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วิธีใช HP Officejet 2620 series

เรียนรูวิธีใช HP Officejet 2620 series ของคุณ

THWW

●

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ ในหนา 4

●

แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ ในหนา 6

●

การวางวัสดุพิมพ ในหนา 20

●

การพิมพ ในหนา 7

●

ทำสำเนาเอกสาร ในหนา 28

●

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ในหนา 30

●

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 54

●

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 57

●

ดึงกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 68

1
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ทำความรูจักกับ HP Officejet 2620 series

●

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

●

แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

3

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
●

4

ภาพดานหนา

1

ถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2

ตัวปรับความกวางกระดาษสำหรับถาดปอนกระดาษ

3

ถาดปอนกระดาษ

4

แผนบังถาดปอนกระดาษ

5

ฝาปด

6

แผนปดดานใน

7

กระจกสแกนเนอร

8

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ

9

แผงควบคุม

10

ตลับหมึกพิมพ

11

แกนเลือ
่ นของถาดรับกระดาษออก (หรือที่เรียกวาแกนเลื่อนของถาดกระดาษ)

12

ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

13

ถาดรับกระดาษออก
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ภาพดานหลัง

14

พอรต USB

15

การเชื่อมตอสายไฟ

16

พอรตโทรสาร (1-LINE)

17

พอรตโทรสาร (2-EXT)

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

5

แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพ 2-1 คุณสมบัติของแผงควบคุม

หมายเลข

คำอธิบาย

1

ปุม ติดสวาง: เปดหรือปดเครื่องพิมพ

2

ปุม หนาหลัก: กลับไปยังหนาจอ หนาหลัก ซึ่งเปนหนาจอแรกที่แสดงขึ้นเมื่อคุณเปดเครื่องพิมพ

3

ปุม ขึ้น: ใชปุมนี้เพื่อนำทางไปยังเมนูตางๆ และเลือกจำนวนสำเนา

4

ปุม ลง: ใชปุมนี้เพื่อนำทางไปยังเมนูตางๆ และเลือกจำนวนสำเนา

5

ปุมตัวเลข: ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขและตัวอักษร

6

ปุม ยอนกลับ: กลับไปยังหนาจอกอนหนา

7

ปุมการเลือก: ฟงกชันของปุมนี้จะเปลี่ยนแปลงไปขึน
้ อยูกับสิ่งทีแ
่ สดงบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

8

ปุม ตกลง: ยืนยันการเลือกในปจจุบัน

9

ปุม วิธีใช: บนหนาจอ หนาหลัก จะแสดงหัวขอวิธีใชทั้งหมด แสดงขอมูลหรือภาพเคลือ
่ นไหวบนจอแสดงผลใน
หนาจออื่นสำหรับความชวยเหลือของการทำงานปจจุบัน

ภาพ 2-2 ไฟแสดงสถานะปุมเปด

6

ลักษณะของไฟ

คำอธิบาย

Off (ปด)

เครื่องพิมพถูกปดสวิตช

หรี่

แสดงวาเครื่องพิมพอยูในโหมดสลีป เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีการใชงานเปนเวลา 5
นาที

กะพริบถี่ๆ

เกิดขอผิดพลาด ดูขอความบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

กะพริบเปนจังหวะ

แสดงวาเครื่องพิมพกำลังเริ่มการทำงานหรือกำลังปดเครื่อง

ติดสวาง

เครื่องพิมพกำลังพิมพ สแกน ทำสำเนา หรือเปดอยูและพรอมที่จะพิมพ
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การพิมพ

●

การพิมพเอกสาร

●

การพิมพภาพถาย

●

การพิมพซองจดหมาย

●

การพิมพแบบฟอรมสำเร็จรูป

●

การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด

●

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ

7

การพิมพเอกสาร
การใสกระดาษ
1.

ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว

2.

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

วิธีพิมพเอกสาร
1.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู

3.

คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4.

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
●

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

●

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

●

คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) ในพื้นที่ Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ) และเลือกขนาดกระดาษธรรมดาที่
เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สำหรับตัวเลือกการพิมพเพิ่มเติม โปรดดูที่ เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ ในหนา 15
5.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

6.

คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริ่มตนการพิมพ

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

8

1.

จากซอฟตแวรของคุณ ใหคลิกปุม Print (พิมพ)

2.

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู

บท 3 การพิมพ
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3.

คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4.

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
●

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

●

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

●

คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) ในพื้นที่ Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ) และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสม
จากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สำหรับตัวเลือกการพิมพเพิ่มเติม โปรดดูที่ เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ ในหนา 15

THWW

5.

ในแท็บ Layout (เคาโครง) ใหเลือก Flip on Long Edge (กลับดานตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge
(กลับดานตามแนวสั้น) จากเมนูแบบดึงลง Print on Both Sides Manually (พิมพทั้งสองดานดวยตนเอง)

6.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ

7.

เมื่อพิมพหนาคูของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนำเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

8.

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อ ใสกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษอีกครั้งโดยใหดานวางเปลาหันขึ้นดานบน
และใหสวนหัวของกระดาษอยูดานลาง แลวคลิก Continue (ดำเนินการตอ)

การพิมพเอกสาร

9

การพิมพภาพถาย
การใสกระดาษภาพถาย
1.

ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว

2.

นำกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยใหดานที่จะพิมพหงายขึ้น

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย
1.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู

3.

คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4.

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
●

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

●

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

●

คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษภาพถายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

สำหรับตัวเลือกการพิมพเพิ่มเติม โปรดดูที่ เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ ในหนา 15
หมายเหตุ:

สำหรับความละเอียด dpi สูงสุด โปรดดูที่ การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด ในหนา 14

5.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังกลองโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

6.

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

หมายเหตุ: หลังจากเสร็จสิ้นการพิมพ ใหนำกระดาษภาพถายที่ไมไดใชออกจากถาดปอนกระดาษ จัดเก็บกระดาษภาพถาย
เพื่อไมใหกระดาษมวนตัว ซึ่งทำใหคุณภาพงานพิมพลดลง
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การพิมพซองจดหมาย
ทานสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหนึ่งซองลงในถาดปอนเขาของ HP Officejet 2620 series โปรดอยาใชซอง
จดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนน
ู รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง
หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดวิธีการจัดรูปแบบขอความที่จะพิมพบนซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในโปรแกรม
Word เพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพื่อพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย
การใสซองจดหมาย
1.

ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว

2.

ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด

3.

วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานที่จะพิมพขึ้น

4.

ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด

5.

ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหมาชิดกับขอบซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมาย
1.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู

3.

คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ) Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ) หรือ Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4.

THWW

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
●

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

●

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

●

คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษซองจดหมายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size
(ขนาดกระดาษ)

การพิมพซองจดหมาย
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สำหรับตัวเลือกการพิมพเพิ่มเติม โปรดดูที่ เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ ในหนา 15
5.
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คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)

บท 3 การพิมพ
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การพิมพแบบฟอรมสำเร็จรูป
ใช Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) เพื่อพิมพปฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ และ
กระดาษจดโนตเพลง และเกม
การพิมพแบบฟอรมสำเร็จรูป
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก Quick Forms (แบบฟอรม
สำเร็จรูป) แลวกด ตกลง
คำแนะนำ: หากตัวเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) ไมปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหกดปุม
หนาหลัก แลวกดปุม ขึ้น และ ลง จนกระทั่ง แบบฟอรมสำเร็จรูป ปรากฏ

THWW

2.

กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) แลวกด OK (ตกลง)

3.

เลือกจำนวนสำเนา แลวกด OK (ตกลง)

การพิมพแบบฟอรมสำเร็จรูป
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การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย
การพิมพแบบจำนวน dpi สูงสุดจะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการตั้งคาแบบอื่นๆ และจำเปนตองใชหนวยความจำจำนวน
มาก
การพิมพในโหมด dpi สูงสุด
1.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวร ใหคลิก Print (พิมพ)

2.

ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู

3.

คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)
ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตั้งคาเครื่องพิมพ), Printer
Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ), Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

4.

คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5.

จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ) ตองเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถาย คุณภาพ
สูงสุด) เพื่อเปดใชการพิมพดวย dpi สูงสุด

6.

คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง)

7.

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

8.

เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

9.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดตัวเลือกขั้นสูง

10. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาที่จัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ
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เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพงานไดสำเร็จ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทำงานเปนปกติและมีปริมาณหมึกพิมพเพียงพอ ใสกระดาษ
สำหรับพิมพอยางถูกตอง และตั้งคาเครื่องพิมพไวอยางเหมาะสม การตั้งคาการพิมพจะไมนำมาใชกับการทำสำเนาและการ
สแกน
เคล็ดลับเกี่ยวกับหมึกพิมพ
●

ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท

●

ติดตั้งตลับหมึกพิมพขาวดำและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 57

●

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ เพื่อใหแนใจวามีปริมาณหมึกพิมพเพียงพอ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 54

●

หากไมสามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 72

เคล็ดลับการใสกระดาษ
●

ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหนึ่งแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมีขนาดเทากันและเปนชนิดเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยง
กระดาษติด

●

ใสกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น

●

ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด

●

ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ ในหนา 20

เคล็ดลับการตั้งคาเครื่องพิมพ
●

หากตองการเปลีย่ นการตั้งคาการพิมพเริ่มตน คลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) แลวคลิก Set
Preferences (ตั้งคาลักษณะที่ตองการ) ในซอฟตแวรเครื่องพิมพ
ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปดซอฟตแวรเครื่องพิมพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

THWW

◦

Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบแอพพลิเคชัน จากนั้นคลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพอยู

◦

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Officejet 2620 series แลวคลิก HP Officejet
2620 series

●

หากตองการเลือกจำนวนหนาในการพิมพตอแผน บนแท็บ Layout (เคาโครง) เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากจาก
รายการแบบดึงลง Pages per Sheet (จำนวนหนาตอแผน)

●

หากตองการกำหนดประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพ บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกตัว
เลือกทีเ่ หมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)

●

หากตองการดูการตั้งคาการพิมพเพิ่มเติม บนแท็บ Layout (เคาโครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให
คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) เพื่อเปดกรอบโตตอบ Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง)

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ
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◦

Print in Grayscale (การพิมพแบบสีเทา): ชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพเอกสารขาวดำโดยใชเฉพาะสีดำเทานั้น
เลือก Black Ink Only (หมึกสีดำเทานั้น แลวคลิก ตกลง

◦

HP Real Life Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life): คุณสมบัตินี้จะชวยปรับภาพและภาพกราฟกให
เรียบและคมชัดเพื่อคุณภาพการพิมพที่ดีขึ้น

◦

Booklet (เย็บมุงหลังคา): ชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม โดยจะพิมพขอมูลสอง
หนาลงในกระดาษแตละแผนที่สามารถนำไปพับเปนรูปเลมในขนาดครึ่งหนึ่งของแผนกระดาษ เลือกวิธีการเย็บ
เลมจากรายการแบบดึงลง แลวคลิก OK (ตกลง)
●

Booklet-LeftBinding (เย็บมุงหลังคาดานซาย): ดานที่ใชเย็บเลมหลังจากที่พบ
ั กระดาษเปนรูปเลมจะ
ปรากฏอยูทางดานซาย เลือกตัวเลือกนี้ในกรณีที่คุณอานจากซายไปขวา

●

Booklet-RightBinding (เย็บมุงหลังคาดานขวา): ดานที่ใชเย็บเลมหลังจากที่พับกระดาษเปนรูปเลมจะ
ปรากฏอยูทางดานขวา เลือกตัวเลือกนี้ในกรณีที่คุณอานจากขวาไปซาย

หมายเหตุ: การแสดงตัวอยางบนแท็บ Layout (เคาโครง) ไมสามารถแสดงสิ่งที่คณ
ุ เลือกจากรายการแบบดึง
ลง Booklet (เย็บมุงหลังคา)
◦

Pages per Sheet Layout (เคาโครงจำนวนหนาตอแผน): จะชวยคุณในการระบุลำดับของหนาในกรณีที่คุณ
พิมพเอกสารมากกวาสองหนาตอแผน
หมายเหตุ: การแสดงตัวอยางบนแท็บ Layout (เคาโครง) ไมสามารถแสดงสิ่งที่คณ
ุ เลือกจากรายการแบบดึง
ลง Pages per Sheet Layout (เคาโครงจำนวนหนาตอแผน)

◦

ขอบหนากระดาษ: ชวยใหคุณเพิ่มขอบหนากระดาษในกรณีที่คุณพิมพเอกสารมากกวาสองหนาตอแผน
หมายเหตุ: การแสดงตัวอยางบนแท็บ Layout (เคาโครง) ไมสามารถแสดงสิ่งที่คณ
ุ เลือกจากรายการแบบดึง
ลง Page Borders (ขอบหนากระดาษ)

หมายเหตุ
●

ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพและกระดาษของ HP ซึ่งทำให
คุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดาย
หมายเหตุ: HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเชื่อถือของวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP การตองเขารับ
บริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP จะไมอยูภายใตการรับประกัน
หากเชื่อวาคุณซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแท โปรดไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit

●

การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผน
เตรียมการเทานั้น
หมายเหตุ: เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหมสำหรับเปลี่ยน เพื่อปองกันความ
ลาชาในการพิมพที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไมสามารถ
ยอมรับได
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●

การตั้งคาซอฟตแวรที่เลือกไวในไดรเวอรเครื่องพิมพจะมีผลเฉพาะกับการพิมพเทานั้น ไมรวมถึงการทำสำเนาหรือ
การสแกน

●

คุณสามารถพิมพเอกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดาน

บท 3 การพิมพ

THWW

4

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ

คุณสามารถใสกระดาษไดหลายประเภทและขนาดลงในเครื่องพิมพ HP
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

THWW

●

กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ

●

การวางวัสดุพิมพ

●

การวางตนฉบับ

●

การสั่งซื้อกระดาษของ HP
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กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมีเฉพาะสำหรับประเภทของงานที่
ทานกำลังพิมพ
กระดาษเหลานี้บางประเภทอาจไมมวี างจำหนาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
ColorLok
●

HP ขอแนะนำใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สำหรับพิมพและทำสำเนาเอกสารประจำวัน กระดาษ
ทั้งหมดที่มีโลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเชื่อถือและคุณภาพ
งานพิมพ และจะทำใหไดเอกสารที่มีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดำที่เขมมากขึ้น และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดา
ทั่วไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก ColorLok ที่มีทั้งขนาดและน้ำหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนำ

การพิมพภาพถาย
●

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

●

กระดาษภาพถายขั้นสูงของ HP
กระดาษภาพถายที่มีความหนาชนิดนี้มีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยทิ้งไว โดยสามารถกัน
น้ำ หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจาก
ราน มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม. กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่
ปราศจากกรด ทั้งนี้เพือ
่ ใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

●

กระดาษภาพถายของ HP
ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจำวันสีสดใสในราคาต่ำ โดยใชกระดาษที่ออกแบบมาสำหรับการพิมพภาพถายแบบ
ธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเมื่อคุณใช
กระดาษนีก
้ ับเครือ
่ งพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนิดนี้มีลักษณะผิวแบบกึ่งมัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x
11 นิ้ว และ 10 x 15 ซม. กระดาษชนิดนีเ้ ปนกระดาษที่ปราศจากกรดทั้งนี้เพื่อใหไดภาพถายที่คงทนนานกวาเดิม

เอกสารสำหรับธุรกิจ
●

HP Premium Presentation Paper หรือ กระดาษสำหรับงานแบบมืออาชีพของ HP 120 แกรม
กระดาษเหลานี้คือกระดาษที่มีน้ำหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสำหรับงานนำเสนอ โครงรางวิจัย รายงาน
่ ใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ
และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ำหนักมากเพือ

●
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กระดาษโบรชัวรของ HP หรือ กระดาษสำหรับงานแบบมืออาชีพของ HP 180 แกรม

บท 4 ความรูเบือ
้ งตนเกี่ยวกับกระดาษ

THWW

กระดาษเหลานี้เปนกระดาษเคลือบมันหรือไมเคลือบมันทั้งสองดานสำหรับการใชงานสองดาน เหมาะอยางยิ่งสำหรับ
การทำสำเนาที่ใกลเคียงกับภาพหรือภาพกราฟกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนำเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร
ไปรษณียภัณฑและปฏิทิน
งานพิมพประจำวัน
●

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

●

กระดาษสำหรับการพิมพของ HP
กระดาษสำหรับการพิมพของ HP เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสูง ซึ่งจะสรางเอกสารที่มีความคมชัดมากกวา
เอกสารที่พิมพดวยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารที่ถายสำเนาใดๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทำใหมีหมึก
พิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากขึ้น และสีสันสดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรด ทั้งนี้เพื่อใหไดเอกสาร
ที่คงทนนานกวาเดิม

●

HP Office Paper
HP Office Paper เปนกระดาษอเนกประสงคคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานทำสำเนา เอกสารราง บันทึกชวยจำ และ
เอกสารประจำวันอื่นๆ ประกอบดวยเทคโนโลยี ColorLok ที่ทำใหมีหมึกพิมพเลอะนอยลง มีสีดำเขมมากขึ้น และสีสัน
สดใส กระดาษชนิดนี้เปนกระดาษที่ปราศจากกรด ทั้งนี้เพือ
่ ใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

●

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

โครงการพิเศษ
●

วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP
วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP (สำหรับผาสีหรือสำหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่เหมาะ
สำหรับการสรางเสื้อยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล

THWW

กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ
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การวางวัสดุพิมพ
เลือกขนาดกระดาษเพื่อดำเนินการตอ
การใสกระดาษขนาดเต็มแผน
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1.

ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

2.

ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลือ
่ นของถาดรับกระดาษออก

3.

ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลือ
่ นตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย

บท 4 ความรูเบือ
้ งตนเกี่ยวกับกระดาษ

THWW

4.

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหงายดานที่จะพิมพขึ้น และเลื่อน
ปกกระดาษเขาไปจนสุด

5.

เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระทั่งชิดขอบกระดาษ

การใสกระดาษขนาดเล็ก

THWW

1.

ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

2.

ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลือ
่ นของถาดรับกระดาษออก

การวางวัสดุพิมพ
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3.

ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้น เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายแลวนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน
กระดาษ

4.

ใสปกกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหงายดานที่จะพิมพขึ้น และเลื่อนปกกระดาษ
ลงไปจนสุด

5.

ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนสุดที่ขอบกระดาษ

การใสซองจดหมาย
1.
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ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

บท 4 ความรูเบือ
้ งตนเกี่ยวกับกระดาษ
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2.

ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเลือ
่ นของถาดรับกระดาษออก

3.

ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้น เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายแลวนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน
กระดาษ

4.

ใสซองจดหมายอยางนอยหนึ่งซองที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ และเลื่อนปกซองจดหมายลงจนสุด
ควรหงายดานที่จะพิมพขึ้น ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ำลง

5.

THWW

ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย

การวางวัสดุพิมพ
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การวางตนฉบับ
คุณสามารถวางตนฉบับของคุณลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานที่จะพิมพลง
บนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอร
การวางตนฉบับลงในถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ
1.

เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษออก

2.

วางตนฉบับลงใน ADF โดยใสดานหัวเขาไปกอนและหงายดานที่จะพิมพขึ้น

3.

เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร
1.
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ยกฝาครอบสแกนเนอรออก

บท 4 ความรูเบือ
้ งตนเกี่ยวกับกระดาษ
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2.

วางตนฉบับโดยคว่ำ ดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร

3.

ปดฝาสแกนเนอร

การวางตนฉบับ
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การสั่งซื้อกระดาษของ HP
เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบมาใหทำงานไดดีกับวัสดุพิมพในสำนักงานแทบทุกชนิด แนะนำใหใชวัสดุพิมพ HP เพื่อให
ไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด เขาไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุพิมพ HP
HP ขอแนะนำใหใชกระดาษธรรมดาที่มีโลโก ColorLok สำหรับพิมพและทำสำเนาเอกสารประจำวัน กระดาษทั้งหมดที่มี
โลโก ColorLok ผานการทดสอบวามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดานความนาเชื่อถือและคุณภาพงานพิมพ และจะ
ทำใหไดเอกสารที่มีความคมชัด มีสีสันสดใส มีสีดำที่เขมมากขึ้น และแหงเร็วกวากระดาษธรรมดาทั่วไป ควรมองหากระดาษ
ที่มีโลโก ColorLok ที่มีทั้งขนาดและน้ำหนักที่หลากหลายจากผูผลิตกระดาษชั้นนำ
หากตองการซื้อกระดาษ HP ใหไปที่ Shop for Products and Services (ซื้อผลิตภัณฑและบริการ) แลวเลือก Ink,
toner and paper (หมึก โทนเนอร และกระดาษ)
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ทำสำเนาเอกสาร
เมนู Copy (สำเนา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพชวยใหคุณเริ่มทำสำเนาขาวดำหรือสำเนาสี และเลือกจำนวนสำเนาได
งายๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งคาทำสำเนาไดอยางงายดาย เชน การเปลี่ยนชนิดและขนาดกระดาษ การปรับ
ความเขมของสำเนา และการปรับขนาดสำเนา
การทำสำเนาขาวดำหรือสำเนาสี
1.

วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

2.

วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

3.

เลือก Copy (ทำสำเนา) จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากนั้นกด ตกลง เพื่อเขาถึงเมนู Copy
(ทำสำเนา)
หากคุณไมพบ Copy (ทำสำเนา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหกดปุม หนาหลัก แลวกดปุม ขึ้น และ ลง จนกระทั่ง
Copy (ทำสำเนา) ปรากฏ

4.

จากเมนู Copy (ทำสำเนา) เลือก Copies (ทำสำเนา) เพื่อเพิม
่ หรือลดจำนวนสำเนา จากนั้นกด ตกลง เพื่อยืนยัน

5.

เลือก Start Black Copy (เริ่มทำสำเนาขาวดำ) หรือ Start Color Copy (เริ่มทำสำเนาสี) จากนั้นกด ตกลง เพื่อทำ
สำเนาขาวดำหรือสำเนาสี

คุณสมบัติการทำสำเนาเพิ่มเติม
ขณะอยูในเมนู Copy (สำเนา) ใหกดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือกการตั้งคา
●

Paper Type (ชนิดกระดาษ): เลือกขนาดและชนิดกระดาษ การตั้งคากระดาษธรรมดาจะใหงานพิมพคุณภาพปกติ
สำหรับกระดาษธรรมดา การตั้งคากระดาษภาพถายจะใหงานพิมพคุณภาพสูงสุดสำหรับกระดาษภาพถาย

●

Resize (ปรับขนาด): ควบคุมขนาดของภาพหรือเอกสารที่จะทำสำเนา
◦

Actual size (เทาขนาดจริง): สรางสำเนาที่มีขนาดเทากับตนฉบับ แตระยะขอบของภาพที่ทำสำเนาอาจถูกตัด
ออก

◦

Fit to Page (พอดีกับหนา): สรางสำเนาที่จะอยูตรงกลางและมีขอบสีขาว ภาพที่ไดรับการปรับขนาดอาจถูก
ขยายหรือยอใหพอดีกับขนาดของกระดาษที่เลือกสำหรับงานพิมพ
หมายเหตุ: จะตองทำความสะอาดกระจกสแกนเนอรเพื่อใหแนใจวาคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีกับหนา) จะ
ทำงานไดอยางถูกตอง

◦
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Custom Size (ขนาดที่กำหนดเอง): ชวยใหคุณสามารถเพิ่มขนาดของภาพไดโดยเลือกคาที่มากกวา 100%
หรือลดขนาดของภาพไดโดยเลือกคาที่นอยกวา 100%

บท 5 การทำสำเนาและสแกน
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●

ID Card Copy (สำเนาบัตรประจำตัว): ชวยใหคุณสามารถทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้งสองดานได

●

Lighter / Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น): ปรับการตั้งคาทำสำเนาเพื่อใหสำเนาสวางขึ้นหรือเขมขึ้น

หมายเหตุ: หากไมมีการทำงานเปนเวลาสองนาที ตัวเลือกการทำสำเนาจะกลับไปใชคาเริ่มตนโดยอัตโนมัติ คือกระดาษ
ธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11” (ขึ้นอยูกับภูมิภาค)

THWW

ทำสำเนาเอกสาร
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การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
เมื่อตองการสแกนเขาเครื่องคอมพิวเตอร จะตองเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร และเปดอุปกรณทั้งสอง คุณสามารถ
เริ่มการสแกนไดจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอรของคุณ โดยสามารถเลือกสแกนจากแผงควบคุมหาก
คุณตองการไฟลสแกนของเอกสารหนึ่งหนาอยางรวดเร็ว หรือเลือกสแกนจากคอมพิวเตอรหากคุณตองการสแกนเอกสาร
หลายหนาไวในไฟลเดียวกัน กำหนดรูปแบบของไฟลสแกน หรือปรับภาพที่สแกน
วิธีเตรียมสแกน
1.

วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2.

เริ่มสแกน

การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

เลือก Scan (สแกน) จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ หากคุณไมพบ Scan (สแกน) บนจอแสดง
ผลของเครื่องพิมพ ใหกดปุม หนาหลัก แลวกดปุม ขึ้น และ ลง จนกระทั่ง Scan (สแกน) ปรากฏ

2.

เลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)

3.

เลือกคอมพิวเตอรท่ค
ี ุณตองการใหบันทึกไฟลสแกนจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
หากไมพบคอมพิวเตอรของคุณปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณได
เชื่อมตอกับเครื่องพิมพผานสาย USB แลว

การสแกนจากคอมพิวเตอร
1.

ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
●

Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบแอพพลิเคชัน จากนั้นคลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพอยู

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Officejet 2620 series แลวคลิก HP Officejet
2620 series

2.

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิกไอคอน Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) แลวเลือก Scan a
Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถาย)

3.

เลือกประเภทการสแกนที่คุณตองการจากเมนูทางลัดที่ปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)
หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอยางการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพที่สแกนได
ในหนาจอตัวอยาง

4.

เลือก Save (บันทึก) หากคุณตองการเปดแอพพลิเคชันเพื่อสแกนตอ หรือเลือก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อออกจาก
แอพพลิเคชัน

5.

หลังจากบันทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง Windows Explorer จะปรากฏขึ้น โดยแสดงไดเรกทอรีที่จัดเก็บ
ไฟลสแกนไว

หมายเหตุ: อยางไรก็ตาม มีการจำกัดจำนวนคอมพิวเตอรที่สามารถเปดทำงานการสแกนไดพรอมกัน เลือก Scan (สแกน)
บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากนั้นจะพบคอมพิวเตอรทส
ี่ ามารถใชสำหรับการสแกนได
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เคล็ดลับเพือ
่ ความสำเร็จในการทำสำเนา
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●

ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู

●

หากตองการเพิ่มหรือลดความเขมของงานที่สั่งพิมพ ใหเลือก Copy (ทำสำเนา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จาก
นั้นเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมขึ้น) เพื่อปรับความเขม

●

หากตองการเลือกขนาดกระดาษและชนิดกระดาษสำหรับงานที่สั่งพิมพ ใหเลือก Copy (ทำสำเนา) บนจอแสดงผลของ
เครื่องพิมพ จากเมนู Copy (ทำสำเนา) ใหเลือก Paper Type (ชนิดกระดาษ) เพื่อเลือกกระดาษธรรมดาหรือ
กระดาษภาพถาย และขนาดของกระดาษภาพถาย

●

หากตองการปรับขนาดรูปภาพ ใหเลือก Copy (ทำสำเนา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากนั้นเลือก Resize
(ปรับขนาด)

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการทำสำเนา
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เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน
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●

ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู

●

หลังจากเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการบันทึกไฟลสแกนจาก
รายการของเครื่องพิมพที่ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

●

หากคุณตองการสแกนเอกสารที่มีหลายหนาไวในไฟลเดียวกันแทนการแยกเปนหลายๆ ไฟล ใหเริ่มการสแกนโดยใช
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ แทนการเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

บท 5 การทำสำเนาและสแกน
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โทรสาร

คุณสามารถใชเครื่องพิมพสงและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได คุณสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลังและสามารถ
ตั้งคารายการโทรดวนเพื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขที่ใชบอยไดอยางรวดเร็วและงายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนด
ตัวเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ เชน ความละเอียดและความเขมระหวางความสวางและความดำ
ของโทรสารที่สง
หมายเหตุ: กอนสงโทรสาร ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาเครื่องพิมพอยางถูกตองสำหรับโทรสาร คุณอาจตั้งคาเรียบรอย
แลวขณะทำการตั้งคาครั้งแรกจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณสามารถตรวจสอบวาตั้ง
คาโทรสารอยางถูกตองไดโดยดำเนินการการทดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ทดสอบโทรสาร โปรดดูที่ การทดสอบการตั้งคาโทรสาร ในหนา 131

THWW

●

การสงโทรสาร

●

การรับโทรสาร

●

การตั้งคารายการโทรดวน

●

การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร

●

โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล

●

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล

●

การใชรายงาน

●

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสงโทรสาร

33

การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธี คุณสามารถสงโทรสารขาวดำหรือสีไดโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพทที่ตอกับเครื่องไว วิธีนี้ชวยใหคุณสามารถพูดคุยกับผูรับกอนที่จะสงโทรสาร
ได
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
●

การสงโทรสารมาตรฐาน

●

การสงโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร

●

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง

●

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

●

การกำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง

●

การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด

การสงโทรสารมาตรฐาน
คุณสามารถสงโทรสารขาวดำหรือสีแบบหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใชแผงควบคุมของเครื่อง
หมายเหตุ: หากคุณตองการพิมพรายงานยืนยันวาสงโทรสารเรียบรอยแลว คุณตองเปดใชงานการยืนยันโทรสาร
คำแนะนำ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพทหรือปุมกดบนหนาจอ คุณลักษณะดังกลาวจะ
ชวยใหสามารถควบคุมจังหวะการโทรได ทั้งยังมีประโยชนมากเมื่อคุณตองการใชบัตรโทรศัพทเพื่อชำระคาโทรศัพท และ
ตองกดปุมเมื่อไดรับสัญญาณในขณะโทร
วิธีสงโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3.

เลือก Black Fax (โทรสารขาวดำ) หรือ Color Fax (โทรสารสี)
หากเครื่องตรวจพบวามีตนฉบับอยูใน ADF เอกสารจะถูกสงไปยังหมายเลขที่คุณกำหนดไว หากไมพบตนฉบับอยูใน
ADF จะปรากฏขอความเพื่อแจงใหคุณเลือก
คำแนะนำ: หากผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารที่คุณใช คุณอาจลองเปลี่ยนความละเอียดหรือความคม
ชัดของโทรสารได

4.

ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข จากนั้นกด ตกลง
คำแนะนำ: หากตองการเวนระยะในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด * ซ้ำๆ จนกวาจะมีเครื่องหมายขีด (-) ปรากฏที่
หนาจอ

การสงโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร
คุณสามารถสงเอกสารในคอมพิวเตอรออกไปเปนโทรสารได โดยไมตองพิมพสำเนาแลวสงโทรสารจากเครื่องพิมพ
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หมายเหตุ: โทรสารที่สงออกจากคอมพิวเตอรดวยวิธีนี้จะใชการเชื่อมตอโทรสารของเครื่องพิมพ ไมใชการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตหรือโมเด็มของคอมพิวเตอร ดังนั้น ควรตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพตออยูกับสายโทรศัพทที่ใชได และ
ฟงกชันโทรสารไดรับการตั้งคาและทำงานไดอยางถูกตอง
หากตองการใชคุณสมบัตินี้ คุณตองติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพโดยใชซีดีซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ
การสงโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร
1.

เปดเอกสารในคอมพิวเตอรที่ตองการสงโทรสาร

2.

บนเมนู File (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)

3.

จากรายการ Name (ชื่อ) เลือกเครื่องพิมพที่มีคำวา “fax” (โทรสาร) ในชื่อนั้น

4.

ในการเปลี่ยนการตั้งคา (เชน การเลือกสงเอกสารเปนโทรสารขาวดำหรือสี) ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ) ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เครื่องพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5.

หลังจากเปลี่ยนการตั้งคาแลว เลือก OK (ตกลง)

6.

คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง)

7.

ปอนหมายเลขโทรสารและขอมูลอื่นๆ สำหรับผูรับ เปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติมสำหรับโทรสาร แลวคลิก Send Fax (สง
โทรสาร) เครื่องพิมพจะเริ่มโทรไปยังหมายเลขโทรสารนั้นแลวเริ่มสงโทรสาร

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง
การสงโทรสารดวยตนเองจะทำใหคุณสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูร ับไดกอนที่จะสงโทรสาร คุณสมบัตินี้มีประโยชนใน
กรณีที่คุณตองการแจงใหผูรับทราบวาคุณกำลังจะสงโทรสารกอนทำการสงจริง เมื่อสงโทรสารดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียง
สัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากแปนหูฟงโทรศัพท ซึ่งจะชวยใหคุณใชบัตรโทรศัพทเพื่อสงโทรสารไดงาย
ขึ้น
ผูรับอาจตอบรับโทรศัพทหรือใหเครื่องโทรสารจัดการ ขึ้นอยูกับวาผูรับตั้งคาเครื่องโทรสารอยางไร หากตัวบุคคลเปนผูรับ
สาย คุณสามารถสนทนากับผูร ับกอนสงโทรสารได หากเครื่องโทรสารรับสายเอง คุณสามารถสงโทรสารโดยตรงถึงเครื่อง
โทรสารเมื่อไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครือ
่ งรับโทรสาร
การสงโทรสารจากโทรศัพทเครื่องพวงดวยตนเอง
1.

วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3.

กดหมายเลขที่แปนตัวเลขบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่องพิมพ
หมายเหตุ: หามกดปุมตัวเลขบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเมื่อสงโทรสารดวยตนเอง คุณตองใชปุมตัวเลขบน
โทรศัพทในการกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
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4.

หากผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได
หมายเหตุ: หากเครื่องโทรสารรับสาย คุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารที่ตอบรับ ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปเพื่อสงโทรสาร

5.

เมื่อคุณพรอมที่จะสงโทรสาร กด OK (ตกลง) เลือก Send New Fax (สงโทรสารใหม) จากนั้นเลือก Black (ขาวดำ)
หรือ Color (สี)
หากมีการพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกด Receive Fax Manually (รับโทรสารดวยตนเอง) ที่เครื่อง
โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสาร
โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะที่สงโทรสาร ซึ่งคุณสามารถวางสายในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับ
สายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสงโทรสารเสร็จ

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ
การกดปุมบนหนาจอชวยใหคุณสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเหมือนกับการกดหมายเลขโทรศัพทปกติ
เมื่อสงโทรสารโดยใชการกดปุมบนหนาจอ คุณจะไดยินเสียงการโทร เสียงสัญญาณโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากลำโพงของ
เครื่องพิมพ ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถตอบสนองไดทน
ั ทีในขณะที่กดปุม รวมทั้งสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย
คำแนะนำ: ถาคุณใชบัตรโทรศัพทและปอนรหัส PIN ไมเร็วพอ เครื่องพิมพอาจเริ่มสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไป ทำให
บริการบัตรโทรศัพทไมรูจักรหัส PIN ในกรณีนี้ คุณสามารถสรางรายการหมายเลขโทรดวนเพื่อเก็บรหัส PIN สำหรับบัตร
โทรศัพทของคุณได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งคารายการโทรดวน ในหนา 42
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไวเพือ
่ ใหไดยินเสียงสัญญาณโทรสาร
การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3.

เลือก Black Fax (โทรสารขาวดำ) หรือ Color Fax (โทรสารสี)
●

หากเครื่องพิมพพบวามีตนฉบับอยูใน ADF คุณจะไดยินสัญญาณการโทร

●

หากวางตนฉบับบนกระจกสแกนเนอรแลว ใหเลือก Fax from Glass (สงโทรสารจากกระจก)

4.

เมื่อไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

5.

ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดขึ้น
โทรสารของคุณจะถูกสงเมื่อเครื่องโทรสารทีร่ ับตอบรับ

การกำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง
คุณสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารที่เปนขาวดำภายใน 24 ชั่วโมงได ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดำภายหลังได
ในตอนเย็นเมื่อสายโทรศัพทวางหรือเมื่อมีอัตราคาโทรถูกลง เครื่องพิมพจะสงโทรสารของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่
กำหนดไว
คุณสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารไดทีละหนึ่งฉบับเทานั้น คุณยังสามารถสงโทรสารอื่นๆ ตอไปไดตามปกติในขณะที่มีการ
กำหนดเวลาสงโทรสารฉบับหนึ่งเอาไว
หมายเหตุ: คุณสามารถสงโทรสารขาวดำจากหนวยความจำได
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วิธีการตั้งเวลาสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

วางตนฉบับของคุณลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Schedule a Fax (กำหนดเวลาสงโทรสาร)

4.

ปอนเวลาหนวงโดยกดปุม ขึ้น และ ลง จากนั้นกด ตกลง เพื่อยืนยัน

5.

เมื่อไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลขบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

6.

เลือก Scan (สแกน) เลือก Start (เริ่ม) แลวกด ตกลง
เครื่องพิมพจะสแกนทุกหนาและสงโทรสารตามเวลาที่กำหนดไว

การยกเลิกโทรสารที่กำหนดเวลาสง
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Schedule a Fax (กำหนดเวลาสงโทรสาร)

3.

เลือกโทรสารที่มีกำหนดเวลาสงที่คุณตองการลบ จากนั้นเลือก Delete (ลบ) แลวกด ตกลง

การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด
Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) จะชวยปองกันการสูญเสียขอมูลเนื่องจากคุณภาพสัญญาณ
สายโทรศัพทไมดี โดยการตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหวางสงโทรสารและรองขอการสงขอมูลซ้ำโดยอัตโนมัติใน
สวนที่เกิดขอผิดพลาด หากเปนสายโทรศัพทที่มีคุณภาพดีก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท และอาจลดคาใชจายลงดวย หากเปน
สายโทรศัพทที่คุณภาพไมดี ECM จะสงผลใหการสงโทรสารใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพิ่มขึ้นดวย แตการสงขอมูล
จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คาเริ่มตนจะกำหนดเปน ติดสวาง ปด ECM เฉพาะเมื่อคาโทรศัพทเพิ่มขึ้นมาก และในกรณีที่คุณ
ยอมรับสัญญาณคุณภาพไมดีไดเพื่อแลกกับคาโทรที่ลดลง
กอนปดการตั้งคา ECM ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้ หากคุณปด ECM:
●

จะมีผลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารที่คุณรับและสง

●

Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถูกตั้งคาเปน Medium (ปานกลาง) โดยอัตโนมัติ

●

คุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำสั่งจากแผงควบคุม

THWW

1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

3.

เลือก Error Correction (การแกไขขอผิดพลาด)

4.

เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง

การสงโทรสาร
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การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเองก็ได ถาคุณปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณตองรับ
โทรสารดวยตนเอง ถาเปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) (คาเริ่มตน) เครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาและ
โทรสารที่เขามาโดยอัตโนมัติ หลังจากมีเสียงเรียกเขาดังตามจำนวนครั้งที่ตั้งไวใน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) (คา
เริ่มตน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) คือสัญญาณที่ดังหาครั้ง)
ถาคุณรับโทรสารที่ใชกระดาษขนาด Legal (216 มม. x 279 มม.) หรือใหญกวา แตไมไดตั้งคาเครื่องพิมพใหใชกระดาษ
ขนาด Legal ไว เครื่องพิมพจะลดขนาดโทรสารเพือ
่ ใหพอดีกับกระดาษที่บรรจุอยู
หมายเหตุ: ถาคุณกำลังทำสำเนาเอกสารในขณะที่มโี ทรสารเขามา โทรสารนั้นจะถูกเก็บไวในหนวยความจำของ
เครื่องพิมพจนกวาการทำสำเนาจะเสร็จสิ้น การดำเนินการนี้อาจลดจำนวนหนาของโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจำได
●

การรับโทรสารดวยตนเอง

●

การพิมพโทรสารที่รับมาในหนวยความจำซ้ำ

●

การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น

●

การตั้งขนาดกระดาษสำหรับรับโทรสาร

●

การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

การรับโทรสารดวยตนเอง
เมื่อคุณกำลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณสนทนาดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดในขณะที่คุยอยู ซึ่งเรียกวาการสงโทรสาร
ดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพื่อรับโทรสารดวยตนเอง
หมายเหตุ: คุณสามารถรับโทรศัพทเพื่อพูดคุยหรือฟงสัญญาณโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:
●

ตอเขากับเครื่องพิมพโดยตรง (ที่พอรต 2-EXT)

●

ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดเชื่อมตอกับเครื่องพิมพโดยตรง

วิธีการรับสงโทรสารดวยตนเอง
1.

ตรวจสอบใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และใส กระดาษไว ในถาดปอนกระดาษ

2.

นำตนฉบบทั้งหมดออกจาก ADF

3.

ตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปนจำนวนสูงๆ เพื่อใหคุณสามารถรับสายเรียกเขากอนที่เครื่องพิมพจะ
ตอบรับ หรือ ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพื่อใหเครื่องพิมพไมตอบรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ

4.

หากคุณกำลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Send New Fax (สงโทรสารใหม) บนเครื่องโทรสาร

5.

เมื่อไดยินสัญญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังนี้
a.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร กด OK จากนั้นเลือก
Receive Fax Manually (รับโทรสารดวยตนเอง)

b.

หลังจากเครื่องพิมพเริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือสายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวาง
สงโทรสาร

การพิมพโทรสารที่รับมาในหนวยความจำซ้ำ
โทรสารที่ไดรับซึ่งยังไมไดพิมพออกมาจะถูกเก็บอยูใ นหนวยความจำ
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หมายเหตุ: เมื่อหนวยความจำเต็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารใหมไดจนกวาคุณจะพิมพหรือลบโทรสารออกจาก
หนวยความจำ คุณอาจตองการลบโทรสารในหนวยความจำเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล
คุณสามารถพิมพซ้ำโทรสารที่พิมพออกมาลาสุดไดถึงแปดแผนหากยังคงบันทึกอยูในหนวยความจำ ขึ้นอยูกับขนาดของ
โทรสารในหนวยความจำ ตัวอยางเชน คุณอาจจำเปนตองพิมพโทรสารใหมหากทำสำเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวแลวหายไป
การพิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ
ในหนา 20

2.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3.

เลือก Settings (การตั้งคา) จากนั้นเลือก Reprint Missed Faxes (พิมพโทรสารที่พลาดไปซ้ำ)
โทรสารจะแสดงตามลำดับยอนหลังจากที่ไดรับ โดยแสดงโทรสารที่ไดรับลาสุดกอน

4.

เลือกโทรสารที่คุณตองการพิมพ แลวเลือก Print (พิมพ)

5.

หากตองการหยุดพิมพโทรสารซ้ำ ใหเลือก Cancel (ยกเลิก) แลวกด ตกลง

การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหสงตอโทรสารไปยังหมายเลขโทรสารอื่นได โทรสารสีที่ไดรับจะถูกสงตอไปเปนขาวดำ
HP ขอแนะนำใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่คุณตองการสงตอโทรสารไปนั้นเปนสายโทรสารที่สามารถใชงานได
สงโทรสารสำหรับทดสอบเพื่อใหแนใจวาเครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารที่คุณสงตอไปได
การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

3.

เลือก Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) จากนั้นเลือก Fax Forward (การสงตอโทรสาร)

4.

เลือก On with Print (เปดการพิมพ) เพื่อพิมพและสงตอโทรสาร หรือเลือก On (เปด) เพื่อสงตอโทรสาร
หมายเหตุ: ถาเครื่องพิมพไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเครื่องโทรสารที่กำหนด (เชน ถาเครื่องไมเปด) เครื่องพิมพ
จะพิมพโทรสาร ถาคุณตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสารที่ไดรับ เครื่องจะพิมพรายงานขอผิด
พลาดดวย

5.

ที่ขอความแจงเตือน ใหใสหมายเลขของเครื่องโทรสารที่จะรับโทรสารที่สงตอ แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น) ปอนขอมูลที่
จำเปนสำหรับขอความแจงเตือนแตละรายการตอไปนี้: วันที่เริ่มตน, เวลาเริ่มตน, วันที่สิ้นสุด และเวลาสิ้นสุด

6.

การสงตอโทรสารจะถูกเปดใชงาน เลือก OK (ตกลง) เพื่อยืนยัน
ถาเครื่องพิมพไฟดับเมื่อตั้งคา Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) ไว เครื่องจะบันทึกคา Fax Forwarding (การ
สงตอโทรสาร) และหมายเลขโทรศัพท เมื่อเปดเครื่องไดอีกครั้ง การตั้งคาการสงตอโทรสารจะยังคงเปน On (เปด)
หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการโอนสายโทรสารได โดยการเลือก Off (ปด) จากเมนู Fax Forwarding (การสง
ตอโทรสาร)

การตั้งขนาดกระดาษสำหรับรับโทรสาร
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสำหรับโทรสารที่ไดรับ ขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษที่ใสไวในถาด
ปอนกระดาษ เครื่องโทรสารสามารถพิมพบนกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal เทานั้น
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หมายเหตุ: ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนกระดาษเมื่อไดรับโทรสาร เครื่องจะไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมี
ขอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดงผล ใหใสกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม ตกลง เพื่อพิมพโทรสาร
การกำหนดขนาดกระดาษสำหรับโทรสารที่ไดรับจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา)

3.

เลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร) แลวเลือกตัวเลือก

การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ
ถาคุณเปดใชบริการระบุหมายเลขผูโทรกับผูใหบริการระบบโทรศัพท คุณจะสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารเฉพาะ ไมให
เครื่องพิมพของคุณพิมพโทรสารที่ไดรับจากหมายเลขนั้นๆ ได เมื่อไดรับสายโทรสาร เครื่องพิมพจะเปรียบเทียบหมายเลขกับ
รายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการเพื่อตรวจสอบวา ควรบล็อกสายโทรสารนั้นหรือไม หากหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลข
ในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบล็อก จะไมมีการพิมพโทรสารนั้นออกมา (จำนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดที่คุณสามารถ
บล็อกไดจะแตกตางกันไปตามรุน)
หมายเหตุ: ไมรองรับคุณสมบัตินี้ในทุกประเทศ/ภูมิภาค หากคุณลักษณะนี้ไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ Junk
Fax Blocker (การบล็อกโทรสารที่ไมตองการ) จะไมปรากฏในเมนู Fax Options (ตัวเลือกโทรสาร) หรือ Fax Settings
(การตั้งคาโทรสาร)
หมายเหตุ: หากไมมีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทลงในรายการหมายเลขผูโทร ใหสันนิษฐานเอาวาคุณไมไดสมัครสมาชิก
เพื่อรับบริการหมายเลขผูโทร
●

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ

●

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ
คุณสามารถบล็อกหมายเลขที่ตองการโดยการเพิ่มไวในรายการโทรสารที่ไมตองการ
การเพิ่มหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไมตองการ
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Junk Fax (โทรสารที่ไมตองการ)

3.

จะมีขอความระบุวา จำเปนตองมีหมายเลขผูโทรเพือ
่ ใชบล็อกโทรสารที่ไมตองการ เลือก OK (ตกลง) เพื่อดำเนินการ
ตอ

4.

เลือก Add a Number (เพิ่มหมายเลข)

5.

หากตองการเลือกหมายเลขโทรสารที่จะบล็อกจากรายการหมายเลขผูโทร เลือก From Call History (จากประวัติการ
โทร)
- หรือ หากตองการปอนหมายเลขโทรสารที่ตองการบล็อกดวยตนเอง ใหเลือก Enter New Number (ปอนหมายเลขใหม)

6.

หลังจากปอนหมายเลขโทรสารที่ตอ
 งการบล็อก เลือก Done (เสร็จสิ้น)
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปอนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม ไมใชหมายเลข
โทรสารที่ปรากฏตรงสวนหัวของโทรสารที่ไดรับ เนื่องจากหมายเลขดังกลาวอาจแตกตางกัน
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บท 6 โทรสาร

THWW

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการ
หากคุณไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้นออกจากรายการโทรสารที่ไมตองการได
วิธีการลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

THWW

1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Junk Fax (โทรสารที่ไมตองการ)

3.

เลือกหมายเลขที่คุณตองการลบ แลวเลือก Remove a Number (ลบหมายเลข)

4.

กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการลบ

การรับโทรสาร
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การตั้งคารายการโทรดวน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารที่ใชบอยเปนรายการโทรดวนได คุณสามารถโทรหมายเลขเหลานี้ไดอยางรวดเร็วจากแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ
คำแนะนำ: นอกจากการสรางและการจัดการรายการโทรดวนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพแลว คุณยังสามารถใชเครื่อง
มือตางๆ ที่มีอยูในคอมพิวเตอรของคุณ เชน ซอฟตแวรของ HP ที่อยูในเครื่องพิมพ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
●

การตั้งคาและการเปลี่ยนรายการโทรดวน

●

การลบรายการโทรดวน

การตั้งคาและการเปลี่ยนรายการโทรดวน
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรสารเปนรายการโทรดวนได
การตั้งคารายการโทรดวน
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท)

3.

เลือก Add Contact (เพิ่มรายชื่อ)

4.

พิมพชื่อของรายการ แลวเลือก Next (ถัดไป)

5.

พิมพหมายเลขโทรสาร แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)
หมายเหตุ: ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ที่จำเปนดวย เชน รหัสพื้นที่ รหัสเขาถึงสำหรับ
หมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

การเปลี่ยนแปลงรายการโทรดวน
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท)

3.

เลือกรายการที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง แลวกด OK (ตกลง)

4.

เลือก Edit (แกไข) เปลี่ยนแปลงชื่อโทรสาร แลวเลือก Next (ถัดไป)

5.

เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)
หมายเหตุ: ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอื่นๆ ที่จำเปนดวย เชน รหัสพื้นที่ รหัสเขาถึงสำหรับ
หมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

การลบรายการโทรดวน
การลบรายการโทรดวน
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1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท)

3.

เลือกรายการที่คุณตองการลบ แลวเลือก Delete (ลบ) เพื่อยืนยัน

บท 6 โทรสาร

THWW

การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร
ใชวิธีการตอไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาครั้งแรกหรือเพื่อกำหนดคาตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการสงโทรสาร
●

การกำหนดคาหัวกระดาษโทรสาร

●

การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ))

●

การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

●

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

●

การตั้งคาชนิดการโทร

●

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ำ

●

การตั้งความเร็วโทรสาร

●

การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร

การกำหนดคาหัวกระดาษโทรสาร
หัวกระดาษโทรสารจะพิมพช่อ
ื คุณและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทรสารทุกแผนที่คุณสงไป HP ขอแนะนำใหตั้ง
คาหัวกระดาษโทรสารโดยใชซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณยังสามารถตั้งคาหัวกระดาษโทรสารไดที่แผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ ตามที่อธิบายไวในที่นี้
หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นที่ กำหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษโทรสาร
การตั้งคาหรือเปลี่ยนหัวกระดาษโทรสาร
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

3.

ปอนชื่อบุคคลหรือชื่อบริษัทและหมายเลขโทรสาร แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)

การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ))
โหมดตอบรับจะกำหนดวาเครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาหรือไม
●

เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาคุณตองการใหเครื่องพิมพรับโทรสารโดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะ
ตอบรับสายและโทรสารที่เขามาทั้งหมด

●

ปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาคุณตองการรับโทรสารดวยตนเอง คุณตองอยูรับสาย
โทรสารที่เขามาเอง ไมเชนนั้นเครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

วิธีการตั้งคาโหมดตอบรับ

THWW

1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา)

3.

เลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) และกด ตกลง

การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร
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การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
หากคุณเปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณจะสามารถกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนที่
อุปกรณจะตอบรับสายเรียกเขาอัตโนมัติได
การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) มีความสำคัญหากคุณมีเครื่องตอบรับอัตโนมัติที่ใชสายโทรศัพทรวมกับ
เครื่องพิมพ เนื่องจากคุณตองการใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย จำนวนเสียงเรียกเขาสำหรับ
เครื่องพิมพควรมากกวาจำนวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ตัวอยางเชน ตั้งคาเครื่องตอบรับอัตโนมัติใหมีจำนวนเสียงเรียกเขานอยและใหเครื่องพิมพตอบรับดวยจำนวนเสียงเรียกเขา
สูงสุด (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) สำหรับการตั้งคานี้ เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะรับ
สาย และเครื่องพิมพจะตรวจสอบสายนั้น หากเครื่องพิมพตรวจพบวาเปนสัญญาณโทรสาร เครื่องจะรับโทรสาร หากเปนสาย
สนทนา เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะบันทึกขอความไว
การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

3.

เลือก Ring Settings (การตั้งคาเสียงเรียกเขา) แลวเลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา)

4.

เลือกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง เพื่อเปลีย่ นจำนวนเสียงเรียกเขา

5.

เลือก OK (ตกลง) เพื่อยอมรับการตั้งคา

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
บริษัทโทรศัพทหลายแหงใหบริการคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะ ทำใหคุณสามารถมีโทรศัพทหลายหมายเลขบนสาย
โทรศัพทหนึ่งสาย เมื่อคุณสมัครใชบริการนี้ แตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน คุณสามารถตั้งคา
เครื่องพิมพใหรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะได
ถาคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายที่มีเสียงเรียกเขาเฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทกำหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับ
สายโทรศัพทเปนรูปแบบหนึ่งและสายโทรสารเปนอีกรูปแบบหนึ่ง HP ขอแนะนำใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียง
เรียกเขาแบบสามครั้งสำหรับหมายเลขโทรสาร เมื่อเครือ
่ งพิมพตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะ เครื่องจะรับสายนั้นและ
รับโทรสาร
คำแนะนำ: คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่แผงควบคุมของ
เครื่องพิมพเพื่อตั้งคาเสียงเรียกเขาเฉพาะ ดวยคุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพจะจดจำและบันทึกรูปแบบเสียงเรียกเขาของสายเรียก
เขา และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะที่กำหนดโดยบริษัทโทรศัพทของคุณเพื่อรับโทรสาร
หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่เปนคาเริ่มตน ซึ่งไดแก All Rings (เสียง
เรียกเขาทั้งหมด)
หมายเหตุ: เครื่องพิมพจะรับโทรสารไมไดเมื่อปดหมายเลขโทรศัพทหลัก
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ
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1.

โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคาเครื่องพิมพ ใหรับสายโทรสารอัตโนมัติ

2.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

4.

เลือก Ring Settings (การตั้งคาเสียงเรียกเขา) แลวเลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)

บท 6 โทรสาร

THWW

5.

จะปรากฏขอความระบุวา ไมควรเปลี่ยนการตั้งคานี้เวนแตคุณจะมีโทรศัพทหลายหมายเลขในสายเดียวกัน เลือก Yes
(ใช) เพื่อดำเนินการตอ

6.

โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี:้
●

เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่บริษัทโทรศัพทกำหนดมาใหสำหรับสายโทรสาร
- หรือ -

●

เลือก Auto Detect (ตรวจสอบอัตโนมัติ) และทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: หากคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ไมสามารถตรวจสอบ
เสียงเรียกเขาได หรือหากคุณยกเลิกคุณสมบัตินี้กอนที่จะดำเนินการเสร็จสิน
้ รูปแบบเสียงเรียกเขาจะถูกตั้งเปนรูปแบบ
เริ่มตน ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับสายภายในและสายภายนอกแตกตางกัน
คุณตองโทรไปยังหมายเลขโทรสารจากหมายเลขภายนอก

การตั้งคาชนิดการโทร
ใชขั้นตอนนี้เพื่อตั้งคาโหมดการโทรระบบกดปุมหรือระบบหมุน คาเริ่มตนที่ตั้งไวจากโรงงานคือ ระบบโทรแบบกดปุม อยา
เปลี่ยนการตั้งคานอกจากคุณจะทราบวาสายโทรศัพทของคุณไมสามารถใชระบบโทรแบบกดปุมได
หมายเหตุ: ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไมสามารถใชไดในทุกประเทศ/พื้นที่
การตั้งคาชนิดการโทร
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

3.

เลือก Dial Type (ชนิดการโทร) เลือก Tone Dialing (ระบบโทรแบบกดปุม) หรือ Pulse Dialing (ระบบโทรแบบ
หมุน) แลวกด ตกลง

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ำ
หากเครื่องพิมพไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากเครื่องรับโทรสารไมตอบรับหรือสายไมวาง เครื่องพิมพจะพยายามโทรซ้ำ
ตามการตั้งคาตัวเลือกโทรซ้ำเมื่อสายไมวางและโทรซ้ำเมื่อไมมีผูรับสาย ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานตัว
เลือก
●

When Busy (เมื่อสายไมวาง): เมื่อเปดตัวเลือกนี้ เครื่องพิมพจะโทรซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับสัญญาณสายไมวาง คา
เริ่มตนที่ตั้งไวจากโรงงานสำหรับตัวเลือกนี้คือ Redial (โทรซ้ำ)

●

When No answer (เมื่อไมมีผูรับสาย): เมื่อเปดตัวเลือกนี้ เครื่องพิมพจะโทรซ้ำอัตโนมัติหากเครื่องรับโทรสารไม
ตอบรับ คาเริ่มตนที่ตั้งไวจากโรงงานสำหรับตัวเลือกนี้คอ
ื No Redial (ไมโทรซ้ำ)

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ำ
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Auto Redial (โทรซ้ำอัตโนมัติ)

3.

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม แลวกด OK (ตกลง)

การตั้งความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารที่ใชติดตอระหวางเครื่องของคุณและเครื่องโทรสารอื่นๆ เมื่อสงและรับโทรสารได
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หากคุณใชขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ อาจจำเปนตองตั้งความเร็วโทรสารใหชาลง:
●

บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต

●

ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)

●

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP)

●

โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคุณประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร ใหใช Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ในระดับต่ำลง ตารางตอไปนี้จะแสดง
การตั้งความเร็วโทรสารที่มีใหใชงาน
คาความเร็วโทรสาร

ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว)

v.34 (33600 bps)

Medium (ปานกลาง)

v.17 (14400 bps)

Slow (ชา)

v.29 (9600 bps)

การตั้งคาความเร็วโทรสาร
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

3.

เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

4.

เลือกตัวเลือก แลวกด OK (ตกลง)

การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร
ใชขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของโทรสาร
การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร
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1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)

3.

เลือก Ring Settings แลวเลือก Fax Sound Volume (ระดับเสียงของโทรสาร)

4.

เลือก Soft (เบา), Loud (ดัง) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง

บท 6 โทรสาร
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โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล
บริษัทโทรศัพทหลายแหงใหบริการโทรศัพทดิจิตอลแกลูกคา เชน
●

DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผานทางผูใหบริการระบบโทรศัพทของคุณ (DSL อาจเรียกวา
ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)

●

PBX: ระบบชุมสายโทรศัพทยอย (Private Branch Exchange - PBX)

●

ISDN: ระบบเครือขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Services Digital Network - ISDN)

●

FoIP: บริการโทรศัพทราคาประหยัดที่ชวยใหคุณสามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่องพิมพโดยใชอินเทอรเน็ต วิธีนี้
เรียกวา การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP) สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล ในหนา 48

เครื่องพิมพ HP ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสำหรับการใชงานกับบริการโทรศัพทอะนาล็อกแบบเดิม หากคุณใชระบบ
โทรศัพทแบบดิจิตอล (เชน DSL/ADSL, PBX หรือ ISDN) คุณอาจตองใชตัวแยกสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกหรือตัว
แปลงสัญญาณเมื่อตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับรับสงโทรสาร
หมายเหตุ: HP ไมรับประกันวาจะสามารถใชงานเครื่องพิมพไดกบ
ั กลุมบริการหรือผูใหบริการระบบดิจิตอลทั้งหมด ใน
ระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือสามารถใชไดกับตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกทั้งหมด ขอแนะนำใหคุณติดตอกับบริษัท
โทรศัพทของคุณโดยตรงเพื่อสอบถามขอมูลการตั้งคาที่ถูกตองตามบริการเครือขายโทรคมนาคมของพวกเขา
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การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล
คุณสามารถสมัครใชบริการโทรศัพทราคาประหยัดได เพื่อใหคุณสามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่องพิมพโดยใช
อินเทอรเน็ต วิธีนี้เรียกวา การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP)
คุณอาจใชบริการ FoIP (ที่ใหบริการโดยบริษัทโทรศัพทของคุณ) หาก:
●

ตองใชรหัสเขาถึงพิเศษพรอมกับหมายเลขโทรสาร หรือ

●

มีกลองแปลงสัญญาณ IP (IP converter) ที่ตอกับอินเทอรเน็ต และมีพอรตโทรศัพทระบบแอนะล็อกสำหรับเชื่อมตอ
โทรสาร

หมายเหตุ: คุณสามารถสงและรับโทรสารไดโดยการเชื่อมตอสายโทรศัพท เขากับพอรต "1-LINE" บนเครื่องพิมพเทานั้น
ซึ่งหมายความวาการเชื่อมตอของคุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดขึ้นผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมีแจ็คเสียบสายโทรศัพทอะ
นาล็อกแบบปกติสำหรับการเชื่อมตอโทรสาร) หรือผานบริษัทโทรศัพท
คำแนะนำ: การสนับสนุนการสงโทรสารแบบดั้งเดิมผานระบบโทรศัพทอินเทอรเน็ตโพรโทคอลมักถูกจำกัด หากคุณ
ประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร ใหลองใชความเร็วโทรสารในระดับต่ำลงหรือปดใชงานโหมดการแกไขขอผิดพลาด
ของโทรสาร (ECM) อยางไรก็ตาม หากคุณปด ECM คุณจะไมสามารถสงและรับโทรสารสีได (หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเปลีย่ นความเร็วโทรสาร โปรดดูที่ การตั้งความเร็วโทรสาร ในหนา 45 หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ใช ECM โปรดดูที่ การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด ในหนา 37
หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมไดจากแผนกสนับสนุนดาน
การสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตหรือผูใหบริการในประเทศของคุณ
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บท 6 โทรสาร

THWW

การใชรายงาน
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาด และยืนยันรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับการสงและรับโทรสารแตละ
ครั้ง คุณยังสามารถสั่งพิมพรายงานระบบดวยตนเองไดเมื่อตองการ รายงานเหลานี้จะใหขอมูลระบบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ
เครื่องพิมพ
ตามคาเริ่มตน จะมีการตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมีปญหาในการรับหรือสงโทรสารเทานั้น ขอความยืนยัน
วาการสงโทรสารเสร็จเรียบรอยหรือไมจะปรากฏขึ้นในชวงสั้นๆ บนหนาจอแผงควบคุมหลังจากการสงแตละครัง้
หมายเหตุ: หากไมสามารถอานรายงานได คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณไดจากแผงควบคุมหรือ
ซอฟตแวรของ HP
หมายเหตุ: การแจงเตือนระดับหมึกพิมพและไฟแสดงสถานะเปนการระบุโดยประมาณเพื่อวัตถุประสงคในการวางแผน
เทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหมสำหรับเปลี่ยน เพื่อปองกันความลาชาในการ
พิมพที่อาจเกิดขึ้น คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาจะมีการแจงเตือนใหดำเนินการ
หมายเหตุ: ตรวจสอบวาหัวพิมพและตลับหมึกพิมพอยูในสภาพดีและติดตั้งอยางถูกตอง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การดูแลตลับหมึกพิมพ ในหนา 53
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
●

การพิมพรายงานการยืนยันโทรสาร

●

การพิมพและการดูบน
ั ทึกการรับสงโทรสาร

●

การพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารที่สงไปครั้งลาสุด

●

การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร

●

การดูประวัติการโทร

การพิมพรายงานการยืนยันโทรสาร
หากคุณตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเมื่อสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ใหปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อใชคุณสมบัติ
การยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร
คายืนยันโทรสารที่ตั้งไวเปนคาเริ่มตนคือ Error Only (เมื่อเกิดขอผิดพลาดเทานั้น)
หมายเหตุ: คุณสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารไวในรายงาน Fax Sent Confirmation (การยืนยันการสง
โทรสาร) ได หากคุณเลือก After Send Fax (หลังจากสงโทรสาร) หรือ On Always (เปดตลอดเวลา) และหากคุณสแกน
โทรสารเพื่อสงจากหนวยความจำ หรือใชตัวเลือก Scan and Fax (สแกนและโทรสาร)
การใชการยืนยันการโทรสาร
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1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Confirmation (การ
ยืนยันโทรสาร)

3.

เลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด ตกลง
Off (ปด)

ไมพิมพรายงานการยืนยันโทรสารเมื่อคุณสงและรับโทรสารเสร็จ

After Send Fax (หลังจากสงโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด

After Receive Fax (หลังจากไดรับโทรสาร)

พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด

การใชรายงาน
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On Always (เปดตลอดเวลา)

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

Error Only (เมื่อเกิดขอผิดพลาดเทานั้น)

พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุดที่มีขอผิดพลาด ซึ่งจะตั้งไว
เปนคาเริ่มตน

การพิมพและการดูบันทึกการรับสงโทรสาร
คุณสามารถพิมพบันทึกรายการโทรสารที่เครื่องพิมพไดรับและสงไปแลว
วิธีการพิมพบันทึกการรับสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Reports (รายงาน
โทรสาร)

3.

เลือก Fax Log (บันทึกการรับสงโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

การพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารที่สงไปครั้งลาสุด
รายงานรายการโทรสารครั้งลาสุดจะพิมพรายละเอียดของรายการโทรสารครั้งลาสุดที่เกิดขึ้น รายละเอียดตางๆ จะรวมถึง
หมายเลขโทรสาร จำนวนหนา และสถานะของโทรสาร
การพิมพรายงานรายการโทรสารครั้งลาสุด
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Reports (รายงาน
โทรสาร)

3.

เลือก Last Transaction Report (รายงานรายการครั้งลาสุด) จากนั้นกด ตกลง

การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร
ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อพิมพรายการหมายเลขโทรสารของผูโทร
การพิมพรายงานประวัติหมายเลขผูโทร
1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Reports (รายงาน
โทรสาร)

3.

เลือก Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโทร) จากนั้นกด ตกลง

การดูประวัติการโทร
ใชขั้นตอนตอไปนี้ในการพิมพรายการสายทั้งหมดบนเครื่องพิมพ
การดูประวัติการโทร
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1.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2.

เลือก Settings (การตั้งคา) และเลือก Junk Fax (โทรสารที่ไมตองการ)

3.

เลือก Add a Number (เพิ่มเหมายเลข) เลือก From Call History (จากประวัติการโทร) แลวกด ตกลง

บท 6 โทรสาร

THWW

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสงโทรสาร
●

วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

●

ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู

●

เปด Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) เพื่อสงโทรสารสี
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปด ECM โปรดดูที่ การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด ในหนา 37

●

เมื่อหนวยความจำโทรสารเต็ม เครื่องพิมพจะไมรับโทรสารที่เขามาจนกวาจะพิมพหรือลบโทรสารออกจากหนวยความ
จำ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพซำ้ โทรสารในหนวยความจำ โปรดดูที่ การพิมพโทรสารที่รับมาในหนวยความ
จำซ้ำ ในหนา 38

●

THWW

คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะได ใชคุณสมบัตินี้เฉพาะเมื่อคุณสมัคร
ใชบริการ ซึ่งใหคุณสามารถมีโทรศัพทหลายหมายเลขบนสายโทรศัพทหนึ่งสายจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของคุณ

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสงโทรสาร
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บท 6 โทรสาร

THWW

7

การดูแลตลับหมึกพิมพ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

THWW

●

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

●

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ

●

การเลือกตลับหมึกพิมพท่ถ
ี ูกตอง

●

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

●

การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

●

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

●

ขอแนะนำในการใชตลับหมึกพิมพ
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ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพื่อดูวาตองเปลี่ยนตลับบรรจุหมึกเมื่อใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมึก
พิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับบรรจุหมึก
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
●

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือก Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ) จากนั้นเครื่องพิมพจะ
แสดงระดับหมึกปจจุบัน
หมายเหตุ:

หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
1.

2.

ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:
●

Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพ

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Officejet 2620 series แลวคลิก HP Officejet
2620 series

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ: ถาคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกซ้ำหรือนำมาผลิตใหม หรือตลับหมึกพิมพที่เคยใชในเครื่องอื่นมาแลว ตัว
บอกระดับหมึกอาจไมแมนยำ หรือไมปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการ
วางแผนเตรียมการเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมึกพิมพสำหรับ
เปลี่ยนไวใหพรอม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดขึ้น คุณไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงาน
พิมพจะแยลง
หมายเหตุ: หมึกพิมพจากตลับหมึกจะถูกใชในกระบวนการพิมพดวยหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกำหนดการทำงาน
เริ่มตน ซึ่งเปนการเตรียมพรอมเครื่องพิมพและตลับหมึกสำหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่งเปนการดูแลใหหัว
พนหมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage
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บท 7 การดูแลตลับหมึกพิมพ

THWW

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ
กอนสั่งซื้อตลับหมึกพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง
คนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพบนเครื่องพิมพ
●

หมายเลขตลับหมึกพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
1.

2.

ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ เปดซอฟตแวรเครื่องพิมพดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้:
●

Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บน
แถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพ

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Officejet 2620 series แลวคลิก HP Officejet
2620 series

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Shop (ซื้อสินคา) คลิก Shop For Supplies Online (ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทาง
ออนไลน) แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

หากตองการสั่งซื้อวัสดุของแทจาก HP สำหรับ HP Officejet 2620 series ใหไปที่ www.hp.com/buy/supplies เมื่อมี
ขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกผลิตภัณฑ จากนั้นคลิกเลือกลิงค
สำหรับการชอปปงในหนานั้น
หมายเหตุ: บริการสั่งซื้อตลับหมึกแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการ
ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมูลอุปกรณใชส้น
ิ เปลืองและพิมพรายการเพื่อไวอางอิงไดเมื่อซื้อจากตัวแทนจำหนาย
ของ HP ในประเทศของคุณ

THWW

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ
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การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง
HP ขอแนะนำใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช
สำหรับเครื่องพิมพ HP ซึ่งทำใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดายอยูเสมอ
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บท 7 การดูแลตลับหมึกพิมพ

THWW

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก
1.

ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2.

ใสกระดาษ

3.

ถอดตลับหมึกพิมพออก

4.

a.

เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และรอใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่องพิมพ

b.

กดลงเพื่อปลดตลับหมึกพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

ใสตลับหมึกพิมพใหม
a.

THWW

นำตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑ

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
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b.

ดึงเทปพลาสติกออก โดยดึงที่แถบสีชมพู

c.

เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในชองจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก

d.

ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: หลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ของ HP จะแจงใหคุณปรับตำแหนงตลับ
หมึกพิมพกอนพิมพเอกสาร
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บท 7 การดูแลตลับหมึกพิมพ

THWW

การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพื่อให HP Officejet 2620 series ทำงานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหนึ่งตลับเทานัน
้ โหมด
ตลับหมึกพิมพเดียวจะเริ่มทำงานเมื่อถอดตลับหมึกพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ
หมายเหตุ: เมื่อ HP Officejet 2620 series ทำงานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมีขอความปรากฏบนหนาจอ หากมี
ขอความปรากฏขึ้น และไดมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาไดดึงเทปพลาสติกสำหรับ
ปองกันออกจากตลับหมึกพิมพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมีเทปพลาสติกปดบังขั้วสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องพิมพจะ
ไมสามารถตรวจพบวามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพแลว
การออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
●

THWW

ติดตั้งทั้งตลับหมึกพิมพขาวดำและตลับหมึกพิมพสามสีใน HP Officejet 2620 series เพื่อออกจากโหมดตลับหมึก
พิมพเดียว

การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
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ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
การรับประกันตลับหมึกพิมพของ HP จะมีผลบังคับใชเมื่อมีการใชตลับหมึกพิมพในอุปกรณการพิมพของ HP ที่ไดกำหนด
ไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมตลับหมึกพิมพของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทำให
เสีย
ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับหมึกพิมพจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมึก HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่สิ้นสุด
การรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบวันที่สิ้นสุดการรับประกันในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับหมึกพิมพตามที่ระบุไวดังนี:้

สำหรับสำเนาของเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ
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บท 7 การดูแลตลับหมึกพิมพ
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ขอแนะนำในการใชตลับหมึกพิมพ
ใชคำแนะนำตอไปนี้เมื่อใชตลับหมึกพิมพ:

THWW

●

เพื่อปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหง ใหปดเครื่องพิมพโดยกดปุม ติดสวาง และรอจนกระทั่งไฟสถานะปุม ติดสวาง ดับ
ลงกอนเสมอ

●

อยาเปดหรือแกะเทปตลับหมึกพิมพจนกวาคุณจะพรอมติดตั้ง การปดเทปตลับหมึกพิมพไวจะลดการระเหยของหมึก
พิมพได

●

ใสตลับหมึกพิมพในชองที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมึกพิมพใหตรงกับสีและไอคอนของแตละชองใส
ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพล็อคเขาที่เรียบรอยแลว

●

หลังจากคุณใสตลับหมึกพิมพใหม ใหปรับตำแหนงเครื่องพิมพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด โปรดอานขอมูลเพิ่ม
เติมที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 72

●

เมื่อระดับหมึกโดยประมาณในซอฟตแวรเครื่องพิมพแสดงวาตลับหมึกพิมพอยางนอยหนึ่งตลับมีหมึกพิมพเหลือนอย
ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพื่อเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความลาชาในการพิมพที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไมสามารถยอมรับได โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 57

●

หากคุณนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหลองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพอีกครั้งทันทีที่
ทำได หากไมมีการปองกัน ตลับหมึกพิมพจะเริ่มแหงเมื่ออยูภายนอกของเครื่องพิมพ

ขอแนะนำในการใชตลับหมึกพิมพ
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8

การเชื่อมตอ

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

THWW

●

การเชื่อมตอเครื่องพิมพใหม

●

การเชื่อมตอ USB

63

การเชื่อมตอเครื่องพิมพใหม
หากคุณยังไมไดเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร หรือคุณตองการเชื่อมตอเครื่องพิมพใหมเครื่องอื่นที่เปนรุนเดียวกัน
เขากับคอมพิวเตอร คุณสามารถใชฟงกชัน Connect a new printer (เชื่อมตอเครื่องพิมพใหม) เพื่อตั้งคาการเชื่อมตอ
หมายเหตุ: ใหใชวิธีนี้ถาคุณติดตั้ง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ เรียบรอยแลว
1.
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โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่มตน) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ จากนั้นคลิก All Apps
(แอพพลิเคชันทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชัน

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลวคลิก HP Officejet 2620 series

2.

เลือก Printer Setup & Software (การตั้งคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)

3.

เลือก Connect a new printer (เชื่อมตอเครื่องพิมพใหม) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

บท 8 การเชื่อมตอ
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การเชื่อมตอ USB
เครื่อง HP Officejet 2620 series มีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยูที่ดานหลังเครื่อง
วิธีการเชื่อมตอเครื่องพิมพดวยสาย USB
1.

ใสแผนซีดีซอฟตแวรเครื่องพิมพในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร

2.

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ เมื่อไดรับแจงจากระบบ ใหเชื่อมตอผลิตภัณฑกับคอมพิวเตอรดวยการเลือก
USB ในหนาจอ Connection Options (ตัวเลือกการเชื่อมตอ)
หมายเหตุ:

3.

หามตอสาย USB กับเครื่องพิมพจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทำเชนนั้น

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

หากติดตั้ง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไวแลว เครื่องพิมพจะทำงานในรูปแบบอุปกรณ Plug and Play หากยังไมไดติดตั้ง
ซอฟตแวร ใหใสแผนซีดีที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

THWW

การเชื่อมตอ USB
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9

การแกไขปญหา

เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

THWW

●

ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

●

นำสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ

●

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

●

ไมสามารถพิมพงานได

●

การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน

●

การแกไขปญหาการใชโทรสาร

●

ฝายสนับสนุนของ HP
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ดึงกระดาษที่ติดอยูออก
ใชวิธีการตอไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออก
วิธีการดึงกระดาษติดออกจากถาดปอนกระดาษ
1.

คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูออกจากถาดปอนกระดาษ

2.

กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

วิธีการดึงกระดาษติดออกจากถาดรับกระดาษออก
1.

คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูออกจากถาดรับกระดาษออก

2.

กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

วิธีการดึงกระดาษติดออกจากสวนเขาถึงตลับหมึกพิมพ
1.

เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพื่อเขาไปยังบริเวณที่มีกระดาษที่ติดอยู

2.

กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

วิธีการดึงกระดาษติดออกจากภายในตัวเครื่องพิมพ
1.
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เปดฝาดานหลังที่ดานลางของเครื่องพิมพ กดปุมที่ดานขางทั้งสองดานของฝาปด

บท 9 การแกไขปญหา
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2.

ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

3.

ปดฝาปด คอยๆ ดันฝาปดกลับเขาที่เดิมบนเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองขางเขาที่

4.

กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

การนำกระดาษที่ติดอยูออกจากถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ

THWW

1.

ยกฝาครอบของ ADF ขึ้น

2.

ยกแท็บที่อยูบนขอบดานหนาของ ADF ขึ้น

ดึงกระดาษที่ติดอยูออก
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3.

คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง
ขอควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง ใหตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพื่อหาเศษกระดาษ
ที่อาจตกคางอยูดานในเครื่องพิมพ หากคุณไมนำเศษกระดาษที่ติดอยูออกจากเครื่องพิมพใหหมด ก็อาจทำใหเกิด
ปญหากระดาษติดไดอีก

4.

ปดฝาครอบของ ADF โดยกดฝาครอบใหแนนจนล็อกเขาที่

5.

กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบื้องตนเพิ่มเติมทางออนไลน
ปองกันกระดาษติด
●

อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

●

ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ

●

ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด

●

อยาผสมรวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษที่แตกตางกันลงในถาดปอนกระดาษ ปกกระดาษทั้งหมดในถาดปอน
กระดาษตองเปนประเภทและขนาดเดียวกัน

●

ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ

●

อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

●

อยาปอนกระดาษเพิ่มในระหวางที่เครื่องพิมพกำลังพิมพงาน หากกระดาษกำลังจะหมดในเครื่องพิมพ ใหรอจนกระทั่ง
ขอความเตือนกระดาษหมดปรากฏขึ้นกอน แลวจึงปอนกระดาษเพิ่ม

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบื้องตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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นำสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ
นำสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ
โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมที่ ดึงกระดาษที่ติดอยูออก ในหนา 68
หมายเหตุ: หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนำกระดาษที่ติดอยูออก ใชความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อนำ
กระดาษที่ติดอยูออกจากภายในเครื่องพิมพ
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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นำสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ
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การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
หมายเหตุ: เพื่อปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหง ใหปดเครื่องพิมพโดยกดปุม ติดสวาง และรอจนกระทั่งไฟสถานะปุม ติด
สวาง ดับลงกอนเสมอ
1.

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท และกระดาษที่ HP แนะนำ

2.

ตรวจสอบซอฟตแวรเครื่องพิมพเพื่อใหแนใจวาคุณไดเลือกชนิดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media
(วัสดุพิมพ) และคุณภาพการพิมพในพื้นที่ Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)
ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) แลวคลิก Set Preferences
(ตั้งคาลักษณะที่ตองการ) เพื่อเขาถึงคุณสมบัติการพิมพ

3.

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อดูวาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลืออยูนอยหรือไม
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 54 ถาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลือ
อยูนอย ควรเตรียมตลับหมึกพิมพไวสำหรับเปลี่ยน

4.

ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
a.

ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b.

ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

c.

●

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

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Officejet 2620 series แลวคลิก HP
Officejet 2620 series

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครือ
่ งพิมพ)
Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฎขึ้น

d.

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

วางหนาสำหรับปรับตำแหนงหมึกพิมพใหคว่ำลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอร

f.

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพื่อปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษที่ใช
ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
a.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด
ตกลง
หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

b.
5.

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

พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมึกพิมพยังเหลือหมึกพิมพอยูมาก
การพิมพหนาการวิเคราะหจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
a.

ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b.

ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

c.

THWW

●

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

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Officejet 2620 series แลวคลิก HP
Officejet 2620 series

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครือ
่ งพิมพ)

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
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d.

คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมูลวิเคราะห) บนแท็บ Device Reports (รายงานเกี่ยวกับ
อุปกรณ) เพื่อพิมพหนาการวิเคราะห ตรวจดูชองสีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดำบนหนาการวิเคราะห

การพิมพหนาการวิเคราะหจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
a.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด
ตกลง
หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

b.
6.

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

ทำขั้นตอนตั้งแตหนึ่งขั้นตอนตอไปนี้เพื่อทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสีและ
ชองสีดำในหนาการวิเคราะห
การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ
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a.

ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b.

ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพื่อเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:
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●

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

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Officejet 2620 series แลวคลิก HP
Officejet 2620 series

c.

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพของคุณ) เพื่อเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครือ
่ งพิมพ)

d.

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

การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
a.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด
ตกลง
หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

b.

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

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบื้องตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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ไมสามารถพิมพงานได
หากคุณพบปญหาในการพิมพ คุณสามารถดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor ซึ่งสามารถแกปญหานี้ใหคุณไดโดย
อัตโนมัติ เมื่อตองการดาวนโหลดยูทิลิตี้ดังกลาว ใหคลิกลิงกที่เหมาะสม
นำฉันไปที่หนาดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor
หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไมมีใหบริการในทุกภาษา
การแกไขปญหาการพิมพ
ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไมสามารถพิมพงานได ใหลองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี:้
1.

ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพและแกไขปญหาดวยการทำตามคำแนะนำบนหนา
จอ

2.

ถอดสาย USB และเสียบกลับเขาไปใหม

3.

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน
การตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน
a.

4.

โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

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

●

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

●

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

●

Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)

b.

ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาที่ไอคอนสำหรับเครื่องพิมพของคุณ จากนั้นเลือก See what’s printing (ดูงานที่กำลัง
พิมพอยู) เพื่อเปดคิวการพิมพ

c.

บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการทำเครื่องหมายถูกหนารายการ Pause Printing
(หยุดการพิมพชั่วคราว) หรือ Use Printer Offline (ใชเครื่องพิมพแบบออฟไลน)

d.

หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ใหลองพิมพอีกครั้ง

ตรวจสอบวาไดตั้งคาเครื่องพิมพไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน
การตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดรับการตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน
a.
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โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

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

●

Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณและ
เครื่องพิมพ)
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b.

●

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

●

Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)

ตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน
เครื่องพิมพเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสีเขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ

5.

c.

ถาเครื่องพิมพอื่นถูกตั้งคาไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาที่เครื่องพิมพที่ถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)

d.

ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ
การรีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ
a.

โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:
Windows 8
i.

ชี้หรือแตะมุมบนขวาของหนาจอเพื่อเปดแถบทางลัด แลวคลิกไอคอน Settings (การตั้งคา)

ii.

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

iii.

คลิกหรือแตะ Administrative Tools (เครื่องมือการดูแลระบบ) แลวดับเบิลคลิกหรือแตะสองครั้ง
Services (บริการ)

iv.

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

v.

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

vi.

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

Windows 7
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i.

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

ii.

ดับเบิลคลิก Services (บริการ)

iii.

คลิกขวาที่ Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)

iv.

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

v.

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

ไมสามารถพิมพงานได
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Windows Vista
i.

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

ii.

ดับเบิลคลิก Services (บริการ)

iii.

คลิกขวาที่ Print Spooler service (บริการตัวจัดคิวงานพิมพ) แลวคลิก Properties (คุณสมบัติ)

iv.

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

v.

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

Windows XP

b.

i.

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

ii.

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

iii.

ดับเบิลคลิก Services (บริการ) แลวเลือก Print Spooler

iv.

คลิกขวาที่ Print Spooler แลวคลิก Restart (เริ่มใหม) เพื่อรีสตารทบริการ

ตรวจดูใหแนใจวาไดตั้งคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน
เครื่องพิมพเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสีเขียวอยูดานขางเครื่องพิมพ

c.

ถาเครื่องพิมพอื่นถูกตั้งคาไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาที่เครื่องพิมพที่ถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)

d.

ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

6.

รีสตารทคอมพิวเตอร

7.

ลบคิวการพิมพ
การลบคิวการพิมพ
a.
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โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

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

●

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

●

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

●

Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก
Printers and Faxes (เครื่องพิมพและโทรสาร)

b.

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

c.

บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ) ใหคลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด) หรือ Purge Print
Document (ลางเอกสารงานพิมพ) จากนั้นคลิก Yes (ใช) เพื่อยืนยัน

บท 9 การแกไขปญหา

THWW

d.

ถายังมีเอกสารอยูในคิว ใหรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรและลองพิมพอีกครั้งหลังจากคอมพิวเตอรรีสตารท
เรียบรอยแลว

e.

ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมีขอมูลคางอยู จากนั้นจึงลองพิมพอีกครั้ง

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่นี่เพื่อดูการแกไขปญหาเบื้องตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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ไมสามารถพิมพงานได
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การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน
HP มี HP Print and Scan Doctor (Windows เทานั้น) ที่จะชวยแกไขปญหา "ไมสามารถสแกนงาน" ที่พบโดยทั่วไป
หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไมมีใหบริการในทุกภาษา
นำฉันไปที่หนาดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor
เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาการสแกน คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
เรียนรูวิธีการแกปญหาการทำสำเนา คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

80

บท 9 การแกไขปญหา

THWW

การแกไขปญหาการใชโทรสาร
ถาคุณมีปญหาในการใชโทรสาร คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบโทรสารเพื่อตรวจดูสถานะของเครื่องพิมพ การทดสอบนี้จะ
ลมเหลวหากเครื่องพิมพไมไดรับการตั้งคาอยางถูกตองสำหรับการรับสงโทรสาร ทำการทดสอบนี้หลังจากคุณตั้งคา
เครื่องพิมพสำหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทดสอบการตั้งคาโทรสาร ในหนา 131
เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาการใชโทรสาร คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
หากตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP: www.hp.com/support
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การแกไขปญหาการใชโทรสาร
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ฝายสนับสนุนของ HP
●

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ

●

ขั้นตอนการสนับสนุน

●

ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท

●

ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ
ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีในการลงทะเบียน คุณก็สามารถรับบริการไดรวดเร็วขึ้น การสนับสนุนและการแจงเตือนการสนับสนุน
ของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากคุณไมไดลงทะเบียนผลิตภัณฑขณะติดตั้งซอฟตแวร คุณสามารถลงทะเบียนได
ทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขั้นตอนการสนับสนุน
หากคุณประสบปญหา ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1.

ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

2.

ไปที่ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP ไดที่ www.hp.com/support
ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขาถึงได
รวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบน
ั ของผลิตภัณฑและเมื่อตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึง
คุณลักษณะตอไปนี:้

3.

●

เขาถึงไดการสนับสนุนแบบออนไลนที่มีประสิทธิภาพไดอยางรวดเร็ว

●

อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับเครื่องพิมพ

●

ขอมูลการแกไขปญหาที่มีประโยชนสำหรับปญหาทั่วไป

●

การอัพเดตของเครื่องพิมพ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP จะพรอมใหบริการคุณเมื่อคุณลง
ทะเบียนเครื่องพิมพ

ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP
ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาค และ
ภาษา
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
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●

ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

●

การโทรศัพทติดตอ

●

หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน

●

หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
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ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
การใหการสนับสนุนทางโทรศัพทนานหนึง่ ปใชในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมทั้งเม็กซิโก) หาก
ตองการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทางโทรศัพทในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ใหไปที่ www.hp.com/
support การโทรศัพทเขาบริษัทจะตองเสียคาใชจายตามปกติ

การโทรศัพทติดตอ
ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอไปนี้ไว
ใหพรอม:
●

ชื่อผลิตภัณฑ (อยูที่เครื่องพิมพ เชน HP Officejet 2620)

●

หมายเลขสินคา (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

●

หมายเลขผลิตภัณฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของเครื่องพิมพ)

●

ขอความที่ปรากฏเมื่อเกิดกรณีนั้น

●

ตอบคำถามเหลานี:้
◦

เคยเกิดเหตุการณเชนนีแ
้ ลวหรือไม

◦

คุณสามารถทำใหเกิดขึ้นอีกไดหรือไม

◦

คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม

◦

เกิดสิ่งใดกอนหนานี้หรือไม (เชน พายุฝนฟาคะนอง, มีการยายเครื่องพิมพ และอื่นๆ)

หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน
หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และขอมูลคาโทรศัพท โปรดดูที่ www.hp.com/
support

หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการทางโทรศัพท คุณจะไดรับความชวยเหลือจาก HP โดยตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับความชวยเหลือไดจากเว็บไซตศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP www.hp.com/
support โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของ HP หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนในประเทศ/พื้นที่ของคุณ
เพื่อขอดูตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
หากตองเพิ่มระยะเวลาการใหบริการสำหรับ HP Officejet 2620 series จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรับประกันเพื่อดู
ขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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ฝายสนับสนุนของ HP
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เตรียมถาด
เปดถาดรับกระดาษออก
▲

ถาดรับกระดาษออกตองเปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
▲

ฝาครอบตลับหมึกพิมพตองปดอยูเมื่อเริ่มพิมพ

คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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เครื่องพิมพไมทำงาน
วิธีแกไขปญหาเครื่องพิมพไมทำงาน
▲

ปดและเปดเครื่องพิมพ หากไมสามารถแกปญหาได ใหติดตอ HP
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือ
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เครื่องพิมพไมทำงาน
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ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
อันดับแรก ใหลองนำตลับหมึกพิมพออก และใสกลับเขาที่เดิม หากยังไมไดผล ใหทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึก
พิมพ หากคุณยังไมสามารถแกปญหานี้ได ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 57
การทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
ขอควรระวัง: ขั้นตอนการทำความสะอาดจะใชเวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพกลับ
เขาไปในเครื่องพิมพทันทีหลังจากทำความสะอาด เราไมแนะนำใหนำตลับหมึกพิมพออกมาอยูนอกเครื่องพิมพนานกวา 30
นาที เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหายตอหัวพิมพและตลับหมึกพิมพ
1.

ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2.

เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และรอใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเครื่องพิมพ

3.

ถอดตลับหมึกพิมพท่ม
ี ีไฟตลับหมึกพิมพกะพริบบนแผงควบคุม

4.

จับดานขางของตลับหมึกพิมพโดยใหหงายดานลางขึ้น แลวหาตำแหนงของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบนตลับหมึกพิมพ
หนาสัมผัสไฟฟาคือจุดเล็กๆ ที่เปนสีทองบนตลับหมึกพิมพ

5.

เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชกานสำลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขน
ขอควรระวัง: ระวังอยาเช็ดสวนอืน
่ นอกจากแถบหนาสัมผัส และอยาใหมีรอยเปอนของหมึกหรือเศษวัสดุอื่นๆ ติดอยู
บนตลับหมึกพิมพ
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6.

หาตำแหนงแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพทด
ี่ านในของเครื่องพิมพ
แถบหนาสัมผัสของเครื่องพิมพจะเปนชุดสวนนูนสีทอง ซึ่งอยูในตำแหนงที่บรรจบกับแถบหนาสัมผัสบนตลับหมึกพิมพ

7.

ใชกานสำลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส

8.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม

9.

ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือยัง

10. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดเครื่องพิมพ แลวเปดใหม
หมายเหตุ: ถาเกิดปญหาโดยมีสาเหตุจากตลับหมึกหนึ่งตลับ คุณสามารถนำตลับหมึกออกและใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
เพื่อใชงาน HP Officejet 2620 series กับตลับหมึกพิมพตลับเดียวเทานั้น
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

THWW

ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

87

ตลับหมึกพิมพรุนเกา
คุณจะตองใชตลับหมึกพิมพรุนใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพนี้ โดยสวนใหญแลว คุณสามารถตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพเปน
รุนใหมหรือไม โดยดูที่ดานนอกของกลองตลับหมึกพิมพและมองหาวันที่สิ้นสุดการรับประกัน

หากมีคำวา "v1" ที่ดานขวาของวันที่สิ้นสุดการรับประกัน แสดงวาตลับหมึกพิมพนี้เปนรุนใหม หากเปนตลับหมึกพิมพรุนเกา
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือหรือเปลี่ยนหมึกพิมพ
คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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ขอมูลทางเทคนิค

ขอกำหนดเฉพาะดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP Officejet 2620 series มีอยูในสวนนี้
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ HP Officejet 2620 series
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:

THWW

●

ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard

●

ลักษณะเฉพาะ

●

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

●

ประกาศขอบังคับ
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ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
ขอมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด หามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลเอกสารนีโ้ ดยไมไดรบ
ั อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก
Hewlett-Packard เวนแตจะไดรับอนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑและบริการของ HP จะ
ระบุไวในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอยางชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ ไมมีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มี
ความหมายวาเปนสวนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากขอความ
หรือการตัดทอนขอความใดๆ ในที่นี้
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 เปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
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ลักษณะเฉพาะ
ขอกำหนดเฉพาะดานเทคนิคสำหรับ HP Officejet 2620 series มีอยูในหัวขอนี้ สำหรับขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ www.hp.com/support
●

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

●

ขอกำหนดเฉพาะดานสภาพแวดลอม

●

ความจุของถาดปอนกระดาษ

●

ความจุของถาดรับกระดาษออก

●

ขนาดกระดาษ

●

น้ำหนักกระดาษ

●

ขอกำหนดเฉพาะในการพิมพ

●

ขอกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสำเนา

●

ขอกำหนดเฉพาะในการสแกน

●

ขอกำหนดเฉพาะของโทรสาร

●

ความละเอียดในการพิมพ

●

ความปลอดภัยทางไฟฟา

●

จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

●

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ
ขอกำหนดเกี่ยวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไปที่เว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ
HP ที่ www.hp.com/support

ขอกำหนดเฉพาะดานสภาพแวดลอม
●

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

●

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

●

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

●

ชวงอุณหภูมิขณะไมมีการใชงาน (ระหวางการเก็บรักษา): –40ºC ถึง 60ºC (–40ºF ถึง 140ºF)

●

ในที่ที่มีสนามแมเหล็กไฟฟาสูง เปนไปไดวาผลงานที่ออกจากเครื่อง HP Officejet 2620 series อาจมีขอผิดพลาด
บาง

●

HP แนะนำใหใชสาย USB ที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 3 ม. เพื่อลดสัญญาณรบกวนทีอ
่ าจเกิดขึ้นจากสนามแม
เหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยที่สุด

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

THWW

ลักษณะเฉพาะ
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ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน
บัตรดัชนี: สูงสุด 20 แผน
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 20 แผน

ความจุของถาดรับกระดาษออก
กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]): สูงสุด 30 แผน
ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน
บัตรดัชนี: สูงสุด 10 แผน
กระดาษภาพถาย: สูงสุด 10 แผน

ขนาดกระดาษ
หากตองการทราบรายการขนาดสื่อที่รองรับทั้งหมด 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)

ขอกำหนดเฉพาะในการพิมพ
●

ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเอกสาร

●

วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมึก

●

ภาษา: PCL3 GUI

ขอกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสำเนา
●

การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

●

ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกตางกันขึน
้ อยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน


ขอกำหนดเฉพาะในการสแกน
●

ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 1200 dpi
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความละเอียดของ dpi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร
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●

สี: สี 24 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)

●

ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.
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ขอกำหนดเฉพาะของโทรสาร
●

รับ/สงโทรสารขาวดำหรือสี

●

โทรดวนสูงสุดได 99 หมายเลข

●

หนวยความจำสูงสุด 99 หนา (ขึ้นอยูกับ ITU-T Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน) หนาที่มีความซับ
ซอนมากหรือโทรสารความละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจำมากขึ้น

●

การรับและสงโทรสารดวยตนเอง

●

โทรซ้ำอัตโนมัติกรณีสายไมวางไดมากถึงหาครั้ง (ขึ้นอยูกับรุน)

●

โทรซ้ำเมื่อไมมีผูรับสายสูงสุดสองครั้งโดยอัตโนมัติ (ขึ้นอยูกับรุน)

●

การยืนยันและรายงานผล

●

โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พรอมโหมดแกไขขอผิดพลาด

●

การสงดวยความเร็ว 33.6 Kbps

●

4 วินาที/หนา ดวยความเร็ว 33.6 Kbps (ขึ้นอยูกับ ITU-T Test Image #1 ในระดับความละเอียดมาตรฐาน)
หนาที่มีความซับซอนมากหรือโทรสารความละเอียดสูงจะใชเวลาและหนวยความจำมากขึ้น

●

ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ละเอียด (dpi)

มาตรฐาน (จุดตอนิ้ว)

ขาวดำ

208 x 196

208 x 98

Color (สี)

208 x 200

208 x 200

ความละเอียดในการพิมพ
โหมดเอกสารราง
●

ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 300x300dpi

●

สำเนา (ขาวดำ/สี): อัตโนมัติ

●

ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x300dpi

●

สำเนา (ขาวดำ/สี): อัตโนมัติ

โหมดปกติ

โหมดดีที่สุดสำหรับเอกสารธรรมดา
●

ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

●

สำเนา (ขาวดำ/สี): อัตโนมัติ

โหมดดีที่สุดสำหรับภาพถาย

THWW

●

ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

●

สำเนา (ขาวดำ/สี): อัตโนมัติ

ลักษณะเฉพาะ
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โหมด DPI สูงสุด
●

ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 1200x1200dpi

●

สำเนา: อัตโนมัติ (ขาวดำ), ความละเอียดสูงสุด 4800x1200 dpi (สี)

ความปลอดภัยทางไฟฟา
หมายเหตุ: ใชกับสายไฟและอะแดปเตอรจายไฟที่ HP ใหมาเทานั้น

จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ
โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพโดย
ประมาณ

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง
หากคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/
support
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard มุงมั่นสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม โดยมีการออกแบบสำหรับการ
รีไซเคิลผลิตภัณฑนี้ จำนวนวัสดุไดถูกจำกัดใหอยูในปริมาณที่นอยทีส
่ ุดในขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความ
นาเชื่อถือไวไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมไดอยูในกลุมเดียวกันไดรับการออกแบบใหคัดแยกไดอยางสะดวก ตัวยึดและตัว
เชื่อมตออื่นๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายโดยใชเครื่องมือทั่วๆ ไป ชิ้นสวนที่มีความสำคัญไดรับการออกแบบให
เขาถึงไดอยางรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการถอดแยกชิ้นสวนและการซอมแซม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเว็บไซตเพื่อสิ่งแวดลอมของ HP ที่:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
●

เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม

●

การใชกระดาษ

●

พลาสติก

●

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ

●

โครงการรีไซเคิล

●

โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP

●

การใชไฟฟา

●

โหมดสลีป

●

การทิ้งอุปกรณที่ผูใชไมใชแลว

●

สารเคมี

●

ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย

●

การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

●

การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

●

การทิ้งแบตเตอรี่ในเนเธอรแลนด

●

การทิ้งแบตเตอรี่ในไตหวัน

●

ประกาศเกีย่ วกับวัสดุที่มีสารเปอรคลอเรตของมลรัฐแคลิฟอรเนีย

เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดลอม
HP มุงมั่นชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โปรดไปที่เว็บไซตโปรแกรมและแผนการ
ริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

การใชกระดาษ
เครื่องพิมพน้เี หมาะสำหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกำหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ชิ้นสวนที่ทำจากพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครือ
่ งหมายกำกับตามมาตรฐานสากล เพื่อใหทราบวาพลาสติกใดควร
นำไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพนี้แลว
THWW
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เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
คุณสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP ที่:
www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิล
HP นำเสนอโครงการสงคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑมากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนยรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใหญท่ส
ี ุดทั่วโลก นอกจากนี้ HP ยังชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนำผลิตภัณฑบางอยางที่ไดรับความนิยม
สูงสุดมาซอมแซมและนำออกจำหนายอีกครั้ง สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ HP โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP
HP มุงมั่นรักษาสิง่ แวดลอม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP ดำเนินงานอยูในหลายประเทศ/ภูมิภาค และคุณสามารถนำ
ตลับหมึกพิมพและหมึกพิมพที่ใชแลวมารีไซเคิลไดโดยไมเสียคาใชจาย สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดเขาไปที่เว็บไซตตอไปนี:้
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใชไฟฟา
อุปกรณการพิมพและสรางภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด
ENERGY STAR อันเปนขอกำหนดสำหรับอุปกรณการสรางภาพขององคการพิทก
ั ษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
เครื่องหมายตอไปนี้จะปรากฏบนผลิตภัณฑแสดงภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนด ENERGY STAR

สามารถดูรายการขอมูลเพิม
่ เติมของรุนผลิตภัณฑสรางภาพที่ตรงตามขอกำหนด ENERGY STAR ไดที่: www.hp.com/
go/energystar

โหมดสลีป
การใชพลังงานจะลดลงเมื่อเครื่องพิมพอยูในโหมดสลีป
หลังจากตั้งคาเครื่องพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมีการทำงานเปนเวลา 5 นาที
การเปลี่ยนเวลาเขาสูโหมดสลีป
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การทิ้งอุปกรณที่ผูใชไมใชแลว
สัญลักษณนี้หมายถึง หามทิ้งผลิตภัณฑของคุณแบบเดียวกับขยะในครัวเรือน คุณควรปกปองสุขภาพของ
ผูคนและสิ่งแวดลอมดวยการกำจัดอุปกรณที่ไมใชแลวโดยทิ้งที่จุดที่กำหนดสำหรับการทิ้งอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการรีไซเคิล สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอหนวยงานเก็บขยะในบานเรือนของคุณ
หรือไปที่ http://www.hp.com/recycle

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

ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย

การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

THWW
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การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

การทิ้งแบตเตอรี่ในเนเธอรแลนด

การทิ้งแบตเตอรี่ในไตหวัน

ประกาศเกี่ยวกับวัสดุที่มีสารเปอรคลอเรตของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
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ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP Officejet 2620 series มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอบังคับตางๆ
ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
●

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ

●

ประกาศของ FCC

●

ประกาศสำหรับผูใชในเกาหลี

●

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกำหนด VCCI (คลาส B) สำหรับผูใชในญี่ปุน

●

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสำหรับผูใชในญี่ปุน

●

ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน

●

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

●

ประกาศเกีย่ วกับสถานที่ทำงานของจอแสดงผลเสมือนสำหรับเยอรมนี

●

คำประกาศรับรอง

●

ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา: ขอกำหนด FCC

●

ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา

●

ประกาศสำหรับผูใชในเขตเศรษฐกิจยุโรป

●

ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเยอรมัน

●

ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory
Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสำหรับผลิตภัณฑของคุณคือ SNPRH-1203 อยาจำสับสนระหวางหมายเลข
รุนตามขอบังคับและชื่อทางการตลาด (HP Officejet 2620 All-in-One และอื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (D4H21A,
D4H21B และอื่นๆ)

THWW

ประกาศขอบังคับ
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ประกาศของ FCC

ประกาศสำหรับผูใชในเกาหลี

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกำหนด VCCI (คลาส B) สำหรับผูใชในญี่ปุน

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสำหรับผูใชในญี่ปุน
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ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบัญญัติ EU Directives ดังตอไปนี:้
●

กฎบัญญัติ Low Voltage Directive 2006/95/EC

●

กฎบัญญัติ EMC Directive 2004/108/EC

●

Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม

ผลิตภัณฑนี้จะมีคุณสมบัติตาม CE เมื่อใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มีเครื่องหมาย CE เทานั้น
หากผลิตภัณฑนี้มีฟงกชันการสือ
่ สารแบบมีสายและ/หรือไรสาย การทำงานนั้นจะสอดคลองกับขอกำหนดที่สำคัญของ EU
Directive ตอไปนี้ดวย:
●

R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบัติตามกฎบัญญัติเหลานี้แสดงถึงความสอดคลองตามมาตรฐานยุโรป (European Norms) ที่สอดคลองกันและมีผล
บังคับใชซึ่งระบุไวในคำประกาศรับรองของ EU ที่ HP จัดทำสำหรับผลิตภัณฑหรือกลุมผลิตภัณฑนี้ และมีเผยแพร (เฉพาะ
ภาษาอังกฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑหรือที่เว็บไซตตอไปนี้: www.hp.com/go/certificates (พิมพชื่อ
ผลิตภัณฑในชองคนหา)
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบังคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:
สำหรับผลิตภัณฑทไี่ มมีคุณสมบัติดานการโทรคมนาคม และสำหรับผลิตภัณฑดานโทรคมนาคมที่
สอดคลองกันของสหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ที่มีประเภทกำลังไฟต่ำกวา 10 mW

สำหรับผลิตภัณฑโทรคมนาคมที่ไมสอดคลองกันของสหภาพยุโรป (จะมีเลขประจำเครื่อง 4 หลัก
อยูถัดจากเครื่องหมาย CE หากมี)

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑนี้
คุณสมบัติการทำงานดานการโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในกลุมประเทศ EU และ EFTA ตอไปนี้ ออสเตรีย
เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด
ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน ลิทัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สา
ธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร
หัวตอโทรศัพท (มีเฉพาะบางผลิตภัณฑ) มีไวเพื่อการเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก
THWW
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ผลิตภัณฑที่มีอุปกรณ LAN แบบไรสาย
●

ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเฉพาะหรือขอกำหนดพิเศษวาดวยการทำงานของเครือขาย LAN แบบไรสาย เชน การ
ใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเกี่ยวกับชองสัญญาณที่มีใหใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาเครือ
ขายไรสายสำหรับประเทศนั้นๆ ถูกตอง

ประเทศฝรั่งเศส
●

มีขอจำกัดบางอยางสำหรับการทำงานของ LAN แบบไรสายดวยความถี่ 2.4-GHz ของผลิตภัณฑน:ี้ ผลิตภัณฑนี้อาจ
ใชงานภายในอาคารไดสำหรับคลื่นความถี่ 2400-2483.5 MHz (ชอง 1-13) สำหรับการใชงานภายนอกอาคาร จะ
ใชไดเฉพาะคลื่นความถี่ 2400-2454 MHz (ชอง 1-7) สำหรับขอกำหนดลาสุด โปรดดูที่ www.arcep.fr

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

ประกาศเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของจอแสดงผลเสมือนสำหรับเยอรมนี
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คำประกาศรับรอง
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ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา: ขอกำหนด FCC
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ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา

ประกาศสำหรับผูใชในเขตเศรษฐกิจยุโรป
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ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเยอรมัน

ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

106 ภาคผนวก A ขอมูลทางเทคนิค

THWW

B

การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม

ในสวนนี้ คุณจะไดเรียนรูวิธีการตั้งคาเครื่องพิมพ เพื่อใหการสงโทรสารสามารถทำงานไดกบ
ั อุปกรณและบริการที่คุณอาจมี
อยูแลวโดยใชสายโทรศัพทเดียวกัน
คำแนะนำ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยตั้งคาโทรสาร) (Windows) หรือ HP Setup
Assistant (ตัวชวยตั้งคาของ HP) (Mac OS X) เพื่อชวยในการตั้งคาโทรสารที่สำคัญบางรายการ เชน โหมดการรับสาย
และหัวกระดาษโทรสาร คุณสามารถเขาถึงเครื่องมือเหลานี้ผานซอฟตแวรของ HP ที่คุณติดตั้งไวในเครื่องพิมพ หลังจากรัน
เครื่องมือเหลานี้ ใหคุณปฏิบัติตามขั้นตอนในสวนนี้เพื่อตั้งคาโทรสารของคุณใหเสร็จสมบูรณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
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●

การตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)

●

การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม

●

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
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การตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
กอนเริ่มการตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับการสงโทรสาร ใหตรวจสอบวาประเทศ/ภูมิภาคของคุณใชระบบโทรศัพทประเภทใด คำ
แนะนำสำหรับการตั้งคาโทรสารจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน
ตาราง B-1 ประเทศ/พื้นที่ที่ใชโทรศัพทระบบขนาน
อารเจนตินา

ออสเตรเลีย

บราซิล

แคนาดา

ชิลี

จีน

โคลัมเบีย

กรีซ

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ไอรแลนด

ญี่ปุน

เกาหลี

ละติน อเมริกา

มาเลเซีย

เม็กซิโก

ฟลิปปนส

โปแลนด

โปรตุเกส

รัสเซีย

ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร

สเปน

ไตหวัน

ไทย

สหรัฐอเมริกา

เวเนซุเอลา

เวียดนาม

●

หากคุณไมพบประเทศ/ภูมิภาคของคุณในตาราง แสดงวาคุณอาจใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สำหรับระบบโทรศัพท
แบบอนุกรม ประเภทของตัวเชื่อมตอสำหรับอุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณ (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ) ไมรองรับการเชื่อมตอโดยตรง เขากับพอรต "2-EXT" ของเครื่องพิมพ แตอุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชอง
เสียบสายโทรศัพทที่ผนังแทน
หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภูมิภาคที่ใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพอาจมีปลั๊ก
เสียบผนังเพิ่มเติมใหมาดวยเชนกัน ซึ่งชวยใหคุณสามารถเชื่อมตออุปกรณโทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังที่คุณเสียบสายเครื่องพิมพได
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

●

หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณมีชื่ออยูในตาราง คุณอาจจะมีระบบโทรศัพทแบบขนานอยูก็เปนได สำหรับระบบโทรศัพท
แบบขนาน คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณกับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ: หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน HP ขอแนะนำใหใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่ใหมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ เพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

หากคุณไมแนใจวาคุณมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ
เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้:
●

การเลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสำหรับที่บานหรือที่ทำงาน

●

กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)

●

กรณี B: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มี DSL

●

กรณี C: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN

●

กรณี D: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน

●

กรณี E: สายที่ใชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน
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●

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับขอความเสียง

●

กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)

●

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร

●

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

●

กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

●

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและขอความเสียง

การเลือกการตั้งคาโทรสารที่ถูกตองสำหรับที่บานหรือที่ทำงาน
เพื่อใหสามารถใชโทรสารได คุณจำเปนตองทราบประเภทของอุปกรณและบริการ (อยางใดอยางหนึ่ง) ที่ใชสายโทรศัพท
เดียวกับเครื่องพิมพ ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่สำคัญเนื่องจากคุณอาจจำเปนตองเชื่อมตออุปกรณสำนักงานที่มีอยูเดิมของคุณ
กับเครื่องพิมพโดยตรง และคุณอาจตองเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนที่จะสามารถใชโทรสารได
1.

2.

3.
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ตรวจสอบวาระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน โปรดดูที่ การตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) ในหนา 108
a.

ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดู การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม ในหนา 130

b.

ระบบโทรศัพทแบบขนาน โปรดไปที่ขั้นตอนที่ 2

เลือกทั้งอุปกรณและบริการทีใ่ ชสายรวมกับโทรสาร
●

DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผานทางผูใหบริการระบบโทรศัพทของคุณ (DSL อาจเรียก
วา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)

●

PBX: ระบบชุมสายโทรศัพทยอย (Private Branch Exchange - PBX) หรือระบบเครือขายบริการสื่อสาร
รวมระบบดิจิตอล (Integrated Services Digital Network - ISDN)

●

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของคุณ ซึ่งให
บริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน

●

สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่คุณจะใชรับโทรสารจากเครื่องพิมพ

●

โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร: โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรอยูบนสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ
หากคุณตอบใช สำหรับคำถามตอไปนี้ แสดงวาคุณกำลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร:
◦

คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อม
ตอแบบ dial-up ใชหรือไม

◦

คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up

◦

คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเชื่อมตอแบบ dial-up

●

เครื่องตอบรับอัตโนมัต:ิ เครื่องตอบรับอัตโนมัติที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่คุณใชรับโทรสารจาก
เครื่องพิมพ

●

บริการฝากขอความเสียง: การสมัครใชงานบริการขอความเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณดวยหมายเลข
เดียวกับที่คุณใชสำหรับการโทรเพื่อรับสงโทรสารจากเครื่องพิมพของคุณ

จากตารางตอไปนี้ ใหเลือกอุปกรณและบริการที่ใชงานไดกับการตั้งคาที่บานหรือสำนักงานของคุณ จากนั้นจึงคนหา
การตั้งคาโทรสารที่แนะนำ ในสวนตอๆ ไปจะใหคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับแตละประเภท
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หมายเหตุ: หากการตั้งคาทีบ
่ านหรือที่สำนักงานของคุณไมไดอธิบายไวในบทนี้ ใหตั้งคาเครื่องพิมพเหมือนเปนโทรศัพท
ระบบอะนาล็อกปกติ ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเชื่อมตอปลายสายเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง และปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ หากคุณใชสายโทรศัพทอื่น คุณ
อาจพบปญหาในการสงและรับโทรสาร
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
อุปกรณหรือบริการอื่นๆ ที่ใชสายรวมกับโทรสาร
DSL

PBX

บริการเสียง
เรียกเขาพิเศษ

สายสนทนา

วิธีการตั้งคาโทรสารที่แนะนำ
โมเด็ม dial-up
ของคอมพิวเตอร

เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

บริการฝาก
ขอความเสียง
กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมรับสายสนทนา) ในหนา 111
กรณี B: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มี
DSL ในหนา 111
กรณี C: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มี
ระบบโทรศัพท PBX หรือสาย
ISDN ในหนา 112
กรณี D: โทรสารที่มีบริการเสียง
เรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน
ในหนา 113
กรณี E: สายที่ใชโทรศัพท/
โทรสารรวมกัน ในหนา 114
กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใช
รวมกับขอความเสียง
ในหนา 115
กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับ
โมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับ
สายสนทนา) ในหนา 116
กรณี H: สายสนทนา/โทรสารที่ใช
รวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
ในหนา 119
กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใช
รวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ในหนา 122
กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่
ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
และเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
ในหนา 123
กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสาร
ที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและขอความเสียง
ในหนา 127
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กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายสนทนา และคุณไมมีอุปกรณอื่นเชื่อมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหตั้งคา
เครื่องพิมพของคุณตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอนี้
ภาพ B-1 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การติดตั้งเครื่องพิมพที่มีสายโทรสารแยกตางหาก
1.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
2.

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

3.

(เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมีคานอยที่สุด (สองครั้ง)

4.

รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่กำหนดในการตั้งคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะเริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร

กรณี B: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มี DSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานบริษัทโทรศัพทของคุณ และไมไดเชื่อมตออุปกรณใดๆ กับเครื่องพิมพ ใหใชคำแนะนำในหัวขอ
นี้เพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL ที่อยูระหวางชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนังกับเครื่องพิมพ ตัวแยกสัญญาณ DSL จะขจัด
สัญญาณดิจิตอลที่ขัดขวางการทำงานของเครื่องพิมพ ดังนั้นเครื่องพิมพจะสามารถสื่อสารกับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง
(DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)
หมายเหตุ: หากคุณใชสาย DSL แตไมไดเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ คุณจะไมสามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่องพิมพได
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ภาพ B-2 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ตัวแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ

3

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับ DSL
1.

โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

2.

การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับพอรตที่วางบนตัวแยกสัญญาณ DSL
จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL กับเครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพท
พิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
เนื่องจากมีสายโทรศัพทใหมาเพียงสายเดียว คุณอาจจำเปนตองหาสายโทรศัพทมาเพิ่มสำหรับการติดตั้งแบบนี้
3.

ตอสายโทรศัพทเพิ่มเติมจากตัวแยกสัญญาณ DSL ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

4.

รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี C: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN
หากคุณใชระบบ PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ (converter/terminal adapter) สำหรับ ISDN ตองปฏิบัติดังนี้
●

หากคุณใช PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรขั้วตอ ISDN ใหเชื่อมตอเครื่องพิมพกับพอรตที่ออกแบบมา
สำหรับใชกับโทรสารและโทรศัพท นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดวยวา ไดตั้งคาอะแดปเตอรขั้วตอไวที่ประเภทสวิตชที่
ถูกตองสำหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากทำได
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หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะใหคุณสามารถตั้งคาพอรตตางๆ สำหรับอุปกรณโทรศัพทเฉพาะได ตัวอยาง
เชน คุณอาจตองกำหนดพอรตสำหรับโทรศัพท และโทรสารกลุม 3 และอีกพอรตหนึง่ เพื่อใชงานอเนกประสงค ในกรณี
ที่คุณมีปญหาเมื่อทำการเชื่อมตอกับพอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรต
อเนกประสงค ซึ่งชองนั้นอาจเรียกวา "multi-combi" หรืออื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
●

หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหตั้งเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"
หมายเหตุ: ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีการตั้งเสียงเรียกสายซอนเปน "เปด" โดยคาเริ่มตน เสียงเรียกสายซอน
จะขัดขวางการสงโทรสารทั้งหมด ซึ่งทำใหคุณไมสามารถสงหรือรับโทรสารผานเครื่องพิมพได ดูเอกสารที่มากับระบบ
โทรศัพท PBX สำหรับวิธีการปดเสียงเรียกสายซอน

●

หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพื่อไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

●

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง มิฉะนั้น คุณอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูใ นบานหรือสำนักงานของคุณอยู
แลว หากสายโทรศัพทที่ใหมามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซื้อตัวตอพวงเพื่อตอขยายสายโทรศัพทจากรานจำหนาย
เครื่องใชไฟฟาในพื้นที่ของคุณ
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี D: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน
หากคุณสมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่ทำใหคุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพท
บนสายโทรศัพทหนึ่งสาย โดยที่แตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่ไดอธิบาย
ไวในหัวขอนี้
ภาพ B-3 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
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การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ
1.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณ
ุ อาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
2.

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

3.

เปลี่ยนการตั้งคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูปแบบที่บริษัทโทรศัพทกำหนดมาใหสำหรับ
หมายเลขโทรสารของคุณ
หมายเหตุ: ตามคาเริ่มตน เครื่องพิมพไดถูกกำหนดใหตอบรับเสียงเรียกเขาทุกรูปแบบ หากคุณไมตั้งคาให
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ตรงกับรูปแบบเสียงเรียกเขาทีก
่ ำหนดสำหรับหมายเลขโทรสารของคุณ
เครื่องพิมพอาจตอบรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสาร หรืออาจไมตอบรับสายใดๆ
คำแนะนำ: คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่แผง
ควบคุมของเครื่องพิมพเพื่อตั้งคาเสียงเรียกเขาเฉพาะ ดวยคุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพจะจดจำและบันทึกรูปแบบเสียงเรียก
เขาของสายเรียกเขา และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะที่กำหนดโดยบริษัทโทรศัพทของคุณเพื่อรับโทรสาร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งคาชนิดการโทร ในหนา 45

4.

(เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมีคานอยที่สุด (สองครั้ง)

5.

รันการทดสอบโทรสาร

เครื่องพิมพจะตอบรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาตามที่คุณเลือกไวโดยอัตโนมัติ (การตั้งคา Distinctive Ring
(เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) หลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่เลือกไว (การตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา))
เครื่องพิมพจะเริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี E: สายที่ใชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณไมมีอุปกรณสำนักงานอื่นๆ (หรือบริการ
ขอความเสียง) บนสายโทรศัพท ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้
ภาพ B-4 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
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2

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3

โทรศัพท (ทางเลือก)

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับสายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกัน
1.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
2.

3.

4.

โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี:้
●

หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ แลว
เชื่อมตอโทรศัพทเขากับพอรตนี้

●

หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศัพทโดยตรงที่ดานบนของสายเคเบิลของเครื่องพิมพ
ที่มีปลั๊กเสียบผนังมาพรอมกัน

คุณจะตองกำหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสายดวยตนเอง โดย:
●

หากคุณตั้งคาเครื่องพิมพใหตอบรับสายอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด
เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หากสงสัยวาสายใด
เปนสายสนทนา คุณตองรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการตั้งคาเครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ให
เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

●

หากคุณตั้งคาเครื่องพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง เพราะ
เครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตัง้ คาเครื่องพิมพเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับและไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับ
สายโทรสารดวยตัวเอง
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับขอความเสียง
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณยังสมัครใชบริการขอความเสียงผานทาง
บริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายในหัวขอนี้
หมายเหตุ: คุณไมสามารถรับโทรสารแบบอัตโนมัตไิ ดหากคุณใชบริการขอความเสียงที่หมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับที่ใช
สำหรับสายของโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซึ่งหมายความวา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวคุณเอง หาก
คุณตองการรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทของคุณเพือ
่ สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขอสาย
โทรศัพทอีกสายแยกตางหากสำหรับโทรสาร
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ภาพ B-5 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับบริการขอความเสียง
1.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณ
ุ อาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
2.

ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

3.

รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองเปนผูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง ไมเชนนั้น เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได คุณตองเริ่มสงโทรสาร
ดวยตนเองกอนที่บริการขอความเสียงจะรับสาย
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี G: สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารที่ไมรบ
ั สายสนทนาและมีโมเด็มคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับสายนี้ ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวใน
หัวขอนี้
หมายเหตุ: หากคุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร โมเด็มดังกลาวจะใชสายโทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ คุณไม
สามารถใชโมเด็มและเครื่องพิมพพรอมกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกำลังใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
●

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร

●

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
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การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณกำลังใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันเพื่อสงโทรสารและตอกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามวิธีการ
เหลานี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ
ภาพ B-6 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3

คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
1.

ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2.

หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชอง
เสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาวออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ

3.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
4.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ: หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

5.

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

6.

(เปนทางเลือก) เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหมีคานอยที่สุด (สองครั้ง)

7.

รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่คุณตั้งไวในการตั้งคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะเริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
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หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชบริการ DSL และใชสายโทรศัพทนั้นเพื่อสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้เพื่อตั้งคาโทรสารของคุณ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ตัวแยกสายแบบขนาน

3

ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
ตอปลายสายดานหนึ่งของแจ็คโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
เครื่องพิมพ เสียบปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

4

โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

5

Computer (คอมพิวเตอร)

หมายเหตุ: คุณจำเปนตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและ
พอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนาน
ชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง
ภาพ B-7 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1.

โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

2.

การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลาย
สายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับดานหลังของเครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสาร
ได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททค
ี่ ุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
3.

การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
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4.

การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

5.

การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง

6.

รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่คุณตั้งไวในการตั้งคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะเริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่ หรือสองพอรต
หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)
●

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร

●

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสำหรับรับและสงโทรสารและสายสนทนา ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้เพื่อตั้งคาโทรสาร
ของคุณ
การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่ หรือสองพอรต
หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)
ภาพ B-8 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
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ภาพ B-9 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ตัวแยกสายแบบขนาน

3

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

4

คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

5

โทรศัพท

การตั้งคาเครื่องพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มพ
ี อรตโทรศัพทสองพอรต
1.

ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2.

หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชอง
เสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาวออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ

3.

เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร

4.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณ
ุ อาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
5.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ: หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

6.

คุณจะตองกำหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสายดวยตนเอง โดย:
●

หากคุณตั้งคาเครื่องพิมพใหตอบรับสายอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาและรับโทรสารทั้งหมด
เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หากสงสัยวาสายใด
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เปนสายสนทนา คุณตองรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการตั้งคาเครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ให
เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)
●

7.

หากคุณตั้งคาเครื่องพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง เพราะ
เครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคาเครื่องพิมพใหเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับและไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับ
สายโทรสารดวยตัวเอง
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสำหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติ
ตามคำแนะนำเหลานี้เพื่อตั้งคาโทรสารของคุณ
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
ใชคำแนะนำเหลานี้หากคอมพิวเตอรของคุณมีโมเด็ม DSL/ADSL
ภาพ B-10 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ตัวแยกสายแบบขนาน

3

ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4

โทรศัพท

5

โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

6

Computer (คอมพิวเตอร)

7

ใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำเปนตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและ
พอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนาน
ชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง
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ภาพ B-11 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1.

โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ
หมายเหตุ: โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สำนักงานที่ใชหมายเลขเดียวกับบริการ DSL จะตองถูกเชื่อมตอเขา
กับตัวแยกสัญญาณ DSL เพิ่มเติมเพื่อไมใหมีเสียงรบกวนในขณะที่กำลังสนทนา

2.

การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL จากนั้น ตอปลาย
สายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับดานหลังของเครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสาร
ได สายโทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพททค
ี่ ุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
3.

หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ แลวเชื่อมตอ
โทรศัพทเขากับพอรตนี้

4.

การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

5.

การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

6.

การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง

7.

รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่คุณตั้งไวในการตั้งคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพิมพจะเริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และเชื่อมตอกับเครื่องตอบรับทีร่ ับสายสนทนาดวย
หมายเลขโทรศัพทนี้ ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในสวนนี้
ภาพ B-12 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
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2

ใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

4

โทรศัพท (ทางเลือก)

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับสายสนทนา/สายโทรสารที่มีเครื่องตอบรับ
1.

ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2.

ถอดสายเครื่องตอบรับของคุณจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของ
เครื่องพิมพ
หมายเหตุ: หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับของคุณเขากับเครื่องพิมพโดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องสง
โทรสารอาจจะถูกบันทึกไวในเครือ
่ งตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพนี้

3.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
4.

(เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพื่อความสะดวก คุณควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดย
ตอที่พอรต "OUT"
หมายเหตุ: หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกสายแบบ
ขนาน (หรือตัวตอพวง) เพื่อตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสาย
โทรศัพททั่วไปสำหรับการเชือ
่ มตอในสวนนี้

5.

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

6.

กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นสองถึงสามครั้ง

7.

เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่เครื่องพิมพเปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องพิมพของคุณ
จะสามารถรองรับได (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

8.

รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่ตั้งไว จากนั้นคำทักทายที่
บันทึกไวจะดังขึ้น เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาในระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณ
โทรสารเขามา เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่องพิมพจะหยุดการ
ตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณจะสามารถบันทึกขอความเสียงได
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และเชื่อมตอโมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
เขากับสายโทรศัพทนี้ดวย ใหติดตั้งเครื่องพิมพของคุณตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้
หมายเหตุ: เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถใชทั้ง
โมเด็มและเครื่องพิมพไดพรอมกัน ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกำลังใชโมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอรเพือ
่ สงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
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●

สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ

●

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่ หรือสองพอรต
หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)
ภาพ B-13 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

ภาพ B-14 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

พอรตโทรศัพท "IN" ที่คอมพิวเตอร

3

พอรตโทรศัพท "OUT" ที่คอมพิวเตอร

4

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

5

คอมพิวเตอรที่มีโมเด็ม

6

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

7

โทรศัพท (ทางเลือก)

การตั้งคาเครื่องพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มพ
ี อรตโทรศัพทสองพอรต
1.

ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2.

หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชอง
เสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาวออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ
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3.

ถอดปลั๊กเครื่องตอบรับออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเชื่อมตอกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังคอมพิวเตอร
(โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร)

4.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
5.

(เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพื่อความสะดวก คุณควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเครื่องตอบรับโดย
ตอที่พอรต "OUT"
หมายเหตุ: หากไมสามารถตอสายนอกเนื่องจากการใชเครื่องตอบรับอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อและใชตัวแยกสายแบบ
ขนาน (หรือตัวตอพวง) เพื่อตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสาย
โทรศัพททั่วไปสำหรับการเชือ
่ มตอในสวนนี้

6.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ: หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

7.

เปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

8.

กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นสองถึงสามครั้ง

9.

เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บนเครื่องพิมพใหมีจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่ผลิตภัณฑของ
คุณรองรับได (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร
เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่ตั้งไว จากนั้นคำทักทายที่
บันทึกไวจะดังขึ้น เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาในระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณ
โทรสารเขามา เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่องพิมพจะหยุดการ
ตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณจะสามารถบันทึกขอความเสียงได
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
ภาพ B-15 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ
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1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ตัวแยกสายแบบขนาน

3

ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4

เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

5

โทรศัพท (ทางเลือก)

6

โมเด็ม DSL/ADSL

7

คอมพิวเตอร

8

สายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำเปนตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและ
พอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนาน
ชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง
ภาพ B-16 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
1.

โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากผูใหบริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ
หมายเหตุ: โทรศัพทในสวนอื่นของที่พักอาศัย/สำนักงานที่ใชหมายเลขเดียวกับบริการ DSL/ADSL จะตองถูกเชื่อม
ตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เพิ่มเติม เพื่อไมใหมีเสียงรบกวนในขณะที่กำลังสนทนา

2.

การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากนั้น
ตอปลายสายอีกดานหนึ่งเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL กับเครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณ
ุ อาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
3.

การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เขากับตัวแยกสาย

4.

ถอดสายเครื่องตอบรับจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ
หมายเหตุ: หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับของคุณเขากับเครื่องพิมพโดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องสง
โทรสารอาจจะถูกบันทึกไวในเครื่องตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพนี้

5.

การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

6.

การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง

7.

กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นสองถึงสามครั้ง
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8.

เปลี่ยนการตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ที่เครื่องพิมพเปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่เครื่องพิมพจะ
สามารถรองรับได
หมายเหตุ:

9.

จำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พื้นที่

รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นตามจำนวนที่ตั้งไว จากนั้นคำทักทายที่
บันทึกไวจะดังขึ้น เครื่องพิมพจะตรวจสอบการโทรเขาในระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณ
โทรสารเขามา เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่องพิมพจะหยุดการ
ตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณจะสามารถบันทึกขอความเสียงได
หากคุณใชสายโทรศัพทเสนเดียวกับสำหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และมีโมเด็ม DSL ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติ
ตามคำแนะนำเหลานี้เพื่อตั้งคาโทรสารของคุณ
หากคุณพบปญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสริม โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและขอความเสียง
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพท
เดียวกันนี้ และสมัครใชบริการขอความเสียงผานทางบริษัทโทรศัพท ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้
หมายเหตุ: คุณไมสามารถรับโทรสารแบบอัตโนมัตไิ ดหากคุณใชบริการขอความเสียงที่หมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับที่ใช
สำหรับสายของโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซึ่งหมายความวา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวคุณเอง หาก
คุณตองการรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทของคุณเพือ
่ สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขอสาย
โทรศัพทอีกสายแยกตางหากสำหรับโทรสาร
เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ
เครื่องพิมพไดพรอมกัน ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกำลังใชโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพื่อสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต
การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซึ่งขึ้นอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่ หรือสองพอรต
●

หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่แสดงไวใน
ภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)
ภาพ B-17 ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
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●

หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณปรากฏอยูในตาราง แสดงวาคุณอาจใชระบบโทรศัพทแบบขนาน สำหรับระบบโทรศัพท
แบบขนาน คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณกับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ
ภาพ B-18 ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1

ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2

ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ
่ เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE
คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3

คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

4

โทรศัพท

การติดตั้งเครื่องพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มพ
ี อรตโทรศัพทสองพอรต
1.

ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2.

หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชอง
เสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาวออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ

3.

เชื่อมตอโทรศัพทกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังของโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร

4.

ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซึ่งอยูดานหลังเครื่องพิมพ
หมายเหตุ:

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณ
ุ อาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว
5.

หากคุณตั้งคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเครื่องคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหปดการตั้งคานั้น
หมายเหตุ: หากคุณไมปดการตั้งคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

6.

ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

7.

รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองใหมีผูรอรับสายโทรสารที่เขามา เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได
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การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับการรับและสงโทรสารโดยใช ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
โปรดดูที่เว็บไซตการกำหนดคาโทรสารสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
ออสเตรีย

www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมัน

www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝรั่งเศส)

www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (เยอรมัน)

www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจักร

www.hp.com/uk/faxconfig

ฟนแลนด

www.hp.fi/faxconfig

เดนมารก

www.hp.dk/faxconfig

สวีเดน

www.hp.se/faxconfig

นอรเวย

www.hp.no/faxconfig

เนเธอรแลนด

www.hp.nl/faxconfig

เบลเยียม (ดัตช)

www.hp.be/nl/faxconfig

เบลเยียม (ฝรั่งเศส)

www.hp.be/fr/faxconfig

โปรตุเกส

www.hp.pt/faxconfig

สเปน

www.hp.es/faxconfig

ฝรั่งเศส

www.hp.com/fr/faxconfig

ไอรแลนด

www.hp.com/ie/faxconfig

อิตาลี

www.hp.com/it/faxconfig
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การทดสอบการตั้งคาโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งคาโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพวาไดรับการตั้งคาอยางถูกตองสำหรับ
โทรสาร ทำการทดสอบนี้หลังจากคุณตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว การทดสอบจะทำสิ่งตอไปนี:้
●

ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร

●

ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทประเภทที่ถูกตองเขากับเครื่องพิมพ

●

ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตทีถ
่ ูกตองหรือไม

●

ตรวจสอบสัญญาณการโทร

●

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมตอสายโทรศัพท

●

ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได

เครื่องพิมพจะพิมพรายงานที่มผ
ี ลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบไมผาน ใหทบทวนรายงานสำหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธี
การแกไขปญหาและทำการทดสอบใหม
การทดสอบการตั้งคาโทรสารผานแผงควบคุมของเครื่องพิมพ
1.

การติดตั้งเครื่องพิมพสำหรับการรับและสงโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบานหรือสำนักงาน

2.

ตรวจสอบใหแนใจวาตลับบรรจุหมึกไดรับการติดตั้งแลว และปอนกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษเขา
กอนทำการทดสอบ

3.

จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

4.

เลือก Settings (การตั้งคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) เลือก Fax Setup Wizard (ตัวชวยตั้งคา
โทรสาร) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ
เครื่องพิมพจะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพรายงาน

5.

THWW

ทบทวนรายงาน
●

หากการทดสอบผานและคุณประสบปญหาในการสงโทรสาร ตรวจสอบการตั้งคาโทรสารที่แสดงรายการไวใน
รายงาน เพื่อตรวจสอบวาการตัง้ คาถูกตอง การตั้งคาโทรสารที่เปนคาวางหรือไมถูกตองจะเปนสาเหตุใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

●

หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแกปญหาที่เกิดขึ้น

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร 131
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กระดาษ
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การทดสอบโทรสาร 131
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สายโทรสารแยกตางหาก (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 111
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 122
เครื่องตอบรับอัตโนมัติและโมเด็ม
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โทรศัพทแบบขนาน) 116
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127
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โมเด็มของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 123
การตั้งคาขอความเสียง
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การตั้งคา 131
การทดสอบโทรสาร
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ท
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DSL, การตั้งคา (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 111
การตั้งคาสายโทรศัพทรวม (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 114
การตั้งคาเสียงเรียกเขาเฉพาะ (ระบบ
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โมเด็มและขอความเสียง, ใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 127
โมเด็มและสายสนทนา, ใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 119
โมเด็มและเครื่องตอบรับอัตโนมัต,ิ ใช
รวมกับ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 123

ดัชนี 133

โทรสาร โมเด็ม
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