียวกันแทนการแยกเปนหลายๆ ไฟล ใหเริ่มการสแกนโดยใช
ตัวเลือก ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ แทนการเลือก สแกน จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ
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6 การใชตลับหมึกพิมพ

● การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

● การสั่งซ้ือผลิตภัณฑหมึกพิมพ

● การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง

● การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

● ขอมูลการรบัประกันตลบัหมึกพิมพ

● เคล็ดลับเก่ียวกับการใชหมึกพิมพ
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การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกไดอยางงายๆ เพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับหมึกเม่ือใด ระดับการจายหมึกจะแสดง
ปริมาณหมึกพิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับหมึก

วิธีการตรวจสอบระดับหมึกพิมพจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

● จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ) จากน้ันเครื่องพิมพจะ
แสดงระดับหมึกปจจุบัน

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

วิธีการตรวจสอบระดับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

1. ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ โปรดทำส่ิงใดสิ่งหน่ึงตอไปน้ีเพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเครื่องพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก HP ENVY
4500 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ: ถาคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกซ้ำหรือนำมาผลิตใหม หรือตลับหมึกพิมพที่เคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัว
บอกระดับหมึกอาจไมแมนยำ หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพ่ือจุดประสงคในการ
วางแผนเตรียมการเทานั้น เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ เพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดข้ึน คุณไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะแยลง

หมายเหตุ: หมึกพิมพจากตลับหมึกพิมพจะถูกใชในกระบวนการพิมพดวยหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกำหนดการ
ทำงานเร่ิมตน ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมเครื่องพิมพและตลับหมึกสำหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซ่ึงเปนการ
ดูแลใหหัวพนหมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก ทั้งน้ี ตลับหมึกพิมพที่ใชงานแลวจะมีหมึกพิมพเหลือคางอยูเล็กนอย สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม 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 (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนท่ีมีช่ือเครื่องพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก HP ENVY
4500 series

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Shop (เลือกซ้ือ) แลวคลิก Shop For Supplies Online (ซ้ืออุปกรณใชสิ้น
เปลืองแบบออนไลน)

หมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตองจะปรากฏขึ้นเม่ือคุณใชลิงกนี้

หากตองการส่ังซ้ือวัสดุของแทจาก HP สำหรับ HP ENVY 4500 series ใหไปท่ี www.hp.com/buy/supplies เม่ือมี
ขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิก
เลือกลิงคสำหรับการชอปปงในหนาน้ัน

หมายเหตุ: บริการส่ังซ้ือตลับหมึกแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถาบริการดังกลาวไมมีให
บริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชสิ้นเปลืองและพิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมื่อซื้อ
จากตัวแทนจำหนายของ HP ในประเทศของคุณ
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การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง
HP ขอแนะนำใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและผานการ
ทดสอบหลายคร้ังกับเครื่องพิมพ HP วาสามารถชวยใหคุณผลิตผลงานที่มีคุณภาพไดอยางงายดาย
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การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

วิธีการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2. ใสกระดาษ

3. ถอดตลับหมึกพิมพ

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครพมิพเลื่อนไปทางขวาของเคร่ืองพิมพ

b. ยกแถบบนตลับหมึกพิมพขึ้น แลวจึงดึงออกจากชองใส

4. ใสตลับหมึกพิมพอันใหม

a. นำตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑ
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b. แกะเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบสีชมพู

c. ใสตลับหมึกพิมพใหมลงในชองโดยใหอยูเย้ืองดานลางแถบท่ีเปดอยู แลวบีบแถบที่ปดอยูเม่ือตลับหมึกพิมพเล่ือน
เขาที่

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

5. ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ หากตองการขอมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับการปรับตำแหนงเครื่องพิมพ โปรดดูที่ การปรับปรุง
คุณภาพงานพิมพ ในหนา 62
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การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพื่อให HP ENVY 4500 series ทำงานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหน่ึงตลับเทานั้น โหมด
ตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทำงานเม่ือถอดตลับหมึกพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: เม่ือ HP ENVY 4500 series ทำงานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมีขอความปรากฏบนจอแสดงผล
ของเครื่องพิมพ หากมีขอความปรากฏขึ้น และไดมีการติดต้ังตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวา
ไดดึงเทปพลาสติกสำหรับปองกันออกจากตลับหมึกพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมีเทปพลาสติกปดบังข้ัวสัมผัส
ของตลับหมึกพิมพอยู เคร่ืองพิมพจะไมสามารถตรวจพบวามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพแลว

การออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

● ติดตั้งตลับหมึกพิมพสีดำและตลับหมึกพิมพสามสีใน HP ENVY 4500 series เพื่อออกจากโหมดตลับหมึกพิมพ
เดียว
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ขอมูลการรับประกันตลับหมึกพิมพ
จะมีการบังคับใชการรับประกันตลับหมึกพิมพของ HP เมื่อใชตลับหมึกพิมพกับอุปกรณการพิมพของ HP ท่ีกำหนดไว
การรับประกันนี้ไมครอบคลุมตลับหมึกพิมพของ HP ท่ีถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือ
ทำใหเสีย

ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับหมึกพิมพจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมึกพิมพ HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันท่ี
สิ้นสุดการรับประกัน อาจพบวันที่สิ้นสุดการรับประกันท่ีแสดงอยูในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับหมึกพิมพตามที่
ระบุไว:

สำหรับสำเนาของเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบท่ีใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
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เคล็ดลับเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ
ใชเคล็ดลับตอไปน้ีเมื่อใชตลับหมึกพิมพ:

● เพ่ือปองกันตลับหมกึพิมพแหง ใหปดเคร่ืองพิมพโดยใชปุม เปด เสมอ และรอจนกวาไฟของปุม เปด จะดับลง

● อยาเปดหรือดงึเทปออกจากตลับหมึกพิมพจนกวาคุณจะพรอมสำหรับการติดตั้ง การติดเทปบนตลับหมึกพิมพจะลดชวย
การระเหยของหมึกพิมพได

● ใสตลับหมึกพิมพในชองใสที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมึกพิมพใหตรงกับสีและไอคอนของแตละชองใส
ตรวจสอบวาตลับหมกึพิมพทั้งหมดเขาที่เรียบรอยแลว

● ปรับตำแหนงเครื่องพิมพเพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด โปรดอานขอมูลเพ่ิมเติมที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
ในหนา 62

● เม่ือหนาจอ Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ) แสดงตลับหมึกพิมพหน่ึงตลับหรือสองตลับ
มีสถานะปริมาณหมึกพิมพต่ำ ใหพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพเพื่อปองกันการพิมพท่ีลาชาท่ีอาจเกิดข้ึน
คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไมสามารถยอมรับได โปรดอาน
ขอมูลเพิ่มเติมท่ี การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 45

● หากคุณถอดตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ใหใสกลับเขาไปโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
เม่ืออยูภายนอกเครื่องพิมพ ตลับหมึกพิมพจะเริ่มแหง หากไมไดรับการปองกันไว
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7 ความสามารถในการเช่ือมตอ

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

● การเชื่อมตอระบบไรสายแบบเดิม (ตองใชเราเตอร)

● การเชื่อมตอ USB (ไมใชการเช่ือมตอกับเครือขาย)

● การเปลี่ยนจากการเชื่อมตอแบบ USB เปนการเชื่อมตอแบบไรสาย

● การเช่ือมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร

● เคล็ดลับในการติดตั้งและการใชงานเคร่ืองพิมพบนเครือขาย

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

หากตองการเชื่อมตอ HP ENVY 4500 series เขากับเครือขายไรสายโดยใช Wi-Fi Protected Setup (WPS) คุณ
ตองมีสิ่งดังตอไปนี:้

● เครือขาย 802.11b/g/n ไรสายซ่ึงมีเราเตอรไรสายท่ีเปดใชงาน WPS หรือสถานีแมขายแบบไรสาย

หมายเหตุ: HP ENVY 4500 series สนับสนุนเฉพาะการเช่ือมตอท่ีใช 2.4GHz

● คอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือการดเชื่อมตอเครือขาย (NIC)
คอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายท่ีคุณตองการติดตั้ง HP ENVY 4500 series 

หมายเหตุ: หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ท่ีมีโหมดกดปุม WPS ใหปฏิบัติตาม วิธีการกดปุม
หากคุณไมแนใจวาเราเตอรของคุณมีปุมกดหรือไม ใหปฏิบัติตาม วิธีการของเมนูการต้ังคาระบบไรสาย

วิธีการกดปุม (PBC)

1. กดปุม ไรสาย บนเคร่ืองพิมพคางไวจนกระทั่งไฟแสดงสถานะระบบไรสายจะเริ่มกะพริบ ประมาณสามวินาที เพ่ือเร่ิม
โหมดการกดปุม WPS

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

หมายเหตุ: เครื่องพิมพจะเริ่มตัวจับเวลาประมาณสองนาทีในขณะท่ีกำลังเชื่อมตอสัญญาณไรสาย

วิธีการรหัส PIN

1. กดปุม ไรสาย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเพ่ือแสดงเมนู Wireless (ไรสาย) หากเครื่องพิมพกำลังพิมพงาน
เกิดขอผิดพลาด หรือกำลังทำงานสำคัญ ใหรอจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานน้ัน หรือมีการแกไขขอผิดพลาด
เรียบรอยแลว กอนที่จะกดปุม ไรสาย

2. เลือก Settings (การตั้งคา) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

3. เลือก Wi-Fi Protected Setup จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

4. หากคุณมีเราเตอร Wi-Fi Protected Setup (WPS) ที่มีปุมกด WPS ใหเลือก Push Button (ปุมกด) จากน้ัน
ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ หากเราเตอรของคุณไมมีปุมกด หรือคุณไมแนใจวาเราเตอรของคุณ
มีปุมดังกลาวหรือไม ใหเลือก PIN (รหัส PIN) จากน้ันปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ

หมายเหตุ: เครื่องพมิพจะเริ่มตัวจับเวลาเปนเวลาประมาณสี่นาที ซ่ึงจะตองกดปุมสำหรับดำเนินการน้ีบนอุปกรณเครือขาย
ของคุณ หรือตองปอนรหัส PIN ของเราเตอรลงในหนาการกำหนดคาของเราเตอรภายในเวลาดังกลาว
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การเชื่อมตอระบบไรสายแบบเดมิ (ตองใชเราเตอร)
หากตองการเชื่อมตอ HP ENVY 4500 series เขากับเครือขาย WLAN 802.11 ไรสายแบบครบวงจร คุณตองมีสิ่ง
ตอไปนี้:

● เครือขายไรสาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอรหรือสถานีแมขายไรสาย

หมายเหตุ: HP ENVY 4500 series สนับสนุนเฉพาะการเช่ือมตอท่ีใช 2.4GHz

● คอมพิวเตอรเดสกท็อปหรือแลปท็อปที่สนับสนุนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายหรือการดเชื่อมตอเครือขาย (NIC)
คอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายท่ีคุณตองการติดตั้ง HP ENVY 4500 series 

● ชื่อเครือขาย (SSID)

● คีย WEP หรือ วลีรหัสผาน WPA (หากจำเปน)

วิธีการเช่ือมตอเครื่องพิมพ

1. กดปุม ไรสาย บนแผงควบคุมของเครื่องพมิพและเลือก Settings (การตั้งคา)

2. เล่ือนเพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวชวยติดตั้งระบบไรสาย) แลวกด ตกลง

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตั้งคาการเช่ือมตอแบบไรสาย

4. ใสแผนซีดี ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร

5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อดำเนินการติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ

การเช่ือมตอเครื่องพิมพใหม

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

หมายเหตุ: ใชวิธีการน้ีหากคุณติดต้ัง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ เรียบรอยแลว

1. โปรดทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอไปนี ้ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลวคลิก HP ENVY 4500 series

2. เลือก Printer Setup & Software Selection (การติดต้ังเคร่ืองพิมพและการเลือกซอฟตแวร)

3. เลือก Connect a new printer (เชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหม) ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ

การเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

1. กดปุม ไรสาย บนแผงควบคุมของเครื่องพมิพและเลือก Settings (การตั้งคา)

2. เล่ือนเพ่ือเลือก Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง)

3. เลือกรายการที่จะเปล่ียนแปลงจากเมน ูAdvanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ
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การเช่ือมตอ USB (ไมใชการเชื่อมตอกับเครือขาย)
เครื่อง HP ENVY 4500 series มีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยูที่ดานหลัง
เครื่อง

หมายเหตุ: บริการบนเว็บไมสามารถใชงานไดกับการเช่ือมตอ USB โดยตรง

วิธีการเช่ือมตอเครื่องพิมพดวยสาย USB

1. ใสแผนซีดีซอฟตแวรเครื่องพิมพในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร

หมายเหตุ: หามตอสาย USB กับเครื่องพิมพจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทำเชนน้ัน

2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ เมื่อไดรับแจงจากระบบ ใหเชื่อมตอผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอรดวยการเลือก
USB ในหนาจอ Connection Options (ตัวเลือกการเช่ือมตอ)

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

หากติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพไวเรียบรอยแลว เครื่องพิมพจะทำงานในรูปแบบอุปกรณ Plug-and-Play หากยังไมได
ติดตั้งซอฟตแวร ใหใสแผนซีดีท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ
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การเปล่ียนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนการเช่ือมตอแบบไรสาย
หากคุณติดต้ังเครื่องพิมพน้ีเปนคร้ังแรก และติดต้ังซอฟตแวรผานสาย USB และเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ
โดยตรง คุณสามารถเปลี่ยนเปนการเช่ือมตอเครือขายแบบไรสายไดโดยงาย คุณตองใชเครือขายไรสาย
802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอรไรสายหรือสถานีแมขาย

หมายเหตุ: HP ENVY 4500 series สนับสนุนเฉพาะการเชื่อมตอท่ีใช 2.4GHz

กอนที่จะเปลี่ยนจากการเช่ือมตอ USB ไปเปนเครือขายไรสาย ใหตรวจสอบวา:

● เคร่ืองพิมพเชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอรดวยสาย USB จนกวาจะไดรับแจงใหถอดสาย

● คอมพิวเตอรตองเช่ือมตอกับเครือขายไรสายท่ีคุณตองการติดต้ังเครื่องพิมพ

การเปลี่ยนจากการเช่ือมตอแบบ USB เปนการเช่ือมตอแบบไรสาย

1. โปรดทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอไปนี ้ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลวคลิก HP ENVY 4500 series

2. เลือก Printer Setup & Software Selection (การติดต้ังเคร่ืองพิมพและการเลือกซอฟตแวร)

3. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเชื่อมตอเครื่องพิมพแบบ USB เปนแบบไร
สาย) ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ
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การเชื่อมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร
HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ชวยใหอุปกรณ Wi-Fi เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต
สามารถเช่ือมตอกับเครื่องพิมพของคุณไดโดยตรงผานทาง Wi-Fi โดยใชข้ันตอนปจจุบันท่ีคุณใชในการเช่ือมตอ
อุปกรณ Wi-Fi เขากับเครือขายไรสายและฮอตสปอตใหม Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) จะชวยใหคุณ
สามารถพิมพไดโดยตรงจากเครื่องพิมพในแบบไรสาย จากอุปกรณท่ีสามารถใช Wi-Fi ได โดยไมตองใชเราเตอร
ไรสาย

วิธีการเช่ือมตอไปยังเคร่ืองพิมพแบบไรสายโดยไมตองใชเราเตอร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

2. ในเมนู Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ใหเลือก Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) แลวกด ตกลง

3. ใชปุมทางดานขวา เลือก On without Security (เปดโดยไมมีการรักษาความปลอดภัย) แลวกด ตกลง

คำแนะนำ: หากคุณตองการใชงาน HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) ท่ีมีความปลอดภัยสูงข้ึน และ
หากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาของคุณสนับสนุนการเขารหสั WPA2 คุณสามารถเลือกตัวเลือกท่ีเปดใช
งานการรักษาความปลอดภัยได เมื่อเปดใชงานการรักษาความปลอดภัย เฉพาะผูใชท่ีมีรหัสผานเทานั้นจะ
สามารถเชื่อมตอกับเครื่องพิมพในแบบไรสายได เมื่อปดใชงานการรักษาความปลอดภัย ผูใชท่ีมีอุปกรณไร
สายอยูภายในระยะการทำงานไรสายของเคร่ืองพิมพจะสามารถเช่ือมตอกับเครื่องพิมพได

4. กดปุมถัดจาก Display Name (แสดงชื่อ) เพื่อแสดงชื่อการเช่ือมตอโดยตรงแบบไรสาย

5. หากคุณเปดใชงานการรักษาความปลอดภัย ใหกดปุมถัดจาก Display Password (แสดงรหัสผาน) เพื่อแสดงรหัส
ผานการเชื่อมตอโดยตรงแบบไรสาย

คำแนะนำ: คุณยังสามารถเปด HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย) จากเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
(EWS) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช EWS โปรดดูท่ี วิธีการเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว
ในหนา 58
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เคล็ดลับในการติดตั้งและการใชงานเคร่ืองพิมพบนเครือขาย
ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหลาน้ีในการติดตั้งและใชงานเครื่องพิมพบนเครือขาย

● เม่ือเปดใชตัวชวยการติดต้ังแบบไรสายบนเครื่องพิมพ เครื่องพิมพก็จะคนหาเราเตอรไรสาย และแสดงรายช่ือเครือขาย
ที่ตรวจพบบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

● หากคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับ Virtual Private Network (VPN) คุณตองยกเลิกการเช่ือมตอกับ VPN
กอนจึงจะสามารถเขาถึงอุปกรณอ่ืนบนเครือขาย ซ่ึงรวมถึงเครื่องพิมพ

● เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูเก่ียวกับ HP Print and Scan Doctor คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูเก่ียวกับเคล็ดลับการแกไขปญหาเครือขาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีทำงานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพขั้นสูง (สำหรับเคร่ืองพิมพที่เช่ือมตอกับเครือ
ขาย)

เมื่อเครื่องพิมพเช่ือมตอกับเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลสถานะ เปล่ียนการตั้งคา และจัดการกับเครื่องพิมพของคุณจากเวบ็
เซิรฟเวอรแบบฝงตัวโดยใชคอมพิวเตอรของคุณได

หมายเหตุ: หากตองการดูหรือเปลี่ยนการต้ังคาบางอยาง คุณอาจตองใชรหัสผาน

คุณสามารถเปดและใชเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวโดยไมตองเชื่อมตอกับอินเทอรเนต็ อยางไรก็ตาม คุณสมบัติบางอยางจะไม
สามารถใชงานได

● วิธีการเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

● เก่ียวกับคุกกี้

วิธีการเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว

คุณสามารถเขาสูเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวผานเครือขายหรือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

การเปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว (EWS) ผานเครือขาย

หมายเหตุ: เครื่องพิมพตองอยูในเครือขายและตองมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสำหรับเคร่ืองพิมพได
โดยการปุม ไรสาย หรือพิมพหนาการกำหนดคาเครือขาย

● ในเว็บเบราวเซอรที่คอมพิวเตอรของคณุสนับสนุน ใหพิมพ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสตที่กำหนดใหกับเคร่ืองพิมพ
นั้น

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

เปดเว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัวผาน Wireless Direct (โดยตรงแบบไรสาย)

1. กดปุม ไรสาย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ แลวเลือก 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-XX-Deskjet 3510 series หากคุณกำหนดใหความปลอดภัย Wireless
Direct (โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) อยูในสถานะเปด ใหปอนรหัสผาน Wireless Direct
(โดยตรงแบบไรสาย) (โดยตรงแบบไรสาย) เม่ือไดรับขอความแจง

4. ในเว็บเบราวเซอรที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอรของคณุ พิมพแอดเดรสตอไปน้ี http://192.168.223.1

เก่ียวกับคุกกี้

เว็บเซิรฟเวอรแบบฝงตัว หรือ EWS) จะจัดเก็บไฟลขอความขนาดเล็กๆ (คุกก้ี) ไวในฮารดไดรฟของคุณเมื่อคุณเรียก
ดูหนาเว็บ ไฟลเหลานี้ชวยให EWS รูจักคอมพิวเตอรของคุณในครั้งตอไปท่ีคุณเขาเย่ียมชม เชน หากคุณกำหนด
คาภาษาของ EWS คุกก้ีจะชวยจดจำวาคุณไดเลือกภาษาใดไว ดังน้ัน ในครั้งตอไปท่ีคุณเขาถึง EWS หนาเว็บ
เหลาน้ันก็จะแสดงผลในภาษาน้ัน แมวาคุกก้ีบางตัวจะถูกลบเมื่อสิ้นสุดการใชงานแตละคร้ัง (เชน คุกก้ีท่ีจัดเก็บ
ภาษาท่ีเลือก) แตคุกก้ีอื่นๆ (เชน คุกก้ีท่ีจัดเก็บลักษณะท่ีตองการเฉพาะของลูกคา) จะถูกจัดเก็บไวบนคอมพิวเตอร
จนกวาคุณจะลบคุกก้ีเหลานั้นออกดวยตนเอง

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

● การเริ่มตน ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชัน (มีประโยชนอยางย่ิงเมื่อใชตัวชวยการติดตั้ง)

● การจดจำการต้ังคาภาษาเบราวเซอรของ EWS

● การปรับเปลี่ยนหนาของ EWS หนาหลัก ใหเปนลักษณะเฉพาะตัว

สำหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งคาความเปนสวนตัวหรือการต้ังคาคุกกี้ และวิธีดูหรือลบคุกก้ี โปรดขอมูลเก่ียวกับ
เว็บเบราวเซอรของคุณ

THWW เครื่องมอืจัดการเคร่ืองพิมพข้ันสูง (สำหรับเคร่ืองพิมพที่เชื่อมตอกับเครือขาย) 59
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8 การแกไขปญหา

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● การนำกระดาษที่ติดอยูออก

● ไมสามารถพิมพงานได

● การนำสิ่งกดีขวางออกจากแครพิมพ

● การเตรียมถาดกระดาษ

● การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน

● เคร่ืองพิมพไมทำงาน

● วิธีการแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

● ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

● ตลับหมึกพิมพรุนเกา

● การเชื่อมตอเครือขาย

● ฝายสนับสนุนของ HP
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การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
หมายเหตุ: เพื่อปองกันตลับหมึกพิมพแหง ใหปดเครื่องพิมพโดยใชปุม เปด เสมอ และรอจนกวาไฟของปุม เปด จะดับลง

1. ตรวจสอบวาคุณกำลังใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท

2. ตรวจสอบซอฟตแวรเครื่องพิมพเพือ่ใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media
(วัสดุพิมพ) และคุณภาพการพิมพจากรายการแบบดึงลงจาก Quality Settings (การต้ังคาคุณภาพ)

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) แลวคลิก Set Preferences (ตั้งคาลักษณะท่ี
ตองการ) เพื่อเขาถึงคุณสมบัติการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพ่ือดูวามีหมึกพิมพเหลืออยูนอยหรือไม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การ
ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 42 ถาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลืออยูนอย ควรพิจารณาเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 42 ถาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพ
เหลืออยูนอย ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

4. ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธีการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจะทำใหไดงานพิมพที่มีคุณภาพสูง เครื่องพิมพจะมีขอความแจงใหคุณ
ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพทุกครั้งที่ติดต้ังตลับหมึกพิมพใหม ถาคุณนำตลับหมึกพิมพออกมาแลวติดตั้งกลับเขาไป
ใหม HP All-in-One จะไมแจงใหคุณปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ HP All-in-One จะจดจำคาการปรับ
ตำแหนงของตลับหมึกพิมพไว ดังนั้นคุณไมจำเปนตองปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพใหมอีกครั้ง

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ โปรดทำสิ่งใดส่ิงหนึ่งตอไปน้ีเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีชื่อเคร่ืองพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก
HP ENVY 4500 series

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

d. Printer Toolbox (กลองเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ) จะปรากฎขึ้น

e. คลิก Align Ink Cartridges (ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ) บนแท็บ Device Services (บริการของ
อุปกรณ) เครื่องจะพิมพหนาการปรับตำแหนงออกมา

62 บท 8   การแกไขปญหา THWW



f. วางหนาสำหรับปรับตำแหนงหมึกพิมพใหคว่ำลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอร

g. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพื่อปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษท่ีใช
ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

วิธีการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

b. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Align Printer (ปรับตำแหนงเครื่องพิมพ)
ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ

5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมึกพิมพยังเหลือหมึกพิมพอยูมาก

วิธีการพิมพหนาการวิเคราะหจาก ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ โปรดทำสิ่งใดส่ิงหนึ่งตอไปน้ีเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีชื่อเคร่ืองพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก
HP ENVY 4500 series

c. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ คลิก Print & Scan (พิมพและสแกน) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแล
รักษาเคร่ืองพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ)
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d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมูลวิเคราะห) บนแท็บ Device Reports (รายงานเก่ียวกับ
อุปกรณ) เพื่อพิมพหนาการวิเคราะห ตรวจดูชองสีฟา สีมวงแดง สีเหลือง และสีดำบนหนาการวิเคราะห
หากคุณเห็นเสนร้ิวในชองสีและสีดำ หรือไมมีสวนของหมึกพิมพอยูในชอง ใหทำความสะอาดตลับหมึก
พิมพโดยอัตโนมัติ

การพิมพหนาการวิเคราะหจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

b. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Print Quality Report (รายงาน
คุณภาพการพิมพ) ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ

6. ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสีและชองสีดำในหนาการวิเคราะห
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วิธีการทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ โปรดทำสิ่งใดส่ิงหนึ่งตอไปน้ีเพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ท้ังหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีชื่อเคร่ืองพิมพ

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 4500 series แลวคลิก
HP ENVY 4500 series

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

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

วิธีการทำความสะอาดหัวพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Tools (เครื่องมือ)

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

b. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ใหเลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ)
ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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การนำกระดาษที่ติดอยูออก
นำกระดาษที่ติดออกจากทางเดินกระดาษ

วิธีการนำกระดาษที่ตดิออกจากทางเดินกระดาษ

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2. ถอดฝาปดดานในออก

3. ดึงกระดาษที่ติดอยูออกจากลูกกลิ้งดานหลัง

4. ใสฝาปดดานในกลับเขาที่
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5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

นำกระดาษที่ติดออกจากดูเพล็กเซอร

วิธีการนำกระดาษที่ตดิออกจากดูเพล็กเซอร

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2. ถอดฝาปดดานในออก

3. กดรูฝาครอบทางผานของดูเพล็กเซอรเพื่อยกฝาครอบขึ้น ดึงกระดาษท่ีติดออก
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4. ใสฝาปดดานในกลับเขาที่

5. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

6. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

นำกระดาษที่ติดออกจากสวนการพิมพ

วิธีการนำกระดาษที่ตดิออกจากสวนการพิมพ

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

2. นำกระดาษที่ติดออกจากภายในเคร่ืองพิมพ
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3. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

4. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน

การปองกันกระดาษติด

● อยาใสกระดาษลงในถาดกระดาษมากเกินไป

● ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ

● ตรวจสอบวากระดาษท่ีใสในถาดกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด

● อยารวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกตางกันลงในถาดปอนกระดาษ ปกกระดาษทั้งหมดในถาดปอน
กระดาษเขาตองเปนชนิดและขนาดเดียวกัน

● เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดกระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดกระดาษมากเกินไป

● อยาปอนกระดาษในระหวางที่เครื่องพิมพกำลังพิมพงาน หากกระดาษในเครื่องพิมพกำลังจะหมด ใหเครื่องพิมพพิมพ
จนหมดกระดาษกอน จากนั้นจึงเพิม่กระดาษ

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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ไมสามารถพิมพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor ซ่ึงสามารถแกปญหาน้ีใหคุณได
โดยอัตโนมัติ เม่ือตองการดาวนโหลดยูทิลิตี้ดังกลาว ใหคลิกลิงกที่เหมาะสม:

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไมมีใหบริการในทุกภาษา

นำฉันไปท่ีหนาดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor

วิธีการแกไขปญหาการพิมพ

หมายเหตุ: ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไมสามารถพิมพงานได ให
ลองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพและแกไขปญหาดวยการทำตามคำแนะนำบนหนา
จอ

2. หากคุณใชสาย USB เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ ใหถอดสาย USB ออกและเชื่อมตอใหม หากคุณ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพดวยการเชื่อมตอแบบไรสาย ใหตรวจสอบวาการเชื่อมตอยังทำงานอยู

3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน

วิธีการตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ

● Windows 8: ชี้ไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปดแถบทางลัด คลิกไอคอน Settings (การตั้งคา)
คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกหรือแตะ View devices and printers (ดู
อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

● Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณและ
เคร่ืองพิมพ)

● Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
น้ันคลิก Printers (เครื่องพิมพ)

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

b. ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาที่ไอคอนเคร่ืองพิมพของคุณ จากนั้นเลือก See what’s printing (ดูงานท่ีกำลังพิมพ
อยู) เพื่อเปดคิวการพิมพ

c. บนเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ) โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทำเคร่ืองหมายถูกหนารายการ Pause
Printing (หยุดการพิมพช่ัวคราว) หรือ Use Printer Offline (ใชเคร่ืองพิมพแบบออฟไลน)

d. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ เรียบรอยแลว ใหลองพิมพใหมอีกคร้ัง

4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาเคร่ืองพิมพที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพคาเริ่มตน
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วิธีการตรวจสอบวาไดตัง้คาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: ชี้ไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปดแถบทางลัด คลิกไอคอน Settings (การตั้งคา)
คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกหรือแตะ View devices and printers (ดู
อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

● Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณและ
เคร่ืองพิมพ)

● Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
น้ันคลิก Printers (เครื่องพิมพ)

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

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ

c. ถาเครื่องพมิพอื่นถูกตั้งคาไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาที่เครื่องพมิพที่ถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

วิธีการรีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนาจอเพื่อเปดแถบทางลัด แลวคลิกไอคอน Settings (การตั้งคา)

ii. คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) และคลิกหรือแตะ System and Security (ระบบและ
การรักษาความปลอดภัย)

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

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

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

vi. หากบริการไมทำงาน ในสวน Service status (สถานะของบริการ) ใหคลิก Start (เริ่ม) จากน้ันคลิก
หรือแตะ OK (ตกลง)

Windows 7

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

ii. ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)

iii. คลิกขวาที่ Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)
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iv. บนแท็บ General (ทั่วไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริ่มตน) ใหตรวจดูวาไดเลือก
Automatic (อัตโนมัติ) ไวแลว

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

Windows Vista

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

ii. ดับเบิลคลิก Services (บริการตางๆ)

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

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

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

Windows XP

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

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

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

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

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน

เครื่องพิมพคาเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสเีขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ

c. ถาเครื่องพมิพอื่นถูกตั้งคาไวเปนเคร่ืองพิมพคาเริ่มตน ใหคลิกขวาที่เครื่องพมิพที่ถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเคร่ืองพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

6. รีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร

7. ลบคิวการพิมพ

วิธีการลบคิวการพิมพ

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: ชี้ไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปดแถบทางลัด คลิกไอคอน Settings (การตั้งคา)
คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) แลวคลิกหรือแตะ View devices and printers (ดู
อุปกรณและเคร่ืองพิมพ)

● Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณและ
เคร่ืองพิมพ)
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● Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
น้ันคลิก Printers (เครื่องพิมพ)

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

b. ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

c. บนเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารท้ังหมด) หรือ Purge
Print Document (ลางเอกสารงานพิมพ) จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

d. ถายังมีเอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจากคอมพิวเตอรรีสตารท
เรียบรอยแลว

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมีขอมูลคางอยู จากน้ันจึงลองพิมพอีกครั้ง

วิธีการตรวจสอบการตอสายไฟและรีเซ็ตเคร่ืองพิมพ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาสายไฟตอเขากับเครื่องพิมพอยางแนนหนา

1 การตอสายไฟเขากับเคร่ืองพิมพ

2 การตอสายไฟเขากับเตารับ

2. ดูที่ภายในเครื่องพิมพและตรวจสอบไฟสีเขียวที่แสดงวาเครื่องพิมพไดรับกระแสไฟ หากไฟสีเขียวไมติดสวาง ตรวจ
สอบใหแนใจวาตอสายไฟเขาเครื่องพิมพแนนสนิทแลว หรือเช่ือมตอกับเขากับเตารับตัวอ่ืน

3. ดูที่ปุม เปด บนเครื่องพิมพ ถาไฟไมติดสวาง แสดงวาเคร่ืองพิมพปดอยู กดปุม เปด เพ่ือเปดเคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพไมมีกระแสไฟเขา ใหตอเขากับเตารับตัวอ่ืน

4. เม่ือเปดเคร่ืองพิมพแลว ใหถอดสายไฟออกจากดานขางของเคร่ืองพิมพทีใ่ตฝาครอบตลับหมึกพิมพ

5. ถอดสายไฟออกจากเตารับบนผนัง

6. รออยางนอย 15 วินาที

7. เสียบปลั๊กไฟกลับเขากับเตารับที่ผนงั

8. ตอสายไฟกลับเขาที่ดานขางของเคร่ืองพิมพที่ใตฝาครอบตลับหมึกพิมพ

9. หากเครื่องพิมพปดอยู ใหกดปุม เปด เพื่อเปดเครื่องพิมพ

10. ลองใชงานเคร่ืองพิมพอีกครั้ง
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หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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การนำส่ิงกีดขวางออกจากแครพิมพ
นำสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครพิมพ

โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมท่ี การนำกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 66

หมายเหตุ: หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนำกระดาษที่ติดออก ใชความระมัดระวังทุกครั้งเม่ือนำกระดาษ
ที่ติดออกจากภายในเคร่ืองพิมพ

 คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การเตรียมถาดกระดาษ

การเปดถาดกระดาษ

▲ ถาดกระดาษตองเปดอยูกอนเริ่มพิมพ

การปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

▲ ฝาครอบตลับหมึกพิมพตองปดอยูเม่ือเริ่มพิมพ

 คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน
HP มี HP Print and Scan Doctor (Windows เทานั้น) ท่ีจะชวยแกไขปญหา "ไมสามารถสแกนงาน" ที่พบโดย
ท่ัวไป เมื่อตองการดาวนโหลดยูทิลิตี้ดังกลาว ใหคลิกลิงกท่ีเหมาะสม:

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไมมีใหบริการในทุกภาษา

นำฉันไปท่ีหนาดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขปญหาการสแกน คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เรียนรูวิธีการแกปญหาการทำสำเนา คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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เคร่ืองพิมพไมทำงาน

วิธีการแกไขปญหาเครื่องพิมพไมทำงาน

▲ ปดและเปดเครื่องพิมพ หากไมสามารถแกปญหาได ใหติดตอ HP

 โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือ
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วิธีการแกไขปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
อันดับแรก ใหลองนำตลับหมึกพิมพออก และใสกลับเขาที่เดิม หากยังไมไดผล ใหทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึก
พิมพ หากคุณยังไมสามารถแกปญหานี้ได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที ่การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 45

การทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง: ข้ันตอนการทำความสะอาดควรใชเวลาเพียงสองสามนาท ีตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพกลับ
เขาไปในเครื่องพิมพทันทีหลังจากทำความสะอาด เราไมแนะนำใหนำตลับหมึกพิมพออกมาอยูนอกเครื่องพิมพนานกวา 30
นาที เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหายตอหัวพิมพหรือตลับหมึกพิมพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

รอใหแครพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่องพิมพ

3. นำตลับหมึกพิมพที่ระบุในขอความแสดงขอผิดพลาดออก

4. จับดานขางของตลับหมึกพิมพโดยใหหงายดานลางข้ึน แลวหาตำแหนงของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบนตลับหมึกพิมพ
หนาสัมผัสไฟฟาจะเปนจดุสีทองเล็กๆ บนตลับหมึกพิมพ

5. เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชกานสำลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขน

ขอควรระวัง: ระวังอยาเช็ดสวนอืน่นอกจากแถบหนาสัมผัส และอยาใหมีรอยเปอนของหมึกหรือเศษวัสดุอื่นๆ ติดอยู
บนตลับหมึกพิมพ
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6. คนหาหนาสัมผัสในหัวพิมพท่ีดานในของเครื่องพิมพ หนาสัมผัสของเครื่องพิมพจะเปนชุดปุมสีทองซึ่งมีตำแหนงตรง
กับหนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพ

7. ใชกานสำลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส

8. ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม

9. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปแลวหรือไม

10. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดเครื่องพิมพ แลวเปดใหม

หมายเหตุ: ถาเกิดปญหาโดยมีสาเหตุจากตลับหมึกพิมพหน่ึงตลับ คุณสามารถนำตลับหมึกพิมพน้ันออกและใชโหมดตลับ
หมึกพิมพเดียวเพื่อใชงาน HP ENVY 4500 series กับตลับหมึกเดียวเทานั้น

 คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพไมสามารถใชงานรวมกับเครื่องพิมพของคุณได ขอผิดพลาดนี้สามารถเกิดข้ึนไดเม่ือคุณติดต้ังตลับหมึกพิมพ
HP Instant Ink ลงในเครื่องพิมพท่ีไมไดลงทะเบียนไวในโปรแกรม HP Instant Ink และยังอาจเกิดข้ึนเมื่อกอน
หนามีการใชตลับหมึกพิมพ HP Instant Ink ในเครื่องพิมพอื่นที่มีการลงทะเบียนไวในโปรแกรม HP Instant Ink

โปรดไปท่ีเว็บไซต โปรแกรม HP Instant Ink เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติม
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ตลับหมึกพิมพรุนเกา
คุณจะตองใชตลับหมกึพิมพรุนใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพนี้ โดยสวนใหญแลว คุณสามารถตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพเปน
รุนใหมหรือไม โดยดูที่ดานนอกของกลองตลับหมึกพิมพและมองหาวันที่สิ้นสุดการรับประกัน

หากมีคำวา "v1" ท่ีดานขวาของวันที่สิ้นสุดการรับประกัน แสดงวาตลับหมึกพิมพนี้เปนรุนใหม หากเปนตลับหมึก
พิมพรุนเกา โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือ

 คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
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การเช่ือมตอเครือขาย
● เรียนรูวิธีคนหาการต้ังคาความปลอดภัยเครือขายของคุณ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูเก่ียวกับ HP Print and Scan Doctor คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูเก่ียวกับเคล็ดลับการแกไขปญหาเครือขาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมตอ USB ไปเปนแบบไรสาย คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรูวิธีทำงานรวมกับไฟรวอลลและโปรแกรมปองกันไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ
คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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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 เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลท่ีเขา
ถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเม่ือตองการทราบขอมูลปจจุบันของผลิตภัณฑและเมื่อตองการความชวยเหลือจากผู
เชี่ยวชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปน้ี:

● เขาถึงไดการสนับสนุนแบบออนไลนที่มีประสทิธิภาพไดอยางรวดเร็ว

● อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับเคร่ืองพิมพ

● ขอมูลการแกไขปญหาที่มีประโยชนสำหรับปญหาทั่วไป

● การอัพเดตของเครื่องพิมพ ความพรอมใหการสนับสนนุและขาวจาก HP จะพรอมใหบริการคุณเมื่อคุณลง
ทะเบียนเครื่องพิมพ

3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP

ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมใหบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาคและภาษา

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

● การโทรศัพทติดตอ

● หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน

● หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
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ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

การใหการสนับสนุนทางโทรศัพทนานหนึง่ปใชในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมท้ังเม็กซิโก)
หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ใหไปท่ี
www.hp.com/support การโทรศัพทเขาบริษัทจะตองเสียคาใชจายตามปกติ

การโทรศัพทติดตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะท่ีคุณอยูหนาเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอ
ไปนี้ไวใหพรอม:

● ชื่อผลิตภัณฑ (อยูท่ีเครื่องพิมพ เชน HP ENVY 4500)

● หมายเลขสินคา (อยูท่ีดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

● หมายเลขผลิตภัณฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของเคร่ืองพิมพ)

● ขอความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคำถามเหลานี:้

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนีแ้ลวหรือไม

◦ คุณสามารถทำใหเกิดข้ึนอีกไดหรือไม

◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เร่ิมเกิดปญหานี้หรือไม

◦ เกิดสิ่งใดกอนหนาน้ีหรือไม (เชน พายุฝนฟาคะนอง, มีการยายเครื่องพิมพ และอื่นๆ)

หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และขอมูลคาโทรศัพท โปรดดูท่ี
www.hp.com/support

หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

หลังจากส้ินสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
นอกจากน้ี คุณยังสามารถขอรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP
www.hp.com/support โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนใน
ประเทศ/พื้นท่ีของคุณเพื่อขอดูตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการรับประกันอ่ืนๆ

หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบริการสำหรับ HP ENVY 4500 series จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูท่ี
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพื่อ
ดูขอมูลในการใหบริการเพ่ิมเติม
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A ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP ENVY 4500 series มีอยูใน สวนน้ี

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพรอมกับ HP ENVY 4500 series

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard

● การจัดเก็บขอมูลการใชแบบไมระบุชื่อ

● ลักษณะเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม

● ประกาศขอบังคับ
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ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
ขอมูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

สงวนลิขสิทธิ์ท้ังหมด หามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลเอกสารนีโ้ดยไมไดรบัอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก
Hewlett-Packard เวนแตจะไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ ์การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑและบริการของ
HP จะระบุไวในคำช้ีแจงเกี่ยวกับการรับประกันอยางชัดเจนซ่ึงแนบมากับผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ ไมมีสิ่งใดใน
เอกสารน้ีที่มีความหมายวาเปนสวนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดทาง
เทคนิคหรือจากขอความ หรือการตัดทอนขอความใดๆ ในท่ีนี้

© 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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การจัดเก็บขอมูลการใชแบบไมระบุช่ือ
ตลับหมึกพิมพ HP ท่ีใชกับเครื่องพิมพน้ีประกอบดวยชิปหนวยความจำที่ชวยการทำงานของเครื่องพิมพ นอกจากนี้
ชิปหนวยความจำจะเก็บชุดของขอมูลท่ีไมมีการระบุชื่อเก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพ ซึ่งอาจรวมขอมูลตอไปน้ี: วันที่
ติดตั้งตลับหมึกพิมพเปนครั้งแรก วันท่ีท่ีใชตลับหมึกพิมพคร้ังสุดทาย จำนวนหนาท่ีพิมพโดยใชตลับหมึกพิมพ พื้นท่ี
พิมพ ความถี่ในการพิมพ โหมดการพิมพท่ีใช ขอผิดพลาดใดๆ ในการพิมพที่อาจเกิดขึ้น และรุนของเคร่ืองพิมพ

โดยขอมูลนี้จะชวยให HP สามารถออกแบบเคร่ืองพิมพในอนาคตใหตอบสนองตอความตองการทางการพิมพของ
ลูกคาได ขอมูลท่ีรวบรวมจากชิปหนวยความจำตลับหมึกพิมพจะไมมีขอมูลท่ีสามารถใชเพ่ือระบุลูกคาหรือผูใชตลับ
หมึกพิมพหรือเคร่ืองพิมพได

HP จะจัดเก็บตัวอยางของชิปหนวยความจำจากตลับหมึกท่ีสงคืนกลับมายังโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ
โดยไมเสียคาใชจายของ HP (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/). ชิปหนวยความจำท่ีไดจากการเก็บตัวอยางน้ีจะถูกนำไปอานและศึกษาเพื่อปรับปรุง
เครื่องพิมพในอนาคตของ HP พันธมิตรของ HP ผูชวยเหลือในดานการรีไซเคิลผลิตภัณฑน้ีอาจตองเขาถึงขอมูล
น้ีดวยเชนกัน

บุคคลที่สามใดๆ ท่ีเปนเจาของตลับหมึกอาจตองเขาใชงานขอมูลที่ไมมีการระบุชื่อน้ีในชิปหนวยความจำ ถาคุณไมตองการให
มีการเขาถึงขอมูลนี ้คุณสามารถปรับใหชิปนี้ทำงานไมได อยางไรก็ตาม หลังจากปรับใหชิปทำงานไมไดแลว คุณจะไม
สามารถใชงานตลบัหมึกพิมพน้ันในเครื่องพิมพ HP

ถาคุณกังวลเก่ียวกับการใหขอมูลแบบไมเปดเผยช่ือน้ี คุณสามารถทำใหขอมูลนี้เขาใชงานไมไดโดยการปดการทำงานของชิป
หนวยความจำในการรวบรวมขอมูลการใชเครื่องพิมพได

วิธีการปดฟงกชันขอมูลการใชงาน

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหใชปุมที่อยูทางขวา เลื่อนไปยังและเลือก Preferences
(ลักษณะที่ตองการ)

2. กดปุมลูกศรลงเพือ่เลือก Data Storage (การจัดเก็บขอมูล) แลวกด ตกลง

3. ใชปุมลูกศรลงเพ่ือเลือก Off (ปด) แลวกด ตกลง เพื่อปดฟงกชัน

หมายเหตุ: หากตองการเปดใชงานฟงกชันขอมูลการใชงานอีกครั้ง ใหคืนคาดีฟอลตที่กำหนดจากโรงงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถใชตลับหมึกพิมพตอไปไดในเครื่องพิมพของ HP ถาคุณปดการทำงานของชิปหนวยความจำ
ในการรวบรวมขอมูลการใชงานของเคร่ืองพิมพ
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ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะดานเทคนิคสำหรับ HP ENVY 4500 series มีอยูในหัวขอนี้ สำหรับลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑเพ่ิมเติม
โปรดดูแผนขอมูลผลิตภัณฑที ่www.hp.com/support

● ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

● ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

● ความจุของถาดปอนกระดาษ

● ความจุของถาดรับกระดาษออก

● ขนาดกระดาษ

● น้ำหนักกระดาษ

● ลักษณะเฉพาะในการพิมพ

● ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา

● ลักษณะเฉพาะในการสแกน

● ความละเอียดในการพิมพ

● ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา

● จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

● ขอมูลเก่ียวกับเสียง

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

ขอกำหนดเก่ียวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

สำหรับขอมูลเก่ียวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ
HP ท่ี www.hp.com/support

ลักษณะเฉพาะดานสภาพแวดลอม

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

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

● ความชื้น: 15% ถึง 80% RH ไมควบแนน จุดน้ำคางสูงสุด 28 ºC

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

● ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP ENVY 4500 series อาจมีขอผิดพลาด
บาง

● HP แนะนำใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. (10 ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากสนามแมเหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ความจุของถาดปอนกระดาษ

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

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน
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บัตรดัชนี: สูงสุด 20 แผน

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

ความจุของถาดรับกระดาษออก

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

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน

บัตรดัชนี: สูงสุด 10 แผน

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 10 แผน

ขนาดกระดาษ

หากตองการทราบรายการขนาดส่ือท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้ำหนักกระดาษ

กระดาษธรรมดา: 64 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด)

ซองจดหมาย: 75 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (20 ถึง 24 ปอนด)

การด: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดสำหรับบัตรดัชนี)

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ

● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร

● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ลักษณะเฉพาะในการทำสำเนา

● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกตางกันขึน้อยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน

● ความละเอียดสำหรับการทำสำเนาของกระดาษภาพถาย: สูงสุด 600 dpi

ลักษณะเฉพาะในการสแกน

● 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)

● ขนาดสแกนสูงสดุจากกระจกสแกนเนอร: 21.6 x 29.7 ซม. (8.5 x 11.7 น้ิว)
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● ประเภทไฟลที่สนับสนุน: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF

● รุน Twain: 1.9

ความละเอียดในการพิมพ

โหมดเอกสารราง

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 300x300dpi

● สำเนา (ขาวดำ/ส)ี: Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมดปกติ

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x300dpi

● สำเนา (ขาวดำ/ส)ี: Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมดดีที่สุดสำหรับเอกสารธรรมดา

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

● Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมดดีที่สุดสำหรับภาพถาย

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

● สำเนา (ขาวดำ/ส)ี: Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมด dpi สูงสุด

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 1200x1200dpi

● สำเนา: แบบอัตโนมัติ (ขาวดำ), ความละเอียดสูงสุด 4800x1200 dpi (สี)

ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระแสไฟฟา

A9T80-60008

● แรงดันไฟฟาเขา: 100-240Vac (+/- 10%)

● ความถ่ีกระแสไฟฟาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

A9T80-60009

● แรงดันไฟฟาเขา: 200-240Vac (+/- 10%)

● ความถ่ีกระแสไฟฟาเขา: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

หมายเหตุ: ใชกับอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทาน้ัน

จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

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

หากคุณเช่ือมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเก่ียวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/
support
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม มีการออกแบบเพื่อการ
รีไซเคิลกับผลิตภัณฑนี้ จำนวนวัสดุไดถูกจำกัดใหอยูในปริมาณท่ีนอยท่ีสุดในขณะท่ียังรักษาประสิทธิภาพการ
ทำงานและความนาเชื่อถือไวไดอยางเหมาะสม วัสดุท่ีไมไดอยูในกลุมเดียวกันไดรับการออกแบบใหคัดแยกได
อยางสะดวก ตัวยึดและตัวเชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายโดยใชเครื่องมือท่ัวๆ ไป ชิ้นสวนที่
มีความสำคัญไดรับการออกแบบใหเขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินสวนและการ
ซอมแซม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเวบ็ไซตเพื่อส่ิงแวดลอมของ HP ท่ี

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

● เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม

● การใชกระดาษ

● พลาสติก

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP

● การใชไฟ

● โหมดสลีป

● การทิ้งอุปกรณที่ผูใชไมใชแลว

● สารเคมี

● การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

● การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม

HP มุงมั่นชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โปรดไปท่ีเว็บไซตโปรแกรมและ
แผนการริเร่ิมดานสิ่งแวดลอมของ HP สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

การใชกระดาษ

เคร่ืองพิมพนี้เหมาะสำหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกำหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก

ช้ินสวนที่ทำจากพลาสติกซ่ึงมีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกำกับตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหทราบวาพลาสติก
ใดควรนำไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพน้ีแลว

เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ

คุณสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

94 ภาคผนวก A   ขอมูลทางเทคนิค THWW

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/go/msds


โครงการรีไซเคิล

HP นำเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรท่ีมีศูนย
รีไซเคิลอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสุดท่ัวโลก นอกจากน้ี HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนำผลิตภัณฑ
บางอยางที่ไดรับความนิยมสูงสุดมาซอมแซมและนำออกจำหนายอีกครั้ง สำหรับขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ HP โปรดเย่ียมชม

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

โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาสิ่งแวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP  ดำเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค และคุณ
สามารถนำตลับหมึกพิมพและหมึกพิมพที่ใชแลวมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรด
เขาไปท่ีเว็บไซตตอไปนี้:

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

การใชไฟ

อุปกรณการพิมพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ
กำหนด ENERGY STAR อันเปนขอกำหนดสำหรับอุปกรณการสรางภาพขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายตอไปนี้จะปรากฏบนผลิตภัณฑแสดงภาพท่ีมีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนด
ENERGY STAR

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

โหมดสลีป

● การใชพลังงานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป

● หลังจากต้ังคาเครื่องพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมีการทำงานเปนเวลา 5 นาที

● เวลาในการเขาสูโหมดสลีปจะไมสามารถเปล่ียนแปลงได

การท้ิงอุปกรณท่ีผูใชไมใชแลว

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

HP ยึดมั่นในการใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในผลิตภัณฑของเราแกลูกคาเสมอ ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนด
ทางกฎหมาย เชน ระเบียบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006
of the European Parliament and the Council) สามารถอานรายงานขอมูลดานสารเคมีของผลิตภัณฑน้ีไดที:่
www.hp.com/go/reach

การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)
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ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP ENVY 4500 series มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานท่ีออกขอบังคับ
ตางๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของทาน

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ

● FCC statement

● Notice to users in Korea

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

● Notice to users in Japan about the power cord

● ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน

● ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

● Visual display workplaces statement for Germany

● Declaration of conformity

● คำประกาศขอบังคับระบบไรสาย

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ

เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคบั ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory
Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสำหรับผลิตภัณฑของคุณคือ SDGOB-1301 อยาจำสับสนระหวาง
หมายเลขรุนตามขอบังคับและช่ือทางการตลาด (HP ENVY 4500 e-All-in-One series และอื่นๆ) หรือหมายเลข
ผลิตภัณฑ (A9T80A, A9T80B, A9T81A และอ่ืนๆ)
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FCC statement

Notice to users in Korea

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord
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ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบัญญัติ EU Directives ดังตอไปนี้:

● กฎบัญญัติ Low Voltage Directive 2006/95/EC

● กฎบัญญัติ EMC Directive 2004/108/EC

● Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม

ผลิตภัณฑน้ีจะมีคุณสมบัติตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ท่ีมีเคร่ืองหมาย CE เทานั้น

หากผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติการใชงานดานโทรคมนาคม ผลิตภัณฑน้ีจะอยูภายใตขอกำหนดสำคัญของกฎบัญญัติ EU
Directive ตอไปนี้:

● R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบัติตามกฎบัญญัติเหลาน้ีแสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่สอดคลองกันและมี
ผลบังคับใชซ่ึงระบุไวในคำประกาศรับรองของ EU ที่ HP จัดทำสำหรับผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑนี ้และมีเผย
แพร (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือท่ีเว็บไซตตอไปนี:้ www.hp.com/go/
certificates (พิมพช่ือผลิตภัณฑในชองคนหา)

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบังคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สำหรับผลิตภัณฑทีไ่มมีคุณสมบตัิดานการโทรคมนาคม และสำหรับผลติภัณฑดานโทรคมนาคมท่ี
สอดคลองกันของสหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ท่ีมีประเภทกำลังไฟต่ำกวา 10 mW

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

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑน้ี

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

หัวตอโทรศัพท (มีเฉพาะบางผลิตภัณฑ) มีไวเพ่ือการเชื่อมตอกับเครอืขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก
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ผลิตภัณฑที่มีอุปกรณ LAN แบบไรสาย

● ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเฉพาะหรือขอกำหนดพิเศษวาดวยการทำงานของเครือขาย LAN แบบไรสาย เชน
การใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณท่ีมีใหใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจ
วาการตั้งคาเครือขายไรสายสำหรับประเทศน้ันๆ ถูกตอง

ประเทศฝรั่งเศส

● มีขอจำกัดบางอยางสำหรับการทำงานของ LAN แบบไรสายดวยความถ่ี 2.4-GHz ของผลิตภัณฑนี้: ผลิตภัณฑนี้
อาจใชงานภายในอาคารไดสำหรับคลื่นความถ่ี 2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13) สำหรับการใชงานภายนอก
อาคาร จะใชไดเฉพาะคลื่นความถ่ี 2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สำหรับขอกำหนดลาสุด โปรดดูท่ี
www.arcep.fr

หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:

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

Visual display workplaces statement for 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

Notice to users in Canada
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ประกาศสำหรับผูใชในเม็กซิโก

Notice to users in Taiwan

Wireless notice to users in Japan
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