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1 วิธีใช HP Officejet 2620 series

เรียนรูวิธีใช HP Officejet 2620 series ของคุณ

● ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ ในหนา 4

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ ในหนา 6

● การวางวัสดุพิมพ ในหนา 20

● การพิมพ ในหนา 7

● ทำสำเนาเอกสาร ในหนา 28

● การสแกนไปยังคอมพิวเตอร ในหนา 30

● ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 54

● เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ในหนา 57

● ดึงกระดาษท่ีติดอยูออก ในหนา 68
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2 ทำความรูจักกับ HP Officejet 2620 series

● ชิ้นสวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
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ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
● ภาพดานหนา

1 ถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

2 ตัวปรับความกวางกระดาษสำหรับถาดปอนกระดาษ

3 ถาดปอนกระดาษ

4 แผนบังถาดปอนกระดาษ

5 ฝาปด

6 แผนปดดานใน

7 กระจกสแกนเนอร

8 จอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

9 แผงควบคุม

10 ตลับหมึกพิมพ

11 แกนเลือ่นของถาดรับกระดาษออก (หรือที่เรียกวาแกนเลื่อนของถาดกระดาษ)

12 ฝาครอบตลับหมึกพิมพ

13 ถาดรบักระดาษออก
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● ภาพดานหลัง

14 พอรต USB

15 การเช่ือมตอสายไฟ

16 พอรตโทรสาร (1-LINE)

17 พอรตโทรสาร (2-EXT)
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพ 2-1  คุณสมบัติของแผงควบคุม

หมายเลข คำอธิบาย

1 ปุม ติดสวาง: เปดหรือปดเคร่ืองพิมพ

2 ปุม หนาหลัก: กลับไปยังหนาจอ หนาหลัก ซึ่งเปนหนาจอแรกที่แสดงขึ้นเมื่อคุณเปดเคร่ืองพิมพ

3 ปุม ขึ้น: ใชปุมนี้เพื่อนำทางไปยังเมนูตางๆ และเลือกจำนวนสำเนา

4 ปุม ลง: ใชปุมนี้เพื่อนำทางไปยังเมนูตางๆ และเลือกจำนวนสำเนา

5 ปุมตัวเลข: ใชปุมตัวเลขเพื่อปอนตัวเลขและตัวอักษร

6 ปุม ยอนกลับ: กลับไปยังหนาจอกอนหนา

7 ปุมการเลือก: ฟงกชันของปุมนี้จะเปลี่ยนแปลงไปขึน้อยูกับสิ่งทีแ่สดงบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

8 ปุม ตกลง: ยืนยันการเลือกในปจจุบัน

9 ปุม วิธีใช: บนหนาจอ หนาหลัก จะแสดงหัวขอวิธีใชทั้งหมด แสดงขอมูลหรือภาพเคลือ่นไหวบนจอแสดงผลใน
หนาจออื่นสำหรับความชวยเหลือของการทำงานปจจุบัน

ภาพ 2-2  ไฟแสดงสถานะปุมเปด

ลักษณะของไฟ คำอธิบาย

Off (ปด) เคร่ืองพิมพถูกปดสวิตช

หรี่ แสดงวาเครื่องพิมพอยูในโหมดสลีป เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลงัจากไมมีการใชงานเปนเวลา 5
นาที

กะพริบถ่ีๆ เกิดขอผิดพลาด ดูขอความบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

กะพริบเปนจังหวะ แสดงวาเครื่องพิมพกำลังเริ่มการทำงานหรือกำลังปดเครื่อง

ติดสวาง เคร่ืองพิมพกำลังพิมพ สแกน ทำสำเนา หรือเปดอยูและพรอมท่ีจะพิมพ
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3 การพิมพ

● การพิมพเอกสาร

● การพิมพภาพถาย

● การพิมพซองจดหมาย

● การพิมพแบบฟอรมสำเร็จรูป

● การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ
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การพิมพเอกสาร

การใสกระดาษ

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว

2. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ

วิธีพิมพเอกสาร

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

2. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

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

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

● 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) เพื่อเร่ิมตนการพิมพ

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

1. จากซอฟตแวรของคุณ ใหคลิกปุม Print (พิมพ)

2. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู
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3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

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

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

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

สำหรับตัวเลือกการพิมพเพิ่มเติม โปรดดูที่ เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ ในหนา 15

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

6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ

7. เม่ือพิมพหนาคูของเอกสารเรียบรอยแลว ใหนำเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

8. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อ ใสกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษอีกครั้งโดยใหดานวางเปลาหันขึ้นดานบน
และใหสวนหวัของกระดาษอยูดานลาง แลวคลิก Continue (ดำเนินการตอ)
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การพิมพภาพถาย

การใสกระดาษภาพถาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว

2. นำกระดาษออกจากถาดปอนกระดาษ แลววางกระดาษภาพถายลงไปโดยใหดานที่จะพิมพหงายข้ึน

การพิมพภาพถายลงบนกระดาษภาพถาย

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

2. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

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

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

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) 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: หลังจากเสร็จส้ินการพิมพ ใหนำกระดาษภาพถายที่ไมไดใชออกจากถาดปอนกระดาษ จัดเก็บกระดาษภาพถาย
เพื่อไมใหกระดาษมวนตัว ซ่ึงทำใหคุณภาพงานพิมพลดลง
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การพิมพซองจดหมาย
ทานสามารถใสซองจดหมายไดมากกวาหน่ึงซองลงในถาดปอนเขาของ HP Officejet 2620 series โปรดอยาใชซอง
จดหมายที่มีลักษณะมันเงาหรือพิมพนนู รวมถึงซองจดหมายที่มีตัวยึดหรือหนาตาง

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดวิธีการจัดรูปแบบขอความท่ีจะพิมพบนซองจดหมายไดจากไฟลวิธีใชในโปรแกรม
Word เพื่อใหไดคุณภาพที่ดีที่สุด โปรดใชฉลากเพ่ือพิมพที่อยูผูสงบนซองจดหมาย

การใสซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแนใจวาเปดถาดรับกระดาษออกไวแลว

2. ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายจนสุด

3. วางซองจดหมายลงท่ีดานขวาของถาดปอนกระดาษ ควรหงายดานที่จะพิมพข้ึน

4. ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด

5. ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษใหมาชดิกับขอบซองจดหมาย

การพิมพซองจดหมาย

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

2. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพถูกเลือกอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

4. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

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

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

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษซองจดหมายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size
(ขนาดกระดาษ)
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สำหรับตัวเลือกการพิมพเพิ่มเติม โปรดดูที่ เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ ในหนา 15

5. คลิก OK (ตกลง) แลวคลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตตอบ Print (พิมพ)
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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) ไมปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ใหกดปุม
หนาหลัก แลวกดปุม ข้ึน และ ลง จนกระทั่ง แบบฟอรมสำเร็จรูป ปรากฏ

2. กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือกหน่ึงในตวัเลือก Quick Forms (แบบฟอรมสำเร็จรูป) แลวกด OK (ตกลง)

3. เลือกจำนวนสำเนา แลวกด OK (ตกลง)
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การพิมพโดยใชจำนวน dpi สูงสุด
ใชโหมดจุดตอนิ้ว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถาย

การพิมพแบบจำนวน dpi สูงสุดจะใชเวลานานกวาการพิมพดวยการต้ังคาแบบอื่นๆ และจำเปนตองใชหนวยความจำจำนวน
มาก

การพิมพในโหมด dpi สูงสุด

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

2. ตรวจสอบวามีการเลือกเครื่องพิมพอยู

3. คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ Properties (คุณสมบัติ)

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

4. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

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

6. คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง)

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

8. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปดตัวเลือกขั้นสูง

10. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หนาท่ีจัดวางไว) และคลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ
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เคล็ดลับเพ่ือความสำเร็จในการพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพงานไดสำเร็จ ตลับหมึกพิมพ HP ควรทำงานเปนปกติและมีปริมาณหมึกพิมพเพียงพอ ใสกระดาษ
สำหรับพิมพอยางถูกตอง และตั้งคาเคร่ืองพิมพไวอยางเหมาะสม การต้ังคาการพิมพจะไมนำมาใชกับการทำสำเนาและการ
สแกน

เคล็ดลับเกี่ยวกับหมึกพิมพ

● ใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท

● ติดตั้งตลับหมึกพิมพขาวดำและตลับหมึกพิมพสามสีใหถูกตอง

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนตลับหมึกพิมพ ในหนา 57

● ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณในตลับหมึกพิมพ เพ่ือใหแนใจวามีปริมาณหมึกพิมพเพียงพอ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 54

● หากไมสามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 72

เคล็ดลับการใสกระดาษ

● ใสปกกระดาษ (ไมใชแคหนึ่งแผน) กระดาษทั้งหมดในปกตองมีขนาดเทากันและเปนชนิดเดียวกันเพ่ือหลีกเลี่ยง
กระดาษติด

● ใสกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น

● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด

● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตวัปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การวางวัสดุพิมพ ในหนา 20

เคล็ดลับการต้ังคาเครื่องพิมพ

● หากตองการเปลีย่นการต้ังคาการพิมพเริ่มตน คลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) แลวคลิก Set
Preferences (ตั้งคาลักษณะท่ีตองการ) ในซอฟตแวรเครื่องพิมพ

ทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอไปน้ีเพื่อเปดซอฟตแวรเครื่องพิมพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

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

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

● หากตองการเลือกจำนวนหนาในการพิมพตอแผน บนแท็บ Layout (เคาโครง) เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมจากจาก
รายการแบบดึงลง Pages per Sheet (จำนวนหนาตอแผน)

● หากตองการกำหนดประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพ บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเลือกตัว
เลือกทีเ่หมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพิมพ)

● หากตองการดูการต้ังคาการพิมพเพิ่มเติม บนแท็บ Layout (เคาโครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให
คลิกปุม Advanced (ขั้นสูง) เพ่ือเปดกรอบโตตอบ Advanced Options (ตัวเลือกข้ันสูง)
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◦ Print in Grayscale (การพิมพแบบสีเทา): ชวยใหคุณสามารถสั่งพิมพเอกสารขาวดำโดยใชเฉพาะสีดำเทาน้ัน
เลือก Black Ink Only (หมึกสีดำเทานั้น แลวคลิก ตกลง

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

◦ Booklet (เย็บมุงหลังคา): ชวยใหคุณสามารถส่ังพิมพเอกสารหลายหนาใหเปนรูปเลม โดยจะพิมพขอมูลสอง
หนาลงในกระดาษแตละแผนที่สามารถนำไปพับเปนรปูเลมในขนาดครึ่งหน่ึงของแผนกระดาษ เลือกวิธีการเย็บ
เลมจากรายการแบบดึงลง แลวคลิก OK (ตกลง)

● Booklet-LeftBinding (เย็บมุงหลังคาดานซาย): ดานที่ใชเย็บเลมหลังจากที่พบักระดาษเปนรูปเลมจะ
ปรากฏอยูทางดานซาย เลือกตัวเลือกน้ีในกรณีที่คุณอานจากซายไปขวา

● Booklet-RightBinding (เย็บมุงหลังคาดานขวา): ดานที่ใชเย็บเลมหลังจากท่ีพับกระดาษเปนรูปเลมจะ
ปรากฏอยูทางดานขวา เลือกตัวเลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอานจากขวาไปซาย

หมายเหตุ: การแสดงตัวอยางบนแท็บ Layout (เคาโครง) ไมสามารถแสดงส่ิงที่คณุเลือกจากรายการแบบดึง
ลง Booklet (เย็บมุงหลังคา)

◦ Pages per Sheet Layout (เคาโครงจำนวนหนาตอแผน): จะชวยคุณในการระบุลำดับของหนาในกรณีที่คุณ
พิมพเอกสารมากกวาสองหนาตอแผน

หมายเหตุ: การแสดงตัวอยางบนแท็บ Layout (เคาโครง) ไมสามารถแสดงส่ิงที่คณุเลือกจากรายการแบบดึง
ลง Pages per Sheet Layout (เคาโครงจำนวนหนาตอแผน)

◦ ขอบหนากระดาษ: ชวยใหคุณเพิ่มขอบหนากระดาษในกรณีที่คุณพิมพเอกสารมากกวาสองหนาตอแผน

หมายเหตุ: การแสดงตัวอยางบนแท็บ Layout (เคาโครง) ไมสามารถแสดงส่ิงที่คณุเลือกจากรายการแบบดึง
ลง Page Borders (ขอบหนากระดาษ)

หมายเหตุ

● ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเคร่ืองพิมพและกระดาษของ HP ซึ่งทำให
คุณสามารถพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายดาย

หมายเหตุ: HP ไมสามารถรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของวัสดุส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP การตองเขารับ
บริการหรือซอมแซมผลิตภัณฑอันเปนผลจากการใชวัสดุสิ้นเปลอืงที่ไมใชของ HP จะไมอยูภายใตการรับประกัน

หากเชื่อวาคุณซ้ือตลับหมึกพิมพ HP ของแท โปรดไปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit

● การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพื่อจุดประสงคในการวางแผน
เตรียมการเทานั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหมสำหรับเปล่ียน เพื่อปองกันความ
ลาชาในการพิมพที่อาจเกิดข้ึน คุณยังไมตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไมสามารถ
ยอมรับได

● การต้ังคาซอฟตแวรที่เลือกไวในไดรเวอรเครื่องพิมพจะมีผลเฉพาะกับการพิมพเทาน้ัน ไมรวมถึงการทำสำเนาหรือ
การสแกน

● คุณสามารถพิมพเอกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดาน
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4 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระดาษ

คุณสามารถใสกระดาษไดหลายประเภทและขนาดลงในเครื่องพิมพ HP

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ

● การวางวัสดุพิมพ

● การวางตนฉบับ

● การส่ังซ้ือกระดาษของ HP
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กระดาษท่ีแนะนำสำหรับการพิมพ
หากทานตองการคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำใหใชกระดาษ HP ที่ออกแบบมีเฉพาะสำหรับประเภทของงานที่
ทานกำลังพิมพ

กระดาษเหลาน้ีบางประเภทอาจไมมวีางจำหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ColorLok

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

การพิมพภาพถาย

● กระดาษภาพถายพรีเมียมพลัสของ HP

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

● กระดาษภาพถายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถายที่มีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับโดยไมมีรองรอยทิ้งไว โดยสามารถกัน
น้ำ หมึกเลอะ รอยนิ้วมือ และความชื้นได งานพิมพของคุณจะดูเหมือนและใหความรูสึกเทียบไดกับภาพถายที่อัดจาก
ราน มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม. กระดาษชนิดน้ีเปนกระดาษท่ี
ปราศจากกรด ทั้งน้ีเพือ่ใหไดเอกสารที่คงทนนานกวาเดิม

● กระดาษภาพถายของ HP

ใหคุณไดพิมพสแน็ปช็อตประจำวันสีสดใสในราคาต่ำ โดยใชกระดาษที่ออกแบบมาสำหรับการพิมพภาพถายแบบ
ธรรมดา กระดาษภาพถายราคายอมเยานี้มีคุณสมบัติแหงเร็ว สะดวกตอการหยิบจับ คุณจะไดภาพคมชัดเม่ือคุณใช
กระดาษนีกั้บเครือ่งพิมพอิงคเจ็ต กระดาษชนดิน้ีมีลักษณะผิวแบบก่ึงมัน และมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x
11 น้ิว และ 10 x 15 ซม. กระดาษชนิดนีเ้ปนกระดาษท่ีปราศจากกรดทั้งน้ีเพื่อใหไดภาพถายที่คงทนนานกวาเดิม

เอกสารสำหรับธุรกิจ

● HP Premium Presentation Paper หรือ กระดาษสำหรับงานแบบมืออาชีพของ HP 120 แกรม

กระดาษเหลาน้ีคือกระดาษท่ีมีน้ำหนักมาก ไมเคลือบมันทั้งสองดาน เหมาะสำหรับงานนำเสนอ โครงรางวิจัย รายงาน
และจดหมายขาว กระดาษชนิดนี้มีน้ำหนักมากเพือ่ใหงานเอกสารดูดีนาประทับใจ

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

งานพิมพประจำวัน

● HP Bright White Inkjet Paper

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

● กระดาษสำหรับการพิมพของ HP

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

● HP Office Paper

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

● กระดาษรีไซเคิลสำหรับสำนักงานของ HP

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

โครงการพิเศษ

● วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP

วัสดุพิมพสำหรับผนึกดวยเตารีดของ HP (สำหรับผาสีหรือสำหรับผาสีออนหรือสีขาว) เปนวิธีการแกปญหาที่เหมาะ
สำหรับการสรางเส้ือยืดที่ออกแบบเองจากภาพถายดิจิตอล
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การวางวัสดุพิมพ
เลือกขนาดกระดาษเพ่ือดำเนินการตอ

การใสกระดาษขนาดเต็มแผน

1. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก

3. ยกแผนบังถาดปอนกระดาษข้ึนแลวเลือ่นตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซาย
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4. ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเคร่ืองและหงายดานที่จะพิมพขึ้น และเล่ือน
ปกกระดาษเขาไปจนสุด

5. เล่ือนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนกระท่ังชดิขอบกระดาษ

การใสกระดาษขนาดเล็ก

1. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น

2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก
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3. ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้น เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายแลวนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน
กระดาษ

4. ใสปกกระดาษภาพถายโดยใหดานกวางของกระดาษเขาไปในเครื่องและหงายดานที่จะพิมพข้ึน และเลื่อนปกกระดาษ
ลงไปจนสุด

5. ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนสุดท่ีขอบกระดาษ

การใสซองจดหมาย

1. ยกถาดปอนกระดาษขึ้น
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2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลวดึงแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก

3. ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้น เลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางซายแลวนำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอน
กระดาษ

4. ใสซองจดหมายอยางนอยหน่ึงซองที่ดานขวาสุดของถาดปอนกระดาษ และเลื่อนปกซองจดหมายลงจนสดุ

ควรหงายดานท่ีจะพิมพขึ้น ฝาซองควรอยูทางดานซายและคว่ำลง

5. ยกแผนบังถาดปอนกระดาษขึ้นแลวเลื่อนตัวปรับความกวางกระดาษไปทางขวาจนชิดปกซองจดหมาย
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การวางตนฉบับ
คุณสามารถวางตนฉบับของคุณลงในตัวปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) โดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน หรือคว่ำดานที่จะพิมพลง
บนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอร

การวางตนฉบับลงในถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ

1. เล่ือนตวัปรับความกวางกระดาษออก

2. วางตนฉบับลงใน ADF โดยใสดานหัวเขาไปกอนและหงายดานที่จะพิมพขึ้น

3. เล่ือนตัวปรบัความกวางกระดาษเขามาจนชิดขอบกระดาษ

การวางตนฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร

1. ยกฝาครอบสแกนเนอรออก
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2. วางตนฉบับโดยคว่ำ�ดานที่จะพิมพลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร

3. ปดฝาสแกนเนอร
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การส่ังซ้ือกระดาษของ HP
เคร่ืองพิมพนี้ไดรับการออกแบบมาใหทำงานไดดีกับวัสดุพิมพในสำนักงานแทบทุกชนิด แนะนำใหใชวัสดุพิมพ HP เพื่อให
ไดคุณภาพงานพิมพที่ดีที่สุด เขาไปที่เว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัสดุพิมพ HP

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

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

● ทำสำเนาเอกสาร

● การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการทำสำเนา

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน
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ทำสำเนาเอกสาร
เมนู Copy (สำเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพชวยใหคุณเร่ิมทำสำเนาขาวดำหรือสำเนาสี และเลือกจำนวนสำเนาได
งายๆ นอกจากนี ้คุณยังสามารถเปลี่ยนการต้ังคาทำสำเนาไดอยางงายดาย เชน การเปลี่ยนชนิดและขนาดกระดาษ การปรับ
ความเขมของสำเนา และการปรับขนาดสำเนา

การทำสำเนาขาวดำหรือสำเนาสี

1. วางกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

2. วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานท่ีจะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานท่ีจะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

3. เลือก Copy (ทำสำเนา) จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ จากนั้นกด ตกลง เพ่ือเขาถึงเมน ูCopy
(ทำสำเนา)

หากคุณไมพบ Copy (ทำสำเนา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหกดปุม หนาหลัก แลวกดปุม ข้ึน และ ลง จนกระทั่ง
Copy (ทำสำเนา) ปรากฏ

4. จากเมน ูCopy (ทำสำเนา) เลือก Copies (ทำสำเนา) เพื่อเพิม่หรือลดจำนวนสำเนา จากนั้นกด ตกลง เพื่อยืนยัน

5. เลือก Start Black Copy (เริ่มทำสำเนาขาวดำ) หรือ Start Color Copy (เริ่มทำสำเนาส)ี จากน้ันกด ตกลง เพ่ือทำ
สำเนาขาวดำหรือสำเนาสี

คุณสมบัติการทำสำเนาเพิ่มเติม

ขณะอยูในเมนู Copy (สำเนา) ใหกดปุม ขึ้น และ ลง เพ่ือเลือกการต้ังคา

● Paper Type (ชนิดกระดาษ): เลือกขนาดและชนิดกระดาษ การต้ังคากระดาษธรรมดาจะใหงานพิมพคุณภาพปกติ
สำหรับกระดาษธรรมดา การต้ังคากระดาษภาพถายจะใหงานพิมพคุณภาพสูงสุดสำหรับกระดาษภาพถาย

● Resize (ปรับขนาด): ควบคุมขนาดของภาพหรือเอกสารที่จะทำสำเนา

◦ Actual size (เทาขนาดจริง): สรางสำเนาที่มีขนาดเทากับตนฉบับ แตระยะขอบของภาพท่ีทำสำเนาอาจถูกตัด
ออก

◦ Fit to Page (พอดีกับหนา): สรางสำเนาที่จะอยูตรงกลางและมีขอบสีขาว ภาพที่ไดรับการปรับขนาดอาจถูก
ขยายหรือยอใหพอดีกับขนาดของกระดาษที่เลือกสำหรับงานพิมพ

หมายเหตุ: จะตองทำความสะอาดกระจกสแกนเนอรเพ่ือใหแนใจวาคุณสมบัติ Fit to Page (พอดีกับหนา) จะ
ทำงานไดอยางถูกตอง

◦ Custom Size (ขนาดที่กำหนดเอง): ชวยใหคุณสามารถเพิ่มขนาดของภาพไดโดยเลือกคาที่มากกวา 100%
หรือลดขนาดของภาพไดโดยเลือกคาที่นอยกวา 100%
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● ID Card Copy (สำเนาบัตรประจำตัว): ชวยใหคุณสามารถทำสำเนาบัตรประจำตัวทั้งสองดานได

● Lighter / Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน): ปรับการตั้งคาทำสำเนาเพ่ือใหสำเนาสวางข้ึนหรือเขมข้ึน

หมายเหตุ: หากไมมีการทำงานเปนเวลาสองนาที ตัวเลือกการทำสำเนาจะกลับไปใชคาเริ่มตนโดยอัตโนมัติ คือกระดาษ
ธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11” (ข้ึนอยูกับภูมิภาค)
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การสแกนไปยังคอมพิวเตอร
เม่ือตองการสแกนเขาเครื่องคอมพิวเตอร จะตองเชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร และเปดอุปกรณทั้งสอง คุณสามารถ
เริ่มการสแกนไดจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอรของคุณ โดยสามารถเลือกสแกนจากแผงควบคุมหาก
คุณตองการไฟลสแกนของเอกสารหนึ่งหนาอยางรวดเร็ว หรือเลือกสแกนจากคอมพิวเตอรหากคุณตองการสแกนเอกสาร
หลายหนาไวในไฟลเดียวกัน กำหนดรูปแบบของไฟลสแกน หรือปรับภาพที่สแกน

วิธีเตรียมสแกน

1. วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานท่ีจะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานท่ีจะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2. เริ่มสแกน

การสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

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

2. เลือก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร)

3. เลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการใหบันทึกไฟลสแกนจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

หากไมพบคอมพิวเตอรของคุณปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ตรวจสอบใหแนใจวาคอมพิวเตอรของคุณได
เชื่อมตอกับเครื่องพิมพผานสาย USB แลว

การสแกนจากคอมพิวเตอร

1. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท็อปคอมพิวเตอร ใหคลิก Start (เริ่ม) เลือก
All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) คลิก HP 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. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตองการจากเมนูทางลัดที่ปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอยางการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพท่ีสแกนได
ในหนาจอตัวอยาง

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

5. หลังจากบันทึกไฟลสแกนเรียบรอยแลว หนาตาง Windows Explorer จะปรากฏขึ้น โดยแสดงไดเรกทอรีที่จัดเก็บ
ไฟลสแกนไว

หมายเหตุ: อยางไรก็ตาม มีการจำกัดจำนวนคอมพิวเตอรที่สามารถเปดทำงานการสแกนไดพรอมกัน เลือก Scan (สแกน)
บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จากนั้นจะพบคอมพิวเตอรทีส่ามารถใชสำหรับการสแกนได
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เคล็ดลับเพือ่ความสำเร็จในการทำสำเนา
● ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงแปลกปลอมติดอยู

● หากตองการเพ่ิมหรือลดความเขมของงานที่ส่ังพิมพ ใหเลือก Copy (ทำสำเนา) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ จาก
นั้นเลือก Lighter/Darker (สวางขึ้น/เขมข้ึน) เพื่อปรับความเขม

● หากตองการเลือกขนาดกระดาษและชนิดกระดาษสำหรับงานท่ีส่ังพิมพ ใหเลือก Copy (ทำสำเนา) บนจอแสดงผลของ
เคร่ืองพิมพ จากเมน ูCopy (ทำสำเนา) ใหเลือก Paper Type (ชนิดกระดาษ) เพื่อเลือกกระดาษธรรมดาหรือ
กระดาษภาพถาย และขนาดของกระดาษภาพถาย

● หากตองการปรับขนาดรูปภาพ ใหเลือก Copy (ทำสำเนา) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ จากนั้นเลือก Resize
(ปรับขนาด)
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เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน
● ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงแปลกปลอมติดอยู

● หลังจากเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ใหเลือกคอมพิวเตอรที่คุณตองการบันทึกไฟลสแกนจาก
รายการของเครื่องพิมพท่ีปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

● หากคุณตองการสแกนเอกสารท่ีมีหลายหนาไวในไฟลเดียวกันแทนการแยกเปนหลายๆ ไฟล ใหเริ่มการสแกนโดยใช
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ แทนการเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
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6 โทรสาร

คุณสามารถใชเครื่องพิมพสงและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได คุณสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลังและสามารถ
ต้ังคารายการโทรดวนเพื่อสงโทรสารไปยังหมายเลขท่ีใชบอยไดอยางรวดเร็วและงายดาย นอกจากนี ้คุณยังสามารถกำหนด
ตัวเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคมุของเคร่ืองพิมพ เชน ความละเอียดและความเขมระหวางความสวางและความดำ
ของโทรสารที่สง

หมายเหตุ: กอนสงโทรสาร ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งคาเครื่องพิมพอยางถูกตองสำหรับโทรสาร คุณอาจต้ังคาเรียบรอย
แลวขณะทำการต้ังคาคร้ังแรกจากแผงควบคุมหรือซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ คุณสามารถตรวจสอบวาต้ัง
คาโทรสารอยางถูกตองไดโดยดำเนินการการทดสอบการตั้งคาโทรสารจากแผงควบคุม สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ทดสอบโทรสาร โปรดดูที่ การทดสอบการต้ังคาโทรสาร ในหนา 131

● การสงโทรสาร

● การรับโทรสาร

● การตั้งคารายการโทรดวน

● การเปลี่ยนการต้ังคาโทรสาร

● โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล

● การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล

● การใชรายงาน

● เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสงโทรสาร
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การสงโทรสาร
คุณสามารถสงโทรสารไดหลายวิธ ีคุณสามารถสงโทรสารขาวดำหรือสีไดโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ นอกจากนี ้คุณ
ยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพทที่ตอกับเครื่องไว วิธีน้ีชวยใหคุณสามารถพูดคุยกับผูรับกอนที่จะสงโทรสาร
ได

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การสงโทรสารมาตรฐาน

● การสงโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร

● การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง

● การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

● การกำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง

● การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด

การสงโทรสารมาตรฐาน

คุณสามารถสงโทรสารขาวดำหรือสีแบบหนาเดียวหรือหลายหนาไดอยางงายดายโดยใชแผงควบคุมของเครื่อง

หมายเหตุ: หากคุณตองการพิมพรายงานยืนยันวาสงโทรสารเรียบรอยแลว คุณตองเปดใชงานการยืนยันโทรสาร

คำแนะนำ: นอกจากนี ้คุณยังสามารถสงโทรสารดวยตนเองโดยใชโทรศัพทหรือปุมกดบนหนาจอ คุณลักษณะดังกลาวจะ
ชวยใหสามารถควบคุมจังหวะการโทรได ทั้งยังมีประโยชนมากเม่ือคุณตองการใชบัตรโทรศัพทเพื่อชำระคาโทรศัพท และ
ตองกดปุมเม่ือไดรับสัญญาณในขณะโทร

วิธีสงโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานท่ีจะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานท่ีจะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับ 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 จะปรากฏขอความเพ่ือแจงใหคุณเลือก

คำแนะนำ: หากผูรับรายงานปญหาเรื่องคุณภาพของโทรสารท่ีคุณใช คุณอาจลองเปล่ียนความละเอียดหรือความคม
ชัดของโทรสารได

4. ใสหมายเลขโทรสารโดยใชปุมตัวเลข จากน้ันกด ตกลง

คำแนะนำ: หากตองการเวนระยะในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหกด * ซ้ำๆ จนกวาจะมีเครื่องหมายขีด (-) ปรากฏท่ี
หนาจอ

การสงโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร

คุณสามารถสงเอกสารในคอมพวิเตอรออกไปเปนโทรสารได โดยไมตองพมิพสำเนาแลวสงโทรสารจากเครื่องพิมพ
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หมายเหตุ: โทรสารที่สงออกจากคอมพวิเตอรดวยวิธีนี้จะใชการเชื่อมตอโทรสารของเครื่องพิมพ ไมใชการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตหรือโมเด็มของคอมพิวเตอร ดังน้ัน ควรตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพตออยูกับสายโทรศัพทที่ใชได และ
ฟงกชันโทรสารไดรับการต้ังคาและทำงานไดอยางถูกตอง

หากตองการใชคุณสมบัติน้ี คุณตองติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพโดยใชซีดีซอฟตแวรของ HP ที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

การสงโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร

1. เปดเอกสารในคอมพวิเตอรท่ีตองการสงโทรสาร

2. บนเมน ูFile (ไฟล) ในซอฟตแวรแอพพลิเคชัน ใหคลิก Print (พิมพ)

3. จากรายการ Name (ชื่อ) เลือกเครื่องพิมพที่มีคำวา “fax” (โทรสาร) ในช่ือนั้น

4. ในการเปลี่ยนการตั้งคา (เชน การเลือกสงเอกสารเปนโทรสารขาวดำหรือสี) ใหคลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ
Properties (คุณสมบัติ) ปุมนี้อาจเรียกวา Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งคา
เคร่ืองพิมพ) Printer (เครื่องพิมพ) หรือ Preferences (ลักษณะที่ตองการ) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

5. หลังจากเปล่ียนการตั้งคาแลว เลือก OK (ตกลง)

6. คลิก Print (พิมพ) หรือ OK (ตกลง)

7. ปอนหมายเลขโทรสารและขอมูลอ่ืนๆ สำหรับผูรับ เปลี่ยนการตั้งคาเพิ่มเติมสำหรับโทรสาร แลวคลิก Send Fax (สง
โทรสาร) เครื่องพิมพจะเริ่มโทรไปยังหมายเลขโทรสารน้ันแลวเริ่มสงโทรสาร

การสงโทรสารจากโทรศัพทดวยตนเอง

การสงโทรสารดวยตนเองจะทำใหคุณสามารถโทรศัพทและสนทนากับผูรับไดกอนที่จะสงโทรสาร คุณสมบัตินี้มีประโยชนใน
กรณีที่คุณตองการแจงใหผูรับทราบวาคุณกำลังจะสงโทรสารกอนทำการสงจริง เม่ือสงโทรสารดวยตนเอง คุณจะไดยินเสียง
สัญญาณการโทร เสียงโทรศัพท หรือเสียงอ่ืนๆ จากแปนหูฟงโทรศัพท ซ่ึงจะชวยใหคุณใชบัตรโทรศัพทเพื่อสงโทรสารไดงาย
ข้ึน

ผูรับอาจตอบรับโทรศัพทหรือใหเครื่องโทรสารจัดการ ข้ึนอยูกับวาผูรับต้ังคาเครื่องโทรสารอยางไร หากตัวบุคคลเปนผูรับ
สาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได หากเครื่องโทรสารรับสายเอง คุณสามารถสงโทรสารโดยตรงถึงเครื่อง
โทรสารเม่ือไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครือ่งรับโทรสาร

การสงโทรสารจากโทรศัพทเครื่องพวงดวยตนเอง

1. วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานท่ีจะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานท่ีจะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. กดหมายเลขที่แปนตัวเลขบนโทรศัพทที่ตอกับเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: หามกดปุมตัวเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเม่ือสงโทรสารดวยตนเอง คุณตองใชปุมตัวเลขบน
โทรศัพทในการกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
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4. หากผูรับรับสาย คุณสามารถสนทนากับผูรับกอนสงโทรสารได

หมายเหตุ: หากเครื่องโทรสารรับสาย คุณจะไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเครื่องโทรสารที่ตอบรับ ใหทำตามขั้น
ตอนตอไปเพ่ือสงโทรสาร

5. เม่ือคุณพรอมที่จะสงโทรสาร กด OK (ตกลง) เลือก Send New Fax (สงโทรสารใหม) จากนั้นเลือก Black (ขาวดำ)
หรือ Color (สี)

หากมีการพูดคุยกันกอนสงโทรสาร ควรแจงใหผูรับกด Receive Fax Manually (รับโทรสารดวยตนเอง) ที่เคร่ือง
โทรสารของผูรับเมื่อไดยินสัญญาณโทรสาร

โทรศัพทจะไมมีเสียงสัญญาณในขณะที่สงโทรสาร ซ่ึงคุณสามารถวางสายในชวงนี้ได แตหากตองการสนทนากับผูรับ
สายตอ ใหถือสายรอไวจนกวาจะสงโทรสารเสร็จ

การสงโทรสารโดยใชปุมโทรศัพทที่หนาจอ

การกดปุมบนหนาจอชวยใหคุณสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพเหมือนกับการกดหมายเลขโทรศัพทปกติ
เมื่อสงโทรสารโดยใชการกดปุมบนหนาจอ คุณจะไดยินเสียงการโทร เสียงสัญญาณโทรศัพท หรือเสียงอื่นๆ จากลำโพงของ
เครื่องพิมพ ซ่ึงจะชวยใหคุณสามารถตอบสนองไดทนัทีในขณะที่กดปุม รวมทั้งสามารถควบคุมจังหวะการโทรไดดวย

คำแนะนำ: ถาคุณใชบัตรโทรศัพทและปอนรหัส PIN ไมเร็วพอ เครื่องพิมพอาจเร่ิมสงสัญญาณโทรสารเร็วเกินไป ทำให
บริการบัตรโทรศัพทไมรูจักรหัส PIN ในกรณีน้ี คุณสามารถสรางรายการหมายเลขโทรดวนเพื่อเก็บรหัส PIN สำหรับบัตร
โทรศัพทของคุณได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การต้ังคารายการโทรดวน ในหนา 42

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดเสียงเอาไวเพือ่ใหไดยินเสยีงสัญญาณโทรสาร

การสงโทรสารโดยการกดปุมบนหนาจอท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานท่ีจะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานท่ีจะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ
ร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับ 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. เม่ือไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรสารโดยใชคียแพดบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

5. ปฏิบัติตามขอความเตือนที่อาจเกิดข้ึน

โทรสารของคุณจะถูกสงเม่ือเครื่องโทรสารทีร่ับตอบรับ

การกำหนดเวลาสงโทรสารในภายหลัง

คุณสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารท่ีเปนขาวดำภายใน 24 ช่ัวโมงได ซ่ึงจะชวยใหคุณสามารถสงโทรสารขาวดำภายหลังได
ในตอนเย็นเม่ือสายโทรศัพทวางหรือเม่ือมีอัตราคาโทรถูกลง เครื่องพิมพจะสงโทรสารของคุณโดยอัตโนมัติเม่ือถึงเวลาท่ี
กำหนดไว

คุณสามารถกำหนดเวลาสงโทรสารไดทีละหนึ่งฉบับเทาน้ัน คุณยังสามารถสงโทรสารอ่ืนๆ ตอไปไดตามปกติในขณะที่มีการ
กำหนดเวลาสงโทรสารฉบับหนึ่งเอาไว

หมายเหตุ: คุณสามารถสงโทรสารขาวดำจากหนวยความจำได
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วิธีการต้ังเวลาสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. วางตนฉบับของคุณลงใน ADF โดยหงายดานที่จะพิมพข้ึน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

2. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Schedule a Fax (กำหนดเวลาสงโทรสาร)

4. ปอนเวลาหนวงโดยกดปุม ขึ้น และ ลง จากน้ันกด ตกลง เพ่ือยืนยัน

5. เม่ือไดยินเสียงสัญญาณพรอมโทรออก 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 (การต้ังคา) และเลือก Schedule a Fax (กำหนดเวลาสงโทรสาร)

3. เลือกโทรสารที่มีกำหนดเวลาสงที่คุณตองการลบ จากน้ันเลือก Delete (ลบ) แลวกด ตกลง

การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด

Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) จะชวยปองกันการสูญเสียขอมูลเนื่องจากคุณภาพสัญญาณ
สายโทรศัพทไมดี โดยการตรวจสอบขอผดิพลาดที่เกิดขึ้นในระหวางสงโทรสารและรองขอการสงขอมลูซ้ำโดยอัตโนมัติใน
สวนที่เกิดขอผิดพลาด หากเปนสายโทรศัพทที่มีคุณภาพดีก็จะไมสงผลตอคาโทรศัพท และอาจลดคาใชจายลงดวย หากเปน
สายโทรศัพทที่คุณภาพไมดี ECM จะสงผลใหการสงโทรสารใชเวลานานขึ้น และเสียคาโทรศัพทเพิ่มข้ึนดวย แตการสงขอมูล
จะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน คาเริ่มตนจะกำหนดเปน ติดสวาง ปด ECM เฉพาะเม่ือคาโทรศัพทเพิ่มขึ้นมาก และในกรณีที่คุณ
ยอมรับสัญญาณคุณภาพไมดีไดเพื่อแลกกับคาโทรที่ลดลง

กอนปดการต้ังคา ECM ใหพิจารณาส่ิงตอไปนี ้หากคุณปด ECM:

● จะมีผลตอคุณภาพและความเร็วในการสงโทรสารท่ีคุณรับและสง

● Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถูกต้ังคาเปน Medium (ปานกลาง) โดยอัตโนมัติ

● คุณจะไมสามารถสงหรือรับโทรสารที่เปนสีไดอีกตอไป

การเปลี่ยนการตั้งคา ECM โดยคำส่ังจากแผงควบคุม

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

3. เลือก Error Correction (การแกไขขอผิดพลาด)

4. เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง
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การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอัตโนมัติหรือดวยตนเองก็ได ถาคุณปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณตองรับ
โทรสารดวยตนเอง ถาเปดตัวเลือก Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) (คาเริ่มตน) เคร่ืองพิมพจะรับสายเรียกเขาและ
โทรสารท่ีเขามาโดยอัตโนมัติ หลังจากมีเสียงเรียกเขาดังตามจำนวนคร้ังท่ีตั้งไวใน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) (คา
เริ่มตน Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) คือสัญญาณท่ีดังหาคร้ัง)

ถาคุณรับโทรสารท่ีใชกระดาษขนาด Legal (216 มม. x 279 มม.) หรือใหญกวา แตไมไดตั้งคาเคร่ืองพิมพใหใชกระดาษ
ขนาด Legal ไว เครื่องพิมพจะลดขนาดโทรสารเพ่ือใหพอดีกับกระดาษท่ีบรรจุอยู

หมายเหตุ: ถาคุณกำลังทำสำเนาเอกสารในขณะที่มีโทรสารเขามา โทรสารน้ันจะถูกเก็บไวในหนวยความจำของ
เคร่ืองพิมพจนกวาการทำสำเนาจะเสร็จสิ้น การดำเนินการน้ีอาจลดจำนวนหนาของโทรสารที่เก็บไวในหนวยความจำได

● การรับโทรสารดวยตนเอง

● การพิมพโทรสารที่รับมาในหนวยความจำซ้ำ

● การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอ่ืน

● การตั้งขนาดกระดาษสำหรับรับโทรสาร

● การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

การรับโทรสารดวยตนเอง

เมื่อคุณกำลังคุยโทรศัพทอยู คนที่คุณสนทนาดวยสามารถสงโทรสารมาใหคุณไดในขณะที่คุยอยู ซ่ึงเรียกวาการสงโทรสาร
ดวยตนเอง ใชวิธีการในสวนนี้เพื่อรับโทรสารดวยตนเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถรับโทรศัพทเพื่อพูดคุยหรือฟงสัญญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดวยตนเองจากโทรศัพทที่:

● ตอเขากับเครื่องพิมพโดยตรง (ที่พอรต 2-EXT)

● ใชสายโทรศัพทรวมกัน แตไมไดเช่ือมตอกับเครื่องพิมพโดยตรง

วิธีการรับสงโทรสารดวยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และใส�กระดาษไว��ในถาดปอนกระดาษ

2. นำตนฉบบทั้งหมดออกจาก ADF

3. ตั้งคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ใหเปนจำนวนสูงๆ เพื่อใหคุณสามารถรับสายเรียกเขากอนที่เครื่องพิมพจะ
ตอบรับ หรือ ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) เพ่ือใหเครื่องพิมพไมตอบรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ

4. หากคุณกำลังสนทนากับผูสงอยู แจงใหผูสงกด Send New Fax (สงโทรสารใหม) บนเครื่องโทรสาร

5. เม่ือไดยินสญัญาณโทรสารจากเครื่องที่สงโทรสารเขามา กรุณาปฏิบัติดังน้ี

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ข้ึน และ ลง เพ่ือเลือก โทรสาร กด OK จากน้ันเลือก
Receive Fax Manually (รับโทรสารดวยตนเอง)

b. หลังจากเครื่องพิมพเริ่มรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศัพทหรือถือสายไวได สายโทรศัพทจะเงียบระหวาง
สงโทรสาร

การพิมพโทรสารท่ีรับมาในหนวยความจำซ้ำ

โทรสารที่ไดรับซ่ึงยังไมไดพิมพออกมาจะถูกเก็บอยูในหนวยความจำ
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หมายเหตุ: เม่ือหนวยความจำเต็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารใหมไดจนกวาคุณจะพมิพหรือลบโทรสารออกจาก
หนวยความจำ คุณอาจตองการลบโทรสารในหนวยความจำเพ่ือเหตุผลดานความปลอดภัยและความเปนสวนบุคคล

คุณสามารถพิมพซ้ำโทรสารที่พิมพออกมาลาสุดไดถึงแปดแผนหากยังคงบันทึกอยูในหนวยความจำ ข้ึนอยูกับขนาดของ
โทรสารในหนวยความจำ ตัวอยางเชน คุณอาจจำเปนตองพิมพโทรสารใหมหากทำสำเนาโทรสารชุดเกาที่พิมพไวแลวหายไป

การพิมพโทรสารจากหนวยความจำซ้ำโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพิมพ
ในหนา 20

2. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Settings (การต้ังคา) จากนั้นเลือก Reprint Missed Faxes (พิมพโทรสารที่พลาดไปซ้ำ)

โทรสารจะแสดงตามลำดับยอนหลังจากท่ีไดรับ โดยแสดงโทรสารท่ีไดรับลาสุดกอน

4. เลือกโทรสารที่คุณตองการพิมพ แลวเลือก Print (พิมพ)

5. หากตองการหยุดพิมพโทรสารซ้ำ ใหเลือก Cancel (ยกเลิก) แลวกด ตกลง

การสงตอโทรสารไปยังหมายเลขอ่ืน

คุณสามารถต้ังคาเคร่ืองพิมพใหสงตอโทรสารไปยังหมายเลขโทรสารอ่ืนได โทรสารสีที่ไดรับจะถูกสงตอไปเปนขาวดำ

HP ขอแนะนำใหคุณตรวจสอบใหแนใจวาหมายเลขที่คุณตองการสงตอโทรสารไปน้ันเปนสายโทรสารท่ีสามารถใชงานได
สงโทรสารสำหรับทดสอบเพ่ือใหแนใจวาเครื่องโทรสารดังกลาวสามารถรับโทรสารท่ีคุณสงตอไปได

การสงตอโทรสารโดยใชแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

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

4. เลือก On with Print (เปดการพิมพ) เพื่อพิมพและสงตอโทรสาร หรือเลือก On (เปด) เพื่อสงตอโทรสาร

หมายเหตุ: ถาเคร่ืองพิมพไมสามารถสงตอโทรสารไปยังเคร่ืองโทรสารที่กำหนด (เชน ถาเครื่องไมเปด) เคร่ืองพิมพ
จะพิมพโทรสาร ถาคุณต้ังคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาดของโทรสารท่ีไดรับ เครื่องจะพิมพรายงานขอผิด
พลาดดวย

5. ที่ขอความแจงเตือน ใหใสหมายเลขของเคร่ืองโทรสารที่จะรับโทรสารท่ีสงตอ แลวเลือก Done (เสร็จส้ิน) ปอนขอมูลที่
จำเปนสำหรับขอความแจงเตือนแตละรายการตอไปนี้: วันท่ีเริ่มตน, เวลาเริ่มตน, วันที่สิ้นสุด และเวลาสิ้นสุด

6. การสงตอโทรสารจะถูกเปดใชงาน เลือก OK (ตกลง) เพ่ือยืนยัน

ถาเครื่องพิมพไฟดับเม่ือตั้งคา Fax Forwarding (การสงตอโทรสาร) ไว เคร่ืองจะบันทึกคา Fax Forwarding (การ
สงตอโทรสาร) และหมายเลขโทรศัพท เมื่อเปดเคร่ืองไดอีกคร้ัง การตั้งคาการสงตอโทรสารจะยังคงเปน On (เปด)

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการโอนสายโทรสารได โดยการเลือก Off (ปด) จากเมนู Fax Forwarding (การสง
ตอโทรสาร)

การตั้งขนาดกระดาษสำหรับรับโทรสาร

คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสำหรับโทรสารท่ีไดรับ ขนาดกระดาษที่เลือก ควรเปนขนาดเดียวกับกระดาษท่ีใสไวในถาด
ปอนกระดาษ เครื่องโทรสารสามารถพิมพบนกระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal เทานั้น
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หมายเหตุ: ถาใสกระดาษผิดขนาดลงในถาดปอนกระดาษเม่ือไดรับโทรสาร เคร่ืองจะไมพิมพโทรสารนั้นออกมาและจะมี
ขอความขอผิดพลาดปรากฏบนจอแสดงผล ใหใสกระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลวกดปุม ตกลง เพื่อพิมพโทรสาร

การกำหนดขนาดกระดาษสำหรับโทรสารท่ีไดรับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา)

3. เลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร) แลวเลือกตัวเลือก

การบล็อกหมายเลขโทรสารท่ีไมตองการ

ถาคุณเปดใชบริการระบุหมายเลขผูโทรกับผูใหบริการระบบโทรศัพท คุณจะสามารถบล็อกหมายเลขโทรสารเฉพาะ ไมให
เคร่ืองพิมพของคุณพิมพโทรสารที่ไดรับจากหมายเลขนั้นๆ ได เมื่อไดรับสายโทรสาร เครื่องพิมพจะเปรียบเทียบหมายเลขกับ
รายการหมายเลขโทรสารท่ีไมตองการเพ่ือตรวจสอบวา ควรบล็อกสายโทรสารน้ันหรือไม หากหมายเลขน้ันตรงกับหมายเลข
ในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบล็อก จะไมมีการพิมพโทรสารน้ันออกมา (จำนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดท่ีคุณสามารถ
บล็อกไดจะแตกตางกันไปตามรุน)

หมายเหตุ: ไมรองรับคุณสมบัติน้ีในทุกประเทศ/ภูมิภาค หากคุณลักษณะน้ีไมมีใหบริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ Junk
Fax Blocker (การบล็อกโทรสารท่ีไมตองการ) จะไมปรากฏในเมนู Fax Options (ตัวเลือกโทรสาร) หรือ Fax Settings
(การต้ังคาโทรสาร)

หมายเหตุ: หากไมมีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทลงในรายการหมายเลขผูโทร ใหสันนิษฐานเอาวาคุณไมไดสมัครสมาชิก
เพื่อรับบริการหมายเลขผูโทร

● การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไมตองการ

● การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารท่ีไมตองการ

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไมตองการ

คุณสามารถบล็อกหมายเลขที่ตองการโดยการเพ่ิมไวในรายการโทรสารท่ีไมตองการ

การเพ่ิมหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไมตองการ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Junk Fax (โทรสารที่ไมตองการ)

3. จะมีขอความระบุวา จำเปนตองมีหมายเลขผูโทรเพือ่ใชบล็อกโทรสารที่ไมตองการ 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. หลังจากปอนหมายเลขโทรสารท่ีตองการบล็อก เลือก Done (เสร็จส้ิน)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดปอนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนหนาจอแผงควบคุม ไมใชหมายเลข
โทรสารที่ปรากฏตรงสวนหัวของโทรสารที่ไดรับ เนื่องจากหมายเลขดังกลาวอาจแตกตางกัน
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การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารท่ีไมตองการ

หากคุณไมตองการบล็อกหมายเลขโทรสารอีกตอไป คุณสามารถลบหมายเลขน้ันออกจากรายการโทรสารท่ีไมตองการได

วิธีการลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารที่ไมตองการ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Junk Fax (โทรสารที่ไมตองการ)

3. เลือกหมายเลขที่คุณตองการลบ แลวเลือก Remove a Number (ลบหมายเลข)

4. กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการลบ
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การตั้งคารายการโทรดวน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารท่ีใชบอยเปนรายการโทรดวนได คุณสามารถโทรหมายเลขเหลาน้ีไดอยางรวดเร็วจากแผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ

คำแนะนำ: นอกจากการสรางและการจัดการรายการโทรดวนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพแลว คุณยังสามารถใชเครื่อง
มือตางๆ ที่มีอยูในคอมพิวเตอรของคุณ เชน ซอฟตแวรของ HP ที่อยูในเครื่องพิมพ

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การต้ังคาและการเปลี่ยนรายการโทรดวน

● การลบรายการโทรดวน

การตั้งคาและการเปลี่ยนรายการโทรดวน

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรสารเปนรายการโทรดวนได

การต้ังคารายการโทรดวน

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท)

3. เลือก Add Contact (เพ่ิมรายชื่อ)

4. พิมพชื่อของรายการ แลวเลือก Next (ถัดไป)

5. พิมพหมายเลขโทรสาร แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)

หมายเหตุ: ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอ่ืนๆ 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 (การต้ังคา) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท)

3. เลือกรายการท่ีคุณตองการเปลี่ยนแปลง แลวกด OK (ตกลง)

4. เลือก Edit (แกไข) เปลี่ยนแปลงชื่อโทรสาร แลวเลือก Next (ถัดไป)

5. เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร แลวเลือก Done (เสร็จสิ้น)

หมายเหตุ: ตรวจใหแนใจวารวมการเวนระยะหรือตัวเลขอ่ืนๆ ที่จำเปนดวย เชน รหัสพื้นที่ รหัสเขาถึงสำหรับ
หมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลวจะเปน 9 หรือ 0) หรือรหัสทางไกล

การลบรายการโทรดวน

การลบรายการโทรดวน

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศัพท)

3. เลือกรายการท่ีคุณตองการลบ แลวเลือก Delete (ลบ) เพื่อยืนยัน
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การเปล่ียนการตั้งคาโทรสาร
ใชวิธีการตอไปน้ีเพื่อเปล่ียนการต้ังคาครั้งแรกหรือเพื่อกำหนดคาตัวเลือกอ่ืนๆ สำหรับการสงโทรสาร

● การกำหนดคาหัวกระดาษโทรสาร

● การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ))

● การกำหนดจำนวนคร้ังของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

● การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรยีกเขาเฉพาะ

● การตั้งคาชนิดการโทร

● การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ำ

● การตั้งความเร็วโทรสาร

● การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร

การกำหนดคาหัวกระดาษโทรสาร

หัวกระดาษโทรสารจะพิมพชื่อคุณและหมายเลขโทรสารไวที่สวนบนของโทรสารทุกแผนที่คุณสงไป HP ขอแนะนำใหตั้ง
คาหัวกระดาษโทรสารโดยใชซอฟตแวรของ HP ท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ คุณยังสามารถต้ังคาหัวกระดาษโทรสารไดที่แผง
ควบคุมของเครื่องพิมพ ตามที่อธิบายไวในที่นี้

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นที ่กำหนดใหตองมีขอมูลหัวกระดาษโทรสาร

การตั้งคาหรือเปลี่ยนหัวกระดาษโทรสาร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Fax Header (หัวกระดาษโทรสาร)

3. ปอนช่ือบุคคลหรือชื่อบริษัทและหมายเลขโทรสาร แลวเลือก Done (เสร็จส้ิน)

การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ))
โหมดตอบรับจะกำหนดวาเครื่องพิมพจะรับสายเรียกเขาหรือไม

● เปดการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาคุณตองการใหเครื่องพิมพรับโทรสารโดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพจะ
ตอบรับสายและโทรสารท่ีเขามาทั้งหมด

● ปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) ถาคุณตองการรับโทรสารดวยตนเอง คุณตองอยูรับสาย
โทรสารที่เขามาเอง ไมเชนน้ันเคร่ืองพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได

วิธีการตั้งคาโหมดตอบรับ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา)

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

หากคุณเปดใชงานการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ) คุณจะสามารถกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนท่ี
อุปกรณจะตอบรับสายเรียกเขาอัตโนมัติได

การต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) มีความสำคัญหากคุณมีเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติที่ใชสายโทรศัพทรวมกับ
เครื่องพิมพ เนื่องจากคุณตองการใหเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย จำนวนเสียงเรียกเขาสำหรับ
เคร่ืองพิมพควรมากกวาจำนวนเสียงเรียกเขาของเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

ตัวอยางเชน ต้ังคาเครื่องตอบรับอัตโนมัติใหมีจำนวนเสียงเรียกเขานอยและใหเครื่องพิมพตอบรับดวยจำนวนเสียงเรียกเขา
สูงสุด (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค) สำหรับการตั้งคานี ้เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะรับ
สาย และเครื่องพิมพจะตรวจสอบสายน้ัน หากเครื่องพิมพตรวจพบวาเปนสัญญาณโทรสาร เครื่องจะรับโทรสาร หากเปนสาย
สนทนา เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะบันทึกขอความไว

การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขากอนตอบรับ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

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

4. เลือกลกูศรข้ึนหรือลูกศรลง เพื่อเปลีย่นจำนวนเสียงเรียกเขา

5. เลือก OK (ตกลง) เพื่อยอมรับการตั้งคา

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรียกเขาเฉพาะ

บริษัทโทรศัพทหลายแหงใหบริการคุณสมบัติเสียงเรียกเขาเฉพาะ ทำใหคุณสามารถมีโทรศัพทหลายหมายเลขบนสาย
โทรศัพทหน่ึงสาย เม่ือคุณสมัครใชบริการน้ี แตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน คุณสามารถต้ังคา
เคร่ืองพิมพใหรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะได

ถาคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายท่ีมีเสียงเรียกเขาเฉพาะ โปรดใหบริษัทโทรศัพทกำหนดรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับ
สายโทรศัพทเปนรูปแบบหนึ่งและสายโทรสารเปนอีกรูปแบบหน่ึง HP ขอแนะนำใหใชเสียงเรียกเขาแบบสองครั้ง หรือเสียง
เรียกเขาแบบสามคร้ังสำหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือเครือ่งพิมพตรวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะ เครื่องจะรับสายน้ันและ
รับโทรสาร

คำแนะนำ: คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่แผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพเพื่อต้ังคาเสียงเรยีกเขาเฉพาะ ดวยคุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพจะจดจำและบันทึกรูปแบบเสียงเรียกเขาของสายเรียก
เขา และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะที่กำหนดโดยบริษัทโทรศัพทของคุณเพื่อรับโทรสาร

หากคุณไมไดใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสยีงเรียกเขาที่เปนคาเริ่มตน ซ่ึงไดแก All Rings (เสียง
เรียกเขาทั้งหมด)

หมายเหตุ: เครื่องพิมพจะรับโทรสารไมไดเม่ือปดหมายเลขโทรศัพทหลัก

การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับเสียงเรยีกเขาเฉพาะ

1. โปรดตรวจสอบวาไดตั้งคาเครื่องพิมพ ใหรับสายโทรสารอัตโนมัติ

2. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

4. เลือก Ring Settings (การตั้งคาเสียงเรียกเขา) แลวเลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ)
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5. จะปรากฏขอความระบุวา ไมควรเปลี่ยนการต้ังคาน้ีเวนแตคุณจะมีโทรศัพทหลายหมายเลขในสายเดียวกัน เลือก Yes
(ใช) เพื่อดำเนินการตอ

6. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:

● เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาที่บริษัทโทรศัพทกำหนดมาใหสำหรับสายโทรสาร

- หรือ -

● เลือก Auto Detect (ตรวจสอบอัตโนมัติ) และทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: หากคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ไมสามารถตรวจสอบ
เสียงเรียกเขาได หรือหากคุณยกเลิกคุณสมบัติน้ีกอนที่จะดำเนินการเสร็จสิน้ รูปแบบเสียงเรียกเขาจะถูกต้ังเปนรูปแบบ
เริ่มตน ซึ่งไดแก All Rings (เสียงเรียกเขาทั้งหมด) โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับสายภายในและสายภายนอกแตกตางกัน
คุณตองโทรไปยังหมายเลขโทรสารจากหมายเลขภายนอก

การตั้งคาชนิดการโทร

ใชขั้นตอนน้ีเพื่อต้ังคาโหมดการโทรระบบกดปุมหรือระบบหมุน คาเริ่มตนที่ต้ังไวจากโรงงานคือ ระบบโทรแบบกดปุม อยา
เปลี่ยนการต้ังคานอกจากคุณจะทราบวาสายโทรศัพทของคุณไมสามารถใชระบบโทรแบบกดปุมได

หมายเหตุ: ตัวเลือกการโทรระบบกดจะไมสามารถใชไดในทุกประเทศ/พ้ืนที่

การต้ังคาชนิดการโทร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

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

การตั้งคาตัวเลือกการโทรซ้ำ

หากเครื่องพิมพไมสามารถสงโทรสารไดเนื่องจากเครื่องรับโทรสารไมตอบรับหรือสายไมวาง เครื่องพิมพจะพยายามโทรซ้ำ
ตามการตั้งคาตัวเลือกโทรซ้ำเมื่อสายไมวางและโทรซ้ำเม่ือไมมีผูรับสาย ใชขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือเปดใชงานหรือปดใชงานตัว
เลือก

● When Busy (เมื่อสายไมวาง): เม่ือเปดตัวเลือกนี ้เครื่องพิมพจะโทรซ้ำโดยอัตโนมัติเม่ือไดรับสัญญาณสายไมวาง คา
เร่ิมตนที่ตั้งไวจากโรงงานสำหรับตัวเลือกนี้คือ Redial (โทรซ้ำ)

● When No answer (เมื่อไมมีผูรับสาย): เมื่อเปดตัวเลือกนี ้เครื่องพิมพจะโทรซ้ำอัตโนมัติหากเครื่องรับโทรสารไม
ตอบรับ คาเริ่มตนที่ต้ังไวจากโรงงานสำหรับตัวเลือกน้ีคอื No Redial (ไมโทรซ้ำ)

การต้ังคาตัวเลือกการโทรซ้ำ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Auto Redial (โทรซ้ำอัตโนมัติ)

3. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม แลวกด OK (ตกลง)

การตั้งความเร็วโทรสาร

คุณสามารถต้ังความเร็วโทรสารที่ใชติดตอระหวางเครื่องของคุณและเครื่องโทรสารอ่ืนๆ เมื่อสงและรับโทรสารได
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หากคุณใชขอใดขอหน่ึงตอไปนี้ อาจจำเปนตองต้ังความเร็วโทรสารใหชาลง:

● บริการโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ต

● ระบบเครือขายโทรศัพท (PBX)

● การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (FoIP)

● โครงขายบริการสื่อสารรวมระบบดิจิตอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคุณประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร ใหใช Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ในระดับต่ำลง ตารางตอไปน้ีจะแสดง
การต้ังความเร็วโทรสารท่ีมีใหใชงาน

คาความเร็วโทรสาร ความเรว็โทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 bps)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 bps)

Slow (ชา) v.29 (9600 bps)

การต้ังคาความเร็วโทรสาร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

3. เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

4. เลือกตัวเลือก แลวกด OK (ตกลง)

การตั้งคาระดับเสียงของโทรสาร

ใชข้ันตอนนี้เพื่อเพ่ิมหรือลดระดับเสียงของโทรสาร

การต้ังคาระดับเสียงของโทรสาร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง)

3. เลือก Ring Settings แลวเลือก Fax Sound Volume (ระดับเสียงของโทรสาร)

4. เลือก Soft (เบา), Loud (ดัง) หรือ Off (ปด) แลวกด ตกลง
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โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล
บริษัทโทรศัพทหลายแหงใหบริการโทรศพัทดิจิตอลแกลูกคา เชน

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

● PBX: ระบบชุมสายโทรศัพทยอย (Private Branch Exchange - PBX)

● ISDN: ระบบเครือขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล (Integrated Services Digital Network - ISDN)

● FoIP: บริการโทรศัพทราคาประหยัดที่ชวยใหคุณสามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่องพิมพโดยใชอินเทอรเน็ต วิธีน้ี
เรียกวา การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP) สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล ในหนา 48

เครื่องพิมพ HP ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสำหรับการใชงานกับบริการโทรศัพทอะนาล็อกแบบเดมิ หากคุณใชระบบ
โทรศัพทแบบดิจิตอล (เชน DSL/ADSL, PBX หรือ ISDN) คุณอาจตองใชตัวแยกสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็อกหรือตวั
แปลงสัญญาณเม่ือตั้งคาเครื่องพิมพสำหรบัรับสงโทรสาร

หมายเหตุ: HP ไมรับประกันวาจะสามารถใชงานเครื่องพิมพไดกบักลุมบริการหรือผูใหบริการระบบดจิิตอลท้ังหมด 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 และมีพอรตโทรศพัทระบบแอนะล็อกสำหรับเชื่อมตอ
โทรสาร

หมายเหตุ: คุณสามารถสงและรับโทรสารไดโดยการเช่ือมตอสายโทรศัพท เขากับพอรต "1-LINE" บนเครื่องพิมพเทาน้ัน
ซ่ึงหมายความวาการเชื่อมตอของคุณกับอินเทอรเน็ตตองเกิดขึ้นผานกลองแปลงสัญญาณ (ซึ่งจะมีแจ็คเสียบสายโทรศัพทอะ
นาล็อกแบบปกตสิำหรับการเช่ือมตอโทรสาร) หรือผานบริษัทโทรศัพท

คำแนะนำ: การสนับสนุนการสงโทรสารแบบด้ังเดิมผานระบบโทรศัพทอินเทอรเน็ตโพรโทคอลมักถูกจำกดั หากคุณ
ประสบปญหาในการสงและรับโทรสาร ใหลองใชความเร็วโทรสารในระดับต่ำลงหรือปดใชงานโหมดการแกไขขอผิดพลาด
ของโทรสาร (ECM) อยางไรก็ตาม หากคุณปด ECM คุณจะไมสามารถสงและรับโทรสารสีได (หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับการเปลีย่นความเร็วโทรสาร โปรดดูที่ การต้ังความเร็วโทรสาร ในหนา 45 หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
ใช ECM โปรดดูที่ การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด ในหนา 37

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการสงโทรสารผานอินเทอรเน็ต โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมไดจากแผนกสนับสนุนดาน
การสงโทรสารผานอินเทอรเน็ตหรือผูใหบริการในประเทศของคุณ
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การใชรายงาน
คุณสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานขอผิดพลาด และยืนยันรายงานโดยอัตโนมัติสำหรับการสงและรับโทรสารแตละ
ครั้ง คุณยังสามารถสั่งพิมพรายงานระบบดวยตนเองไดเม่ือตองการ รายงานเหลานี้จะใหขอมูลระบบที่เปนประโยชนเก่ียวกับ
เครื่องพิมพ

ตามคาเริ่มตน จะมีการตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพรายงานเฉพาะเมื่อมีปญหาในการรับหรือสงโทรสารเทาน้ัน ขอความยืนยัน
วาการสงโทรสารเสร็จเรียบรอยหรือไมจะปรากฏข้ึนในชวงส้ันๆ บนหนาจอแผงควบคุมหลงัจากการสงแตละครัง้

หมายเหตุ: หากไมสามารถอานรายงานได คุณสามารถตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณไดจากแผงควบคุมหรือ
ซอฟตแวรของ HP

หมายเหตุ: การแจงเตือนระดับหมึกพิมพและไฟแสดงสถานะเปนการระบุโดยประมาณเพ่ือวัตถุประสงคในการวางแผน
เทานั้น เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาหมึกเหลือนอย ใหเตรียมตลับหมึกใหมสำหรับเปล่ียน เพื่อปองกันความลาชาในการ
พิมพที่อาจเกิดข้ึน คุณไมจำเปนตองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาจะมีการแจงเตือนใหดำเนินการ

หมายเหตุ: ตรวจสอบวาหัวพิมพและตลับหมึกพิมพอยูในสภาพดีและติดต้ังอยางถูกตอง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
การดูแลตลับหมึกพิมพ ในหนา 53

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การพิมพรายงานการยืนยันโทรสาร

● การพิมพและการดูบนัทึกการรับสงโทรสาร

● การพิมพรายละเอียดเกี่ยวกบัโทรสารท่ีสงไปคร้ังลาสุด

● การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร

● การดูประวัติการโทร

การพิมพรายงานการยืนยันโทรสาร

หากคุณตองการใหเครื่องพิมพรายงานยืนยันเม่ือสงโทรสารเสร็จเรียบรอย ใหปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปน้ีเพ่ือใชคุณสมบัติ
การยืนยันโทรสารกอนที่จะสงโทรสาร

คายืนยันโทรสารท่ีตั้งไวเปนคาเริ่มตนคือ Error Only (เม่ือเกิดขอผิดพลาดเทานั้น)

หมายเหตุ: คุณสามารถใสรูปภาพหนาแรกของโทรสารไวในรายงาน Fax Sent Confirmation (การยืนยันการสง
โทรสาร) ได หากคุณเลือก After Send Fax (หลังจากสงโทรสาร) หรือ On Always (เปดตลอดเวลา) และหากคุณสแกน
โทรสารเพ่ือสงจากหนวยความจำ หรือใชตัวเลือก Scan and Fax (สแกนและโทรสาร)

การใชการยืนยันการโทรสาร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Confirmation (การ
ยืนยันโทรสาร)

3. เลือกหน่ึงในตวัเลือกตอไปน้ี แลวกด ตกลง

Off (ปด) ไมพิมพรายงานการยนืยันโทรสารเมื่อคุณสงและรับโทรสารเสรจ็

After Send Fax (หลังจากสงโทรสาร) พิมพรายงานยืนยันการสงโทรสารทุกชุด

After Receive Fax (หลังจากไดรับโทรสาร) พิมพรายงานยืนยันการรับโทรสารทุกชุด
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On Always (เปดตลอดเวลา) พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุด

Error Only (เมื่อเกิดขอผิดพลาดเทานั้น) พิมพรายงานยืนยันการรับสงโทรสารทุกชุดที่มีขอผิดพลาด ซ่ึงจะตั้งไว
เปนคาเริ่มตน

การพิมพและการดูบันทึกการรับสงโทรสาร

คุณสามารถพมิพบันทึกรายการโทรสารท่ีเคร่ืองพิมพไดรับและสงไปแลว

วิธีการพิมพบันทึกการรับสงโทรสารจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Reports (รายงาน
โทรสาร)

3. เลือก Fax Log (บันทึกการรับสงโทรสาร) จากน้ันกด ตกลง

การพิมพรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารท่ีสงไปคร้ังลาสุด

รายงานรายการโทรสารคร้ังลาสุดจะพมิพรายละเอียดของรายการโทรสารครั้งลาสุดที่เกิดข้ึน รายละเอียดตางๆ จะรวมถึง
หมายเลขโทรสาร จำนวนหนา และสถานะของโทรสาร

การพิมพรายงานรายการโทรสารคร้ังลาสุด

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Reports (รายงาน
โทรสาร)

3. เลือก Last Transaction Report (รายงานรายการคร้ังลาสุด) จากน้ันกด ตกลง

การพิมพรายงานหมายเลขผูโทร

ใชขั้นตอนตอไปน้ีเพื่อพิมพรายการหมายเลขโทรสารของผูโทร

การพิมพรายงานประวัติหมายเลขผูโทร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) แลวเลือก Fax Reports (รายงาน
โทรสาร)

3. เลือก Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโทร) จากน้ันกด ตกลง

การดูประวัติการโทร

ใชขั้นตอนตอไปน้ีในการพิมพรายการสายทั้งหมดบนเคร่ืองพิมพ

การดูประวัติการโทร

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การต้ังคา) และเลือก Junk Fax (โทรสารที่ไมตองการ)

3. เลือก Add a Number (เพิ่มเหมายเลข) เลือก From Call History (จากประวัติการโทร) แลวกด ตกลง
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เคล็ดลับเพ่ือความสำเร็จในการสงโทรสาร
● วางตนฉบับลงใน ADF โดยหงายดานท่ีจะพิมพขึ้น หรือคว่ำดานท่ีจะพิมพลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอ

ร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการวางตนฉบับ โปรดดูที่ การวางตนฉบับ ในหนา 24

● ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงแปลกปลอมติดอยู

● เปด Error Correction Mode (โหมดแกไขขอผิดพลาด) (ECM) เพ่ือสงโทรสารสี

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปด ECM โปรดดูที่ การสงโทรสารในโหมดแกไขขอผิดพลาด ในหนา 37

● เม่ือหนวยความจำโทรสารเต็ม เครื่องพิมพจะไมรับโทรสารที่เขามาจนกวาจะพิมพหรือลบโทรสารออกจากหนวยความ
จำ

สำหรับขอมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับการพิมพซำ้โทรสารในหนวยความจำ โปรดดูที่ การพิมพโทรสารที่รับมาในหนวยความ
จำซ้ำ ในหนา 38

● คุณสามารถตั้งคาเคร่ืองพิมพใหรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะได ใชคุณสมบัติน้ีเฉพาะเมื่อคุณสมัคร
ใชบริการ ซึ่งใหคุณสามารถมีโทรศัพทหลายหมายเลขบนสายโทรศัพทหน่ึงสายจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของคุณ
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7 การดูแลตลับหมึกพิมพ

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

● การสั่งซ้ือผลิตภัณฑหมึกพิมพ

● การเลือกตลับหมกึพิมพที่ถูกตอง

● เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

● การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

● ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

● ขอแนะนำในการใชตลับหมึกพิมพ
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ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการจายหมึกเพ่ือดูวาตองเปล่ียนตลับบรรจุหมึกเม่ือใด ระดับการจายหมึกจะแสดงปริมาณหมึก
พิมพที่เหลืออยูโดยประมาณในตลับบรรจุหมึก

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

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

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

1. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีเพื่อเปด ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ:

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

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

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพโดยประมาณ)

หมายเหตุ: ถาคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เติมหมึกซ้ำหรือนำมาผลิตใหม หรือตลับหมึกพิมพที่เคยใชในเครื่องอ่ืนมาแลว ตัว
บอกระดับหมึกอาจไมแมนยำ หรือไมปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: การแจงเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพจะบอกระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพ่ือจุดประสงคในการ
วางแผนเตรียมการเทานั้น เม่ือคุณไดรับขอความเตือนวาระดับหมึกเหลือนอย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมึกพิมพสำหรับ
เปลี่ยนไวใหพรอม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการพิมพลาชาที่อาจเกิดข้ึน คุณไมตองเปล่ียนตลับหมึกพิมพใหมจนกวาคุณภาพงาน
พิมพจะแยลง

หมายเหตุ: หมึกพิมพจากตลับหมึกจะถูกใชในกระบวนการพิมพดวยหลากหลายวิธ ีรวมถึงกระบวนการกำหนดการทำงาน
เริ่มตน ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมเครื่องพิมพและตลับหมึกสำหรับการพิมพ รวมทั้งตรวจสอบหัวพนหมึก ซึ่งเปนการดูแลใหหัว
พนหมึกสะอาดและหมึกไหลไดสะดวก นอกจากน้ี หมึกที่เหลือบางสวนจะอยูในตลับหมึกพิมพหลังจากการใชงาน สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage
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การส่ังซ้ือผลิตภัณฑหมึกพิมพ
กอนส่ังซ้ือตลับหมึกพิมพ ใหคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

คนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพบนเคร่ืองพิมพ

● หมายเลขตลับหมึกพิมพอยูดานในฝาครอบตลับหมึกพิมพ

การคนหาหมายเลขตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

1. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ เปดซอฟตแวรเครื่องพิมพดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้:

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

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

2. ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ คลิก Shop (ซ้ือสินคา) คลิก Shop For Supplies Online (ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทาง
ออนไลน) แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

หากตองการส่ังซ้ือวัสดุของแทจาก HP สำหรับ HP Officejet 2620 series ใหไปที่ www.hp.com/buy/supplies เม่ือมี
ขอความแจง ใหเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลวปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ จากน้ันคลิกเลือกลิงค
สำหรับการชอปปงในหนาน้ัน

หมายเหตุ: บริการส่ังซ้ือตลับหมึกแบบออนไลนนี้ไมไดใหบริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถาบริการดังกลาวไมมีใหบริการ
ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอมลูอุปกรณใชส้ินเปลืองและพมิพรายการเพ่ือไวอางอิงไดเม่ือซ้ือจากตัวแทนจำหนาย
ของ HP ในประเทศของคุณ
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การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง
HP ขอแนะนำใหคุณใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช
สำหรับเคร่ืองพิมพ HP ซ่ึงทำใหคุณสามารถพิมพงานคุณภาพเย่ียมไดอยางงายดายอยูเสมอ
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เปล่ียนตลับหมึกพิมพ

การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2. ใสกระดาษ

3. ถอดตลับหมึกพิมพออก

a. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และรอใหแครตลับหมึกพิมพเลื่อนไปอยูตรงกลางเคร่ืองพิมพ

b. กดลงเพ่ือปลดตลับหมึกพิมพ แลวจึงดึงออกจากชองใส

4. ใสตลับหมึกพิมพใหม

a. นำตลับหมึกพิมพออกจากบรรจุภัณฑ
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b. ดึงเทปพลาสติกออก โดยดึงท่ีแถบสีชมพู

c. เลื่อนตลับหมึกพิมพเขาไปในชองจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก

d. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: หลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ของ HP จะแจงใหคุณปรับตำแหนงตลับ
หมึกพิมพกอนพิมพเอกสาร
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การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
ใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียวเพื่อให HP Officejet 2620 series ทำงานดวยตลับหมึกพิมพเพียงหน่ึงตลับเทานัน้ โหมด
ตลับหมึกพิมพเดียวจะเร่ิมทำงานเม่ือถอดตลับหมึกพิมพออกจากแครตลับหมึกพิมพ

หมายเหตุ: เม่ือ HP Officejet 2620 series ทำงานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว จะมีขอความปรากฏบนหนาจอ หากมี
ขอความปรากฏข้ึน และไดมีการติดตั้งตลับหมึกพิมพสองตลับในเครื่องพิมพ ใหตรวจสอบวาไดดึงเทปพลาสติกสำหรับ
ปองกันออกจากตลับหมึกพมิพแตละตลับแลวหรือไม เมื่อมีเทปพลาสติกปดบังข้ัวสัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู เครื่องพิมพจะ
ไมสามารถตรวจพบวามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพแลว

การออกจากโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

● ติดตั้งทั้งตลับหมึกพิมพขาวดำและตลับหมึกพิมพสามสีใน HP Officejet 2620 series เพื่อออกจากโหมดตลับหมึก
พิมพเดียว
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ขอมูลการรับประกันตลับหมึก
การรับประกันตลับหมึกพิมพของ HP จะมีผลบังคับใชเมื่อมีการใชตลบัหมึกพิมพในอุปกรณการพิมพของ HP ที่ไดกำหนด
ไว การรับประกันน้ีไมครอบคลุมตลับหมึกพิมพของ HP ที่ถูกเติมใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชงานผิดประเภท หรือทำให
เสีย

ในชวงระยะเวลารับประกัน ตลับหมึกพิมพจะอยูภายใตการรับประกันนานเทาที่หมึก HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่ส้ินสุด
การรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบวันที่ส้ินสุดการรับประกันในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลับหมึกพิมพตามที่ระบุไวดังนี:้

สำหรับสำเนาของเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP โปรดอานเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ
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ขอแนะนำในการใชตลบัหมึกพิมพ
ใชคำแนะนำตอไปน้ีเม่ือใชตลับหมึกพิมพ:

● เพ่ือปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหง ใหปดเคร่ืองพิมพโดยกดปุม ติดสวาง และรอจนกระท่ังไฟสถานะปุม ติดสวาง ดับ
ลงกอนเสมอ

● อยาเปดหรือแกะเทปตลับหมึกพิมพจนกวาคุณจะพรอมติดต้ัง การปดเทปตลับหมึกพิมพไวจะลดการระเหยของหมึก
พิมพได

● ใสตลับหมึกพิมพในชองที่ถูกตอง จับคูสีและไอคอนของแตละตลับหมึกพิมพใหตรงกับสีและไอคอนของแตละชองใส
ตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพล็อคเขาท่ีเรียบรอยแลว

● หลังจากคุณใสตลับหมึกพิมพใหม ใหปรับตำแหนงเครื่องพิมพเพ่ือใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด โปรดอานขอมูลเพ่ิม
เติมที่ การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ในหนา 72

● เม่ือระดับหมึกโดยประมาณในซอฟตแวรเครื่องพิมพแสดงวาตลับหมึกพิมพอยางนอยหน่ึงตลับมีหมึกพิมพเหลือนอย
ใหเตรียมตลับหมึกใหมเพื่อเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความลาชาในการพิมพท่ีอาจเกิดขึ้น คุณยังไมตองเปล่ียนตลับหมึก
พิมพใหมจนกวาคุณภาพงานพิมพจะต่ำลงจนไมสามารถยอมรับได โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมที ่เปล่ียนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 57

● หากคุณนำตลับหมึกพิมพออกจากเครื่องพิมพไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหลองเปลี่ยนตลับหมึกพิมพอีกคร้ังทันทีที่
ทำได หากไมมีการปองกัน ตลับหมึกพิมพจะเริ่มแหงเม่ืออยูภายนอกของเครื่องพิมพ
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8 การเชื่อมตอ

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การเชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหม

● การเชื่อมตอ USB
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การเช่ือมตอเคร่ืองพิมพใหม
หากคุณยังไมไดเช่ือมตอเคร่ืองพิมพเขากับคอมพิวเตอร หรือคุณตองการเช่ือมตอเครื่องพิมพใหมเครื่องอ่ืนที่เปนรุนเดียวกัน
เขากับคอมพิวเตอร คุณสามารถใชฟงกชัน Connect a new printer (เชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหม) เพื่อตั้งคาการเช่ือมตอ

หมายเหตุ: ใหใชวิธีน้ีถาคุณติดต้ัง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ เรียบรอยแลว

1. โปรดทำส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอไปนี ้ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8: บนหนาจอ Start (เร่ิมตน) คลิกขวาบนพื้นท่ีวางของหนาจอ จากนั้นคลิก All Apps
(แอพพลิเคชันทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชัน

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

2. เลือก Printer Setup & Software (การต้ังคาเครื่องพิมพและซอฟตแวร)

3. เลือก Connect a new printer (เชื่อมตอเคร่ืองพิมพใหม) ปฏิบัติตามคำแนะนำท่ีปรากฏบนหนาจอ
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การเช่ือมตอ USB
เครื่อง HP Officejet 2620 series มีพอรต USB 2.0 ความเร็วสูงสำหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยูที่ดานหลังเครื่อง

วิธีการเช่ือมตอเครื่องพิมพดวยสาย USB

1. ใสแผนซีดีซอฟตแวรเครื่องพิมพในไดรฟซีดีรอมของคอมพิวเตอร

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

หมายเหตุ: หามตอสาย USB กับเครื่องพิมพจนกวาจะไดรับขอความแจงใหทำเชนน้ัน

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

หากติดตั้ง ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ไวแลว เคร่ืองพิมพจะทำงานในรูปแบบอุปกรณ Plug and Play หากยังไมไดติดตั้ง
ซอฟตแวร ใหใสแผนซีดีท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

THWW การเชื่อมตอ USB 65



66 บท 8   การเช่ือมตอ THWW



9 การแกไขปญหา

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ดึงกระดาษท่ีติดอยูออก

● นำสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ

● การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

● ไมสามารถพิมพงานได

● การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน

● การแกไขปญหาการใชโทรสาร

● ฝายสนับสนุนของ HP
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ดึงกระดาษท่ีติดอยูออก
ใชวิธีการตอไปน้ีเพื่อนำกระดาษที่ติดออก

วิธีการดึงกระดาษติดออกจากถาดปอนกระดาษ

1. คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูออกจากถาดปอนกระดาษ

2. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

วิธีการดึงกระดาษติดออกจากถาดรับกระดาษออก

1. คอยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูออกจากถาดรบักระดาษออก

2. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

วิธีการดึงกระดาษติดออกจากสวนเขาถึงตลับหมึกพิมพ

1. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และเลื่อนแครตลับหมึกพิมพไปทางขวาเพ่ือเขาไปยังบริเวณที่มีกระดาษที่ติดอยู

2. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

วิธีการดึงกระดาษติดออกจากภายในตัวเครื่องพิมพ

1. เปดฝาดานหลังที่ดานลางของเคร่ืองพิมพ กดปุมที่ดานขางท้ังสองดานของฝาปด
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2. ดึงกระดาษท่ีติดอยูออก

3. ปดฝาปด คอยๆ ดันฝาปดกลับเขาที่เดิมบนเครื่องพิมพจนกระทั่งสลักทั้งสองขางเขาท่ี

4. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

การนำกระดาษที่ติดอยูออกจากถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ

1. ยกฝาครอบของ ADF ขึ้น

2. ยกแท็บที่อยูบนขอบดานหนาของ ADF ข้ึน
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3. คอยๆ ดึงกระดาษออกจากลกูกลิ้ง

ขอควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง ใหตรวจสอบลูกกลิ้งและลอเพ่ือหาเศษกระดาษ
ที่อาจตกคางอยูดานในเคร่ืองพิมพ หากคุณไมนำเศษกระดาษท่ีติดอยูออกจากเคร่ืองพิมพใหหมด ก็อาจทำใหเกิด
ปญหากระดาษติดไดอีก

4. ปดฝาครอบของ ADF โดยกดฝาครอบใหแนนจนล็อกเขาที่

5. กดปุม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทำงานปจจุบันตอไป

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน

ปองกันกระดาษติด

● อยาใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

● ควรนำกระดาษที่พิมพแลวออกจากถาดรับกระดาษอยางสม่ำเสมอ

● ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไมโคงงอหรือฉีกขาด

● อยาผสมรวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกตางกันลงในถาดปอนกระดาษ ปกกระดาษทั้งหมดในถาดปอน
กระดาษตองเปนประเภทและขนาดเดียวกัน

● ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูวาตวัปรับความกวางกระดาษ
ไมทำใหกระดาษในถาดปอนกระดาษโคงงอ

● อยาดันกระดาษเขาไปในถาดปอนกระดาษมากเกินไป

● อยาปอนกระดาษเพิ่มในระหวางที่เคร่ืองพิมพกำลังพิมพงาน หากกระดาษกำลังจะหมดในเคร่ืองพิมพ ใหรอจนกระทั่ง
ขอความเตือนกระดาษหมดปรากฏขึ้นกอน แลวจึงปอนกระดาษเพ่ิม

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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นำส่ิงกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ
นำสิ่งกีดขวาง เชน กระดาษ ออกจากแครตลับหมึกพิมพ

โปรดอานขอมูลเพิ่มเติมท่ี ดึงกระดาษท่ีติดอยูออก ในหนา 68

หมายเหตุ: หามใชเครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณอื่นๆ ในการนำกระดาษที่ติดอยูออก ใชความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อนำ
กระดาษที่ติดอยูออกจากภายในเคร่ืองพิมพ

 คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ
หมายเหตุ: เพื่อปองกันไมใหตลับหมึกพิมพแหง ใหปดเครื่องพิมพโดยกดปุม ติดสวาง และรอจนกระทั่งไฟสถานะปุม ติด
สวาง ดับลงกอนเสมอ

1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท และกระดาษท่ี HP แนะนำ

2. ตรวจสอบซอฟตแวรเครื่องพิมพเพื่อใหแนใจวาคุณไดเลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media
(วัสดุพิมพ) และคุณภาพการพิมพในพ้ืนที ่Quality Settings (การตั้งคาคุณภาพ)

ใน ซอฟตแวรเครื่องพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) แลวคลิก Set Preferences
(ต้ังคาลักษณะที่ตองการ) เพื่อเขาถึงคุณสมบัติการพิมพ

3. ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณเพ่ือดูวาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลืออยูนอยหรือไม

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ ในหนา 54 ถาตลับหมึกพิมพมีหมึกพิมพเหลือ
อยูนอย ควรเตรียมตลับหมึกพิมพไวสำหรับเปลี่ยน

4. ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

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

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

c. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพมิพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครือ่งพิมพ)

Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครื่องพิมพ) จะปรากฎข้ึน

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

เครื่องจะพิมพหนาการปรับตำแหนงออกมา
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e. วางหนาสำหรับปรับตำแหนงหมึกพิมพใหคว่ำลงบนมุมขวาดานหนาของกระจกสแกนเนอร

f. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพื่อปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ รีไซเคิลหรือทิ้งกระดาษท่ีใช
ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ

การปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ข้ึน และ ลง เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) จากน้ันกด
ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

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

5. พิมพหนาการวิเคราะหหากตลับหมึกพิมพยังเหลือหมึกพิมพอยูมาก

การพิมพหนาการวิเคราะหจาก ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:

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

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

c. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพมิพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเครื่องมือเครือ่งพิมพ)
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d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพขอมูลวิเคราะห) บนแท็บ Device Reports (รายงานเก่ียวกับ
อุปกรณ) เพื่อพิมพหนาการวิเคราะห ตรวจดูชองสีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดำบนหนาการวิเคราะห

การพิมพหนาการวิเคราะหจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ข้ึน และ ลง เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) จากน้ันกด
ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

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

6. ทำขั้นตอนต้ังแตหน่ึงขั้นตอนตอไปน้ีเพ่ือทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ หากพบวามีเสนริ้วหรือชองวางในชองสีและ
ชองสีดำในหนาการวิเคราะห

การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจาก ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ

a. ใสกระดาษสีขาวที่ยังไมไดใชขนาด letter หรือ A4 เขาไปในถาดปอนกระดาษ

b. ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ ใหทำอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้เพ่ือเปด ซอฟตแวรเครื่องพิมพ:
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● Windows 8: บนหนาจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่วางของหนาจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลวคลิกไอคอนที่มีช่ือเครื่องพิมพ

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

c. ใน ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ ใหคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ สแกน และสงโทรสาร) และคลิก Maintain
Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพมิพของคุณ) เพ่ือเขาถึง Printer Toolbox (กลองเคร่ืองมือเครือ่งพิมพ)

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

การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

a. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ข้ึน และ ลง เพ่ือเลือก Tools (เครื่องมือ) จากน้ันกด
ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไมเห็นหนาจอ หนาหลัก ใหกดปุม หนาหลัก

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

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

นำฉันไปท่ีหนาดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไมมีใหบริการในทุกภาษา

การแกไขปญหาการพิมพ

ตรวจดูใหแนใจวาเปดเครื่องพิมพแลว และมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษ หากยังไมสามารถพิมพงานได ใหลองปฏิบัติ
ตามข้ันตอนดังตอไปนี:้

1. ตรวจสอบขอความแสดงขอผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพและแกไขปญหาดวยการทำตามคำแนะนำบนหนา
จอ

2. ถอดสาย USB และเสียบกลับเขาไปใหม

3. ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน

การตรวจสอบวาเครื่องพิมพไมไดหยุดการทำงานชั่วคราวหรือออฟไลน

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

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

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

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

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

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

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

d. หากคุณเปลี่ยนแปลงคาตางๆ ใหลองพิมพอีกครั้ง

4. ตรวจสอบวาไดต้ังคาเคร่ืองพิมพไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน

การตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดรับการตั้งคาเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

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

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

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

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน

เครื่องพิมพเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสีเขียวอยูดานขางเคร่ืองพิมพ

c. ถาเครื่องพิมพอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีเครื่องพิมพท่ีถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

5. รีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

การรีสตารทที่เก็บพักงานพิมพ

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนาจอเพื่อเปดแถบทางลัด แลวคลิกไอคอน Settings (การต้ังคา)

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

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

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

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

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

Windows 7

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

ii. ดับเบิลคลิก Services (บริการ)

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

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

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

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

ii. ดับเบิลคลิก Services (บริการ)

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

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

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

Windows XP

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

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

iii. ดับเบิลคลิก Services (บริการ) แลวเลือก Print Spooler

iv. คลิกขวาที่ Print Spooler แลวคลิก Restart (เริ่มใหม) เพื่อรีสตารทบริการ

b. ตรวจดูใหแนใจวาไดต้ังคาเครื่องพิมพที่ถูกตองไวเปนเคร่ืองพิมพเร่ิมตน

เครื่องพิมพเริ่มตนจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดำหรือสีเขียวอยูดานขางเคร่ืองพิมพ

c. ถาเครื่องพิมพอื่นถูกต้ังคาไวเปนเครื่องพิมพเริ่มตน ใหคลิกขวาท่ีเครื่องพิมพท่ีถูกตองและเลือก Set as
Default Printer (ตั้งคาเปนเครื่องพิมพเริ่มตน)

d. ลองใชเครื่องพิมพของคุณอีกครั้ง

6. รีสตารทคอมพิวเตอร

7. ลบคิวการพิมพ

การลบคิวการพิมพ

a. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

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

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

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

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

b. ดับเบิลคลิกท่ีไอคอนเครื่องพิมพของคุณเพื่อเปดคิวการพิมพ

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

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอีกครั้งเพื่อดูใหแนใจวาไมมีขอมูลคางอยู จากน้ันจึงลองพิมพอีกครั้ง

หากวิธีการขางตนไมสามารถแกไขปญหาได คลิกที่น่ีเพื่อดูการแกไขปญหาเบ้ืองตนเพิ่มเติมทางออนไลน
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การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน
HP มี HP Print and Scan Doctor (Windows เทาน้ัน) ที่จะชวยแกไขปญหา "ไมสามารถสแกนงาน" ที่พบโดยทั่วไป

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไมมีใหบริการในทุกภาษา

นำฉันไปท่ีหนาดาวนโหลด HP Print and Scan Doctor

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแกไขปญหาการสแกน คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

เรียนรูวิธีการแกปญหาการทำสำเนา คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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การแกไขปญหาการใชโทรสาร
ถาคุณมีปญหาในการใชโทรสาร คุณสามารถพิมพรายงานทดสอบโทรสารเพื่อตรวจดูสถานะของเครื่องพิมพ การทดสอบน้ีจะ
ลมเหลวหากเครื่องพิมพไมไดรับการต้ังคาอยางถูกตองสำหรับการรับสงโทรสาร ทำการทดสอบนี้หลังจากคุณต้ังคา
เคร่ืองพิมพสำหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทดสอบการต้ังคาโทรสาร ในหนา 131

เรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการแกไขปญหาการใชโทรสาร คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน

หากตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซตการสนับสนุนออนไลนของ HP: www.hp.com/support
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ฝายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเครื่องพิมพ

● ขั้นตอนการสนับสนุน

● ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท

● ตัวเลือกการรับประกนัอ่ืนๆ

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ

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

ข้ันตอนการสนับสนุน

หากคุณประสบปญหา ใหทำตามข้ันตอนตอไปนี้

1. ตรวจสอบเอกสารที่ใหมาพรอมกับเครื่องพิมพ

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

ศูนยบริการลูกคาแบบออนไลนของ HP พรอมใหบริการลูกคาของ HP ทุกราย เว็บไซตน้ีเปนแหลงขอมูลที่เขาถึงได
รวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบขอมูลปจจุบนัของผลิตภัณฑและเม่ือตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึง
คุณลักษณะตอไปน้ี:

● เขาถึงไดการสนับสนุนแบบออนไลนที่มีประสทิธิภาพไดอยางรวดเร็ว

● อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับเคร่ืองพิมพ

● ขอมูลการแกไขปญหาที่มีประโยชนสำหรับปญหาทั่วไป

● การอัพเดตของเครื่องพิมพ ความพรอมใหการสนับสนนุและขาวจาก HP จะพรอมใหบริการคุณเมื่อคุณลง
ทะเบียนเครื่องพิมพ

3. ติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP

ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท
ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบรกิารจะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพ ประเทศ/ภูมิภาค และ
ภาษา

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

● การโทรศัพทติดตอ

● หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน

● หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท
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ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

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

การโทรศัพทติดตอ

ใหโทรติดตอศูนยบริการลูกคาของ HP ในขณะที่คุณอยูหนาเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ควรเตรียมขอมูลตอไปนี้ไว
ใหพรอม:

● ชื่อผลิตภัณฑ (อยูที่เครื่องพิมพ เชน HP Officejet 2620)

● หมายเลขสินคา (อยูที่ดานในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ)

● หมายเลขผลิตภัณฑ (อยูดานหลังหรือดานลางของเครื่องพิมพ)

● ขอความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคำถามเหลานี:้

◦ เคยเกิดเหตุการณเชนนีแ้ลวหรือไม

◦ คุณสามารถทำใหเกิดข้ึนอีกไดหรือไม

◦ คุณเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพิวเตอรของคุณในชวงที่เร่ิมเกิดปญหานี้หรือไม

◦ เกิดสิ่งใดกอนหนาน้ีหรือไม (เชน พายุฝนฟาคะนอง, มีการยายเครื่องพิมพ และอ่ืนๆ)

หมายเลขโทรศัพทสำหรับการสนับสนุน

หากตองการทราบหมายเลขของฝายสนับสนุนทางโทรศัพทลาสุดของ HP และขอมูลคาโทรศัพท โปรดดูที่ www.hp.com/
support

หลังระยะเวลาการใหการสนับสนุนทางโทรศัพท

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

ตัวเลือกการรับประกันอ่ืนๆ

หากตองเพ่ิมระยะเวลาการใหบริการสำหรับ HP Officejet 2620 series จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากน้ันตรวจสอบการบริการและการรับประกนัเพ่ือดู
ขอมูลในการใหบริการเพ่ิมเติม
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เตรียมถาด

เปดถาดรับกระดาษออก

▲ ถาดรับกระดาษออกตองเปดอยูเม่ือเริ่มพิมพ

ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ

▲ ฝาครอบตลับหมึกพิมพตองปดอยูเม่ือเริ่มพิมพ

 คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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เคร่ืองพิมพไมทำงาน

วิธีแกไขปญหาเครื่องพิมพไมทำงาน

▲ ปดและเปดเครื่องพิมพ หากไมสามารถแกปญหาได ใหติดตอ HP

 โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือ
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ปญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
อันดับแรก ใหลองนำตลับหมึกพิมพออก และใสกลับเขาที่เดิม หากยังไมไดผล ใหทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึก
พิมพ หากคุณยังไมสามารถแกปญหานี้ได ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ในหนา 57

การทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง: ข้ันตอนการทำความสะอาดจะใชเวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพกลับ
เขาไปในเครื่องพิมพทันทีหลังจากทำความสะอาด เราไมแนะนำใหนำตลับหมึกพิมพออกมาอยูนอกเครื่องพิมพนานกวา 30
นาที เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหายตอหัวพิมพและตลับหมึกพิมพ

1. ตรวจสอบวาเปดเครื่องอยู

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ และรอใหแครตลับหมึกพิมพเล่ือนไปอยูตรงกลางเครื่องพิมพ

3. ถอดตลับหมึกพิมพที่มีไฟตลับหมึกพิมพกะพริบบนแผงควบคุม

4. จับดานขางของตลับหมึกพิมพโดยใหหงายดานลางข้ึน แลวหาตำแหนงของแถบหนาสัมผัสไฟฟาบนตลับหมึกพิมพ

หนาสัมผัสไฟฟาคือจุดเล็กๆ ที่เปนสีทองบนตลับหมึกพิมพ

5. เช็ดเฉพาะแถบหนาสัมผัสโดยใชกานสำลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขน

ขอควรระวัง: ระวังอยาเช็ดสวนอืน่นอกจากแถบหนาสัมผัส และอยาใหมีรอยเปอนของหมึกหรือเศษวัสดุอื่นๆ ติดอยู
บนตลับหมึกพิมพ
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6. หาตำแหนงแถบหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพทีด่านในของเคร่ืองพิมพ

แถบหนาสัมผัสของเครื่องพิมพจะเปนชุดสวนนูนสีทอง ซ่ึงอยูในตำแหนงที่บรรจบกับแถบหนาสมัผัสบนตลับหมึกพิมพ

7. ใชกานสำลีแหงหรือผาแหงที่ไมมีขนเช็ดแถบหนาสัมผัส

8. ติดตั้งตลับหมึกพิมพใหม

9. ปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ แลวตรวจสอบวาขอความแสดงขอผิดพลาดหายไปหรือยัง

10. หากยังคงมีขอความแสดงขอผิดพลาด ใหปดเครื่องพิมพ แลวเปดใหม

หมายเหตุ: ถาเกิดปญหาโดยมีสาเหตุจากตลับหมึกหน่ึงตลับ คุณสามารถนำตลับหมึกออกและใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว
เพื่อใชงาน HP Officejet 2620 series กับตลับหมึกพิมพตลับเดียวเทาน้ัน

 คลิกที่น่ีเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
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ตลับหมึกพิมพรุนเกา
คุณจะตองใชตลับหมกึพิมพรุนใหมกวาแทนตลับหมึกพิมพนี้ โดยสวนใหญแลว คุณสามารถตรวจสอบวาตลับหมึกพิมพเปน
รุนใหมหรือไม โดยดูที่ดานนอกของกลองตลับหมึกพิมพและมองหาวันที่สิ้นสุดการรับประกัน

หากมีคำวา "v1" ท่ีดานขวาของวันที่ส้ินสุดการรับประกนั แสดงวาตลับหมึกพิมพน้ีเปนรุนใหม หากเปนตลับหมึกพิมพรุนเกา
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP เพื่อขอรับความชวยเหลือหรือเปลี่ยนหมึกพิมพ

 คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพ่ิมเติมทางออนไลน
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A ขอมูลทางเทคนิค

ขอกำหนดเฉพาะดานเทคนิคและขอมูลวาดวยขอบังคับสากลสำหรับ HP Officejet 2620 series มีอยูในสวนนี้

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพรอมกับ HP Officejet 2620 series

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard

● ลักษณะเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม

● ประกาศขอบังคับ
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ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
ขอมูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

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

© 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 มีอยูในหัวขอน้ี สำหรับขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑที ่www.hp.com/support

● ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

● ขอกำหนดเฉพาะดานสภาพแวดลอม

● ความจุของถาดปอนกระดาษ

● ความจุของถาดรับกระดาษออก

● ขนาดกระดาษ

● น้ำหนักกระดาษ

● ขอกำหนดเฉพาะในการพิมพ

● ขอกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทำสำเนา

● ขอกำหนดเฉพาะในการสแกน

● ขอกำหนดเฉพาะของโทรสาร

● ความละเอียดในการพิมพ

● ความปลอดภัยทางไฟฟา

● จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

● ขอมูลเก่ียวกับเสียง

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

ขอกำหนดเก่ียวกับซอฟตแวรและระบบอยูในไฟล Readme

สำหรับขอมูลเก่ียวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเขาไปท่ีเว็บไซตบริการลูกคาออนไลนของ
HP ท่ี 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. เพื่อลดสัญญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสนามแม
เหล็กไฟฟาสูงใหเหลือนอยท่ีสุด

ความจุของถาดปอนกระดาษ

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

หากตองการทราบรายการขนาดส่ือท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูที่ซอฟตแวรเครื่องพิมพ

น้ำหนักกระดาษ

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

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

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

กระดาษภาพถาย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)

ขอกำหนดเฉพาะในการพิมพ

● ความเร็วในการพิมพจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับความซับซอนของเอกสาร

● วิธีการ: การพิมพอิงคเจ็ตแบบใชความรอนโดยกำหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ขอกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทำสำเนา

● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทำสำเนาจะแตกตางกันขึน้อยูกับความซับซอนของเอกสารและรุน

ขอกำหนดเฉพาะในการสแกน

● ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความละเอียดของ dpi โปรดดูที่ซอฟตแวรของสแกนเนอร

● 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)

● โทรซ้ำเม่ือไมมีผูรับสายสูงสุดสองครั้งโดยอัตโนมัติ (ข้ึนอยูกับรุน)

● 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

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขาพรอมการสับเปลี่ยนระหวางโทรสารและเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

 ละเอียด (dpi) มาตรฐาน (จุดตอน้ิว)

ขาวดำ 208 x 196 208 x 98

Color (สี) 208 x 200 208 x 200

ความละเอียดในการพิมพ

โหมดเอกสารราง

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 300x300dpi

● สำเนา (ขาวดำ/ส)ี: อัตโนมัติ

โหมดปกติ

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x300dpi

● สำเนา (ขาวดำ/ส)ี: อัตโนมัติ

โหมดดีที่สุดสำหรับเอกสารธรรมดา

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

● สำเนา (ขาวดำ/ส)ี: อัตโนมัติ

โหมดดีที่สุดสำหรับภาพถาย

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 600x600dpi

● สำเนา (ขาวดำ/ส)ี: อัตโนมัติ

THWW ลักษณะเฉพาะ 93



โหมด DPI สูงสุด

● ตนฉบับสี/สำเนาขาวดำ: 1200x1200dpi

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

ความปลอดภัยทางไฟฟา

หมายเหตุ: ใชกับสายไฟและอะแดปเตอรจายไฟที ่HP ใหมาเทาน้ัน

จำนวนการพิมพของตลับหมึกพิมพ

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

ขอมูลเกี่ยวกับเสียง

หากคุณเช่ือมตออินเทอรเน็ตได ทานสามารถอานขอมูลเก่ียวกับเสียงไดจากเว็บไซตของ HP โปรดไปที่ www.hp.com/
support
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม
Hewlett-Packard มุงม่ันสรางผลติภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม โดยมีการออกแบบสำหรับการ
รีไซเคิลผลิตภัณฑน้ี จำนวนวัสดุไดถูกจำกัดใหอยูในปริมาณที่นอยทีสุ่ดในขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความ
นาเช่ือถือไวไดอยางเหมาะสม วัสดุที่ไมไดอยูในกลุมเดียวกันไดรับการออกแบบใหคัดแยกไดอยางสะดวก ตัวยึดและตัว
เชื่อมตออ่ืนๆ สามารถคนหา เขาถึง และดึงออกไดงายโดยใชเคร่ืองมือทั่วๆ ไป ชิ้นสวนที่มีความสำคัญไดรับการออกแบบให
เขาถึงไดอยางรวดเร็วเพ่ือประสิทธภิาพในการถอดแยกช้ินสวนและการซอมแซม

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเวบ็ไซตเพื่อส่ิงแวดลอมของ HP ท่ี:

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

● เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม

● การใชกระดาษ

● พลาสติก

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงคเจ็ท HP

● การใชไฟฟา

● โหมดสลีป

● การทิ้งอุปกรณที่ผูใชไมใชแลว

● สารเคมี

● ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย

● การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)

● การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

● การทิ้งแบตเตอร่ีในเนเธอรแลนด

● การทิ้งแบตเตอร่ีในไตหวัน

● ประกาศเก่ียวกับวัสดุที่มีสารเปอรคลอเรตของมลรัฐแคลิฟอรเนยี

เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดลอม

HP มุงมั่นชวยเหลือใหลูกคาของเราสามารถลดการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โปรดไปที่เว็บไซตโปรแกรมและแผนการ
ริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ HP

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

การใชกระดาษ

เคร่ืองพิมพนี้เหมาะสำหรับการใชกระดาษรีไซเคิลตามขอกำหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก

ช้ินสวนที่ทำจากพลาสติกซ่ึงมีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะมีเครือ่งหมายกำกับตามมาตรฐานสากล เพื่อใหทราบวาพลาสติกใดควร
นำไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายุการใชงานของเครื่องพิมพน้ีแลว
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เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ

คุณสามารถอานเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ไดจากเว็บไซต HP ที่:

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิล

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

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

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

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

การใชไฟฟา

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

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

โหมดสลีป

การใชพลังงานจะลดลงเมื่อเคร่ืองพิมพอยูในโหมดสลีป

หลังจากตั้งคาเคร่ืองพิมพครั้งแรก เครื่องพิมพจะเขาสูโหมดสลีปหลังจากไมมีการทำงานเปนเวลา 5 นาที

การเปลี่ยนเวลาเขาสูโหมดสลีป

1. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก Preferences (ลักษณะที่ตองการ)
จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Sleep (สลีป) แลวเลอืกตัวเลือกทีต่องการ
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การท้ิงอุปกรณท่ีผูใชไมใชแลว

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

สารเคมี

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

ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย

การจำกัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)
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การจำกัดการใชสารอันตราย (อินเดีย)

การท้ิงแบตเตอร่ีในเนเธอรแลนด

การท้ิงแบตเตอร่ีในไตหวัน

ประกาศเกี่ยวกับวัสดุท่ีมีสารเปอรคลอเรตของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
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ประกาศขอบังคับ
เครื่อง HP Officejet 2620 series มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ออกขอบังคับตางๆ
ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสำหรับผูใชในเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอกำหนด VCCI (คลาส B) สำหรับผูใชในญ่ีปุน

● ประกาศเก่ียวกับสายไฟสำหรับผูใชในญ่ีปุน

● ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน

● ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

● ประกาศเก่ียวกับสถานที่ทำงานของจอแสดงผลเสมือนสำหรับเยอรมนี

● คำประกาศรับรอง

● ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในสหรัฐอเมริกา: ขอกำหนด FCC

● ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในแคนาดา

● ประกาศสำหรับผูใชในเขตเศรษฐกิจยุโรป

● ประกาศสำหรับผูใชเครือขายโทรศัพทในเยอรมัน

● ประกาศเก่ียวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

หมายเลขการตรวจสอบรุนตามขอบังคับ

เพื่อวัตถุประสงคสำหรับการตรวจสอบตามขอบังคบั ผลิตภัณฑของทานจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory
Model Number) หมายเลขรุนตามขอบังคับสำหรับผลิตภัณฑของคุณคือ SNPRH-1203 อยาจำสับสนระหวางหมายเลข
รุนตามขอบังคับและช่ือทางการตลาด (HP Officejet 2620 All-in-One และอื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ (D4H21A,
D4H21B และอ่ืนๆ)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสำหรับผูใชในเกาหลี

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกำหนด VCCI (คลาส B) สำหรับผูใชในญี่ปุน

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสำหรับผูใชในญ่ีปุน
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ประกาศวาดวยการสงเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป

ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมาย CE อยูภายใตกฎบัญญัติ EU Directives ดังตอไปน้ี:

● กฎบัญญัติ Low Voltage Directive 2006/95/EC

● กฎบัญญัติ EMC Directive 2004/108/EC

● Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม

ผลิตภัณฑน้ีจะมีคุณสมบัติตาม CE เม่ือใชกับอะแดปเตอร AC ของ HP ที่มีเครื่องหมาย CE เทาน้ัน

หากผลิตภัณฑน้ีมีฟงกชันการส่ือสารแบบมีสายและ/หรือไรสาย การทำงานน้ันจะสอดคลองกับขอกำหนดท่ีสำคัญของ EU
Directive ตอไปนี้ดวย:

● R&TTE Directive 1999/5/EC

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

ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับขอบังคับดังกลาวมีสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีปรากฏอยูบนผลิตภัณฑ:

สำหรับผลิตภัณฑทีไ่มมีคุณสมบตัิดานการโทรคมนาคม และสำหรับผลติภัณฑดานโทรคมนาคมท่ี
สอดคลองกันของสหภาพยุโรป เชน Bluetooth® ท่ีมีประเภทกำลังไฟต่ำกวา 10 mW

สำหรับผลิตภัณฑโทรคมนาคมท่ีไมสอดคลองกันของสหภาพยุโรป (จะมีเลขประจำเครื่อง 4 หลัก
อยูถัดจากเคร่ืองหมาย CE หากมี)

โปรดดูที่ปายฉลากที่เปนขอบังคับที่มีอยูบนผลิตภัณฑน้ี

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

หัวตอโทรศัพท (มีเฉพาะบางผลิตภัณฑ) มีไวเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขายโทรศัพทระบบแอนะล็อก
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ผลิตภัณฑที่มีอุปกรณ LAN แบบไรสาย

● ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเฉพาะหรือขอกำหนดพิเศษวาดวยการทำงานของเครือขาย LAN แบบไรสาย เชน การ
ใชเฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกับชองสัญญาณที่มีใหใชงาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาเครือ
ขายไรสายสำหรับประเทศน้ันๆ ถูกตอง

ประเทศฝรั่งเศส

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

หากมีขอสงสัยในเรื่องระเบียบขอบังคับ โปรดติดตอ:

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

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
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B การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม

ในสวนน้ี คุณจะไดเรียนรูวิธีการต้ังคาเคร่ืองพิมพ เพื่อใหการสงโทรสารสามารถทำงานไดกับอุปกรณและบริการที่คุณอาจมี
อยูแลวโดยใชสายโทรศัพทเดียวกัน

คำแนะนำ: นอกจากนี ้คุณยังสามารถใช Fax Setup Wizard (ตัวชวยตั้งคาโทรสาร) (Windows) หรือ HP Setup
Assistant (ตัวชวยต้ังคาของ HP) (Mac OS X) เพ่ือชวยในการต้ังคาโทรสารที่สำคัญบางรายการ เชน โหมดการรับสาย
และหัวกระดาษโทรสาร คุณสามารถเขาถึงเครื่องมอืเหลานี้ผานซอฟตแวรของ HP ที่คุณติดต้ังไวในเครื่องพิมพ หลังจากรัน
เครื่องมือเหลานี ้ใหคุณปฏิบัติตามขั้นตอนในสวนนี้เพื่อต้ังคาโทรสารของคุณใหเสร็จสมบูรณ

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)

● การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม

● การทดสอบการต้ังคาโทรสาร
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การตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
กอนเริ่มการต้ังคาเครื่องพิมพสำหรับการสงโทรสาร ใหตรวจสอบวาประเทศ/ภูมิภาคของคุณใชระบบโทรศัพทประเภทใด คำ
แนะนำสำหรับการตั้งคาโทรสารจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับวาระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

ตาราง B-1  ประเทศ/พื้นท่ีที่ใชโทรศัพทระบบขนาน

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 ประเภทของตัวเช่ือมตอสำหรับอุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณ (โมเด็ม โทรศัพท และเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ) ไมรองรับการเช่ือมตอโดยตรง เขากับพอรต "2-EXT" ของเครื่องพิมพ แตอุปกรณทั้งหมดจะตองตอกับชอง
เสียบสายโทรศัพทที่ผนังแทน

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม สายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพอาจมีปลั๊ก
เสียบผนังเพ่ิมเติมใหมาดวยเชนกัน ซึ่งชวยใหคุณสามารถเชื่อมตออุปกรณโทรคมนาคมอื่นๆ เขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนังที่คุณเสียบสายเครื่องพิมพได

คุณอาจจำเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

● หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณมีชื่ออยูในตาราง คุณอาจจะมีระบบโทรศัพทแบบขนานอยูก็เปนได สำหรับระบบโทรศัพท
แบบขนาน คุณสามารถเช่ือมตออุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณกับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน HP ขอแนะนำใหใชสายโทรศัพทแบบ 2 เสนที่ใหมาพรอมกับ
เคร่ืองพิมพ เพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทบนผนงั

หากคุณไมแนใจวาคุณมีระบบโทรศัพทชนิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหตรวจสอบกับทางบริษัทโทรศัพทของคุณ

เน้ือหาในสวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี:

● การเลือกการต้ังคาโทรสารที่ถูกตองสำหรับที่บานหรือที่ทำงาน

● กรณ ีA: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)

● กรณ ีB: การตั้งคาเคร่ืองพิมพที่ม ีDSL

● กรณ ีC: การต้ังคาเครื่องพิมพที่มีระบบโทรศัพท PBX หรือสาย ISDN

● กรณ ีD: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน

● กรณ ีE: สายที่ใชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน
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● กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับขอความเสียง

● กรณ ีG: สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)

● กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร

● กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกับเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ

● กรณ ีJ: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

● กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและขอความเสียง

การเลือกการต้ังคาโทรสารท่ีถูกตองสำหรับท่ีบานหรือที่ทำงาน

เพื่อใหสามารถใชโทรสารได คุณจำเปนตองทราบประเภทของอุปกรณและบริการ (อยางใดอยางหนึ่ง) ที่ใชสายโทรศัพท
เดียวกับเครื่องพิมพ ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีสำคัญเน่ืองจากคุณอาจจำเปนตองเชื่อมตออุปกรณสำนักงานที่มีอยูเดิมของคุณ
กับเคร่ืองพิมพโดยตรง และคุณอาจตองเปลี่ยนการตั้งคาโทรสารบางอยางกอนท่ีจะสามารถใชโทรสารได

1. ตรวจสอบวาระบบโทรศัพทของคุณเปนแบบอนุกรมหรือแบบขนาน โปรดดูที่ การตั้งคาการรับสงโทรสาร (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) ในหนา 108

a. ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม โปรดดู การติดต้ังโทรสารแบบอนุกรม ในหนา 130

b. ระบบโทรศัพทแบบขนาน โปรดไปท่ีข้ันตอนที ่2

2. เลือกทั้งอุปกรณและบริการทีใ่ชสายรวมกับโทรสาร

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

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

● บริการเสยีงเรียกเขาเฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะจากผูใหบริการระบบโทรศัพทของคุณ ซึ่งให
บริการโทรศัพทหลายหมายเลขพรอมเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน

● สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศัพทเดียวกับที่คุณจะใชรับโทรสารจากเครื่องพิมพ

● โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร: โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรอยูบนสายโทรศัพทเดียวกันกับเครื่องพิมพ
หากคุณตอบใช สำหรับคำถามตอไปนี ้แสดงวาคุณกำลังใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร:

◦ คุณสงและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแวรแอพพลิเคชันตางๆ ของคอมพิวเตอรผานทางการเชื่อม
ตอแบบ dial-up ใชหรือไม

◦ คุณรับสงขอความอีเมลบนคอมพิวเตอรโดยผานการเช่ือมตอแบบ dial-up

◦ คุณใชอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรโดยผานการเช่ือมตอแบบ dial-up

● เครื่องตอบรับอัตโนมัต:ิ เครื่องตอบรับอัตโนมัติที่รับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกับที่คุณใชรับโทรสารจาก
เครื่องพิมพ

● บริการฝากขอความเสียง: การสมัครใชงานบริการขอความเสียงผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณดวยหมายเลข
เดียวกับที่คุณใชสำหรับการโทรเพื่อรับสงโทรสารจากเครื่องพิมพของคณุ

3. จากตารางตอไปนี ้ใหเลือกอุปกรณและบริการที่ใชงานไดกับการตั้งคาที่บานหรือสำนักงานของคุณ จากนั้นจึงคนหา
การตั้งคาโทรสารที่แนะนำ ในสวนตอๆ ไปจะใหคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับแตละประเภท
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หมายเหตุ: หากการต้ังคาทีบ่านหรือที่สำนักงานของคุณไมไดอธิบายไวในบทนี้ ใหตั้งคาเครื่องพิมพเหมือนเปนโทรศัพท
ระบบอะนาล็อกปกต ิตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองเพื่อเชื่อมตอปลายสายเขากับชองเสียบสาย
โทรศัพทที่ผนัง และปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ หากคุณใชสายโทรศัพทอ่ืน คุณ
อาจพบปญหาในการสงและรับโทรสาร

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

อุปกรณหรือบริการอ่ืนๆ ท่ีใชสายรวมกับโทรสาร วิธีการตั้งคาโทรสารท่ีแนะนำ

DSL PBX บริการเสียง
เรียกเขาพิเศษ

สายสนทนา โมเด็ม dial-up
ของคอมพิวเตอร

เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ

บริการฝาก
ขอความเสียง

       กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก
(ไมรับสายสนทนา) ในหนา 111

      กรณี B: การตั้งคาเครื่องพิมพที่มี
DSL ในหนา 111

      กรณี C: การตั้งคาเครื่องพิมพท่ีมี
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: สายโทรสารท่ีใชรวมกับ
โมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับ
สายสนทนา) ในหนา 116

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารท่ีใช
รวมกับโมเด็มของคอมพวิเตอร
ในหนา 119

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใช
รวมกับเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
ในหนา 122

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่
ใชรวมกับโมเด็มของคอมพวิเตอร
และเครื่องตอบรับอตัโนมัติ
ในหนา 123

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสาร
ท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของ
คอมพิวเตอรและขอความเสียง
ในหนา 127

110 ภาคผนวก B   การตั้งคาโทรสารเพ่ิมเติม THWW



กรณี A: สายโทรสารแยกตางหาก (ไมรับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศัพทแยกตางหากที่คุณจะไมรับสายสนทนา และคุณไมมีอุปกรณอื่นเช่ือมตอกับสายโทรศัพทนี้ ใหต้ังคา
เครื่องพิมพของคุณตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอน้ี

ภาพ B-1  ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การติดต้ังเคร่ืองพิมพที่มีสายโทรสารแยกตางหาก

1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

2. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

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

4. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรับโดยอัตโนมัติหลงัจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนท่ีกำหนดในการตั้งคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพมิพจะเริ่มสงสัญญาณการรบัโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร

กรณี B: การต้ังคาเครื่องพิมพท่ีมี DSL
หากคุณใชบริการ DSL ผานบริษัทโทรศัพทของคุณ และไมไดเช่ือมตออุปกรณใดๆ กับเครื่องพิมพ ใหใชคำแนะนำในหัวขอ
น้ีเพื่อเช่ือมตอตัวแยกสัญญาณ DSL ท่ีอยูระหวางชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนังกับเคร่ืองพิมพ ตัวแยกสัญญาณ DSL จะขจัด
สัญญาณดิจิตอลท่ีขัดขวางการทำงานของเครื่องพิมพ ดังน้ันเครื่องพิมพจะสามารถส่ือสารกับสายโทรศัพทไดอยางถูกตอง
(DSL อาจเรียกวา ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)

หมายเหตุ: หากคุณใชสาย DSL แตไมไดเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ คุณจะไมสามารถสงและรับโทรสารดวยเครื่องพิมพได
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ภาพ B-2  ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศัพทจากผูใหบริการ DSL ของคุณ

3 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การติดต้ังเคร่ืองพิมพรวมกับ DSL

1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับพอรตท่ีวางบนตัวแยกสัญญาณ DSL
จากนั้น ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ดานหลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL กับเคร่ืองพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สายโทรศัพท
พิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

เนื่องจากมีสายโทรศัพทใหมาเพียงสายเดียว คุณอาจจำเปนตองหาสายโทรศัพทมาเพิ่มสำหรับการติดต้ังแบบน้ี

3. ตอสายโทรศัพทเพิ่มเติมจากตัวแยกสัญญาณ DSL ชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

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

● หากคุณใช PBX หรืออุปกรณแปลงสัญญาณ/อะแดปเตอรข้ัวตอ ISDN ใหเช่ือมตอเครื่องพิมพกับพอรตที่ออกแบบมา
สำหรับใชกับโทรสารและโทรศัพท นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดวยวา ไดต้ังคาอะแดปเตอรขั้วตอไวที่ประเภทสวิตชที่
ถูกตองสำหรับใชในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากทำได
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หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะใหคุณสามารถตั้งคาพอรตตางๆ สำหรับอุปกรณโทรศัพทเฉพาะได ตัวอยาง
เชน คุณอาจตองกำหนดพอรตสำหรับโทรศัพท และโทรสารกลุม 3 และอีกพอรตหนึง่เพ่ือใชงานอเนกประสงค ในกรณี
ที่คุณมีปญหาเม่ือทำการเช่ือมตอกับพอรตโทรสาร/โทรศัพทของอุปกรณแปลงสัญญาณ ISDN ใหลองใชพอรต
อเนกประสงค ซ่ึงชองน้ันอาจเรียกวา "multi-combi" หรืออ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน

● หากคุณใชระบบโทรศัพท PBX ใหต้ังเสียงเรียกสายซอนเปน "ปด"

หมายเหตุ: ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีการตั้งเสียงเรียกสายซอนเปน "เปด" โดยคาเริ่มตน เสียงเรียกสายซอน
จะขัดขวางการสงโทรสารทั้งหมด ซ่ึงทำใหคุณไมสามารถสงหรือรับโทรสารผานเครื่องพิมพได ดูเอกสารที่มากับระบบ
โทรศัพท PBX สำหรับวิธีการปดเสียงเรียกสายซอน

● หากคุณใชระบบ PBX ใหกดหมายเลขเพ่ือไปสูระบบโทรศัพทภายนอกกอนที่จะกดหมายเลขโทรสาร

● ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดใชสายที่ใหมาเพ่ือเชื่อมตอเครื่องพิมพกับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง มิฉะน้ัน คุณอาจไม
สามารถรับสงโทรสารได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพทที่คุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยู
แลว หากสายโทรศัพทที่ใหมามีขนาดส้ันเกินไป คุณสามารถซ้ือตัวตอพวงเพื่อตอขยายสายโทรศัพทจากรานจำหนาย
เคร่ืองใชไฟฟาในพ้ืนที่ของคุณ

คุณอาจจำเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะอยูบนสายเดียวกัน
หากคุณสมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ (ผานทางบริษัทโทรศัพทของคุณ) ที่ทำใหคุณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศัพท
บนสายโทรศัพทหน่ึงสาย โดยที่แตละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขาที่แตกตางกัน ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่ไดอธิบาย
ไวในหัวขอน้ี

ภาพ B-3  ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
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การติดตั้งเคร่ืองพิมพรวมกับบริการเสียงเรยีกเขาเฉพาะ

1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณุอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

2. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

3. เปลี่ยนการต้ังคา Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ใหตรงกับรูปแบบที่บริษัทโทรศัพทกำหนดมาใหสำหรับ
หมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ: ตามคาเร่ิมตน เครื่องพิมพไดถูกกำหนดใหตอบรับเสียงเรียกเขาทุกรูปแบบ หากคุณไมต้ังคาให
Distinctive Ring (เสียงเรียกเขาเฉพาะ) ตรงกับรูปแบบเสียงเรียกเขาทีก่ำหนดสำหรับหมายเลขโทรสารของคุณ
เครื่องพิมพอาจตอบรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสาร หรืออาจไมตอบรับสายใดๆ

คำแนะนำ: คุณสามารถใชคุณสมบัติ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา) ที่แผง
ควบคุมของเครื่องพิมพเพื่อตั้งคาเสียงเรียกเขาเฉพาะ ดวยคุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพจะจดจำและบันทึกรูปแบบเสียงเรียก
เขาของสายเรียกเขา และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขาเฉพาะท่ีกำหนดโดยบริษัทโทรศัพทของคุณเพื่อรับโทรสาร
สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ การตั้งคาชนิดการโทร ในหนา 45

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

5. รันการทดสอบโทรสาร

เคร่ืองพิมพจะตอบรับสายเรียกเขาที่มีรูปแบบเสียงเรียกเขาตามที่คุณเลือกไวโดยอัตโนมัต ิ(การต้ังคา Distinctive Ring
(เสียงเรียกเขาเฉพาะ)) หลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนที่เลือกไว (การต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา))
เคร่ืองพิมพจะเริ่มสงสัญญาณการรับโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี E: สายท่ีใชโทรศัพท/โทรสารรวมกัน
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณไมมีอุปกรณสำนักงานอ่ืนๆ (หรือบริการ
ขอความเสียง) บนสายโทรศัพท ใหติดต้ังเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอน้ี

ภาพ B-4  ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
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2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 โทรศัพท (ทางเลือก)

การติดตั้งเคร่ืองพิมพรวมกับสายสนทนา/โทรสารที่ใชรวมกัน

1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

2. โปรดปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:

● หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเคร่ืองพิมพ แลว
เช่ือมตอโทรศัพทเขากับพอรตน้ี

● หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศัพทโดยตรงที่ดานบนของสายเคเบิลของเครื่องพิมพ
ที่มีปล๊ักเสียบผนังมาพรอมกัน

3. คุณจะตองกำหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสายดวยตนเอง โดย:

● หากคุณตั้งคาเครื่องพิมพใหตอบรับสายอัตโนมัติ เคร่ืองพิมพจะรับสายเรียกเขาและรับโทรสารท้ังหมด
เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หากสงสัยวาสายใด
เปนสายสนทนา คุณตองรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการต้ังคาเครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ให
เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

● หากคุณต้ังคาเครื่องพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสายโทรสารท่ีเขามาดวยตนเอง เพราะ
เครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตัง้คาเครื่องพมิพเปนการรบัสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับและไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับ
สายโทรสารดวยตัวเอง

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชรวมกับขอความเสียง
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และคุณยังสมัครใชบริการขอความเสียงผานทาง
บริษัทโทรศัพทอีกดวย ใหติดต้ังเครื่องพิมพตามที่อธิบายในหัวขอนี้

หมายเหตุ: คุณไมสามารถรับโทรสารแบบอัตโนมัตไิดหากคุณใชบริการขอความเสียงที่หมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับที่ใช
สำหรับสายของโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซ่ึงหมายความวา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวคุณเอง หาก
คุณตองการรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทของคุณเพือ่สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขอสาย
โทรศัพทอีกสายแยกตางหากสำหรับโทรสาร
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ภาพ B-5  ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพรวมกับบริการขอความเสียง

1. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

คุณอาจจำเปนตองเช่ือมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณุอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

2. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองเปนผูรับสายโทรสารที่เขามาดวยตนเอง ไมเชนนั้น เครื่องพิมพจะไมสามารถรับโทรสารได คุณตองเร่ิมสงโทรสาร
ดวยตนเองกอนท่ีบริการขอความเสียงจะรับสาย

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี G: สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร (ไมรับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารท่ีไมรบัสายสนทนาและมีโมเด็มคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับสายน้ี ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวใน
หัวขอน้ี

หมายเหตุ: หากคุณมีโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร โมเด็มดังกลาวจะใชสายโทรศัพทรวมกับเคร่ืองพิมพ คุณไม
สามารถใชโมเดม็และเครื่องพิมพพรอมกันได ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพมิพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกำลังใช
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเน็ต

● การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร

● การติดตั้งเครื่องพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
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การติดต้ังเคร่ืองพิมพรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณกำลังใชสายโทรศัพทเสนเดียวกันเพื่อสงโทรสารและตอกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามวิธีการ
เหลานี้ในการติดตั้งเครื่องพิมพ

ภาพ B-6  ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

การติดต้ังเคร่ืองพิมพรวมกับโมเด็ม 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 ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

4. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัต ิใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ: หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพมิพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

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

7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรบัโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนท่ีคุณต้ังไวในการต้ังคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพมิพจะเริ่มสงสัญญาณการรบัโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร
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หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

การติดต้ังเคร่ืองพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชบริการ DSL และใชสายโทรศัพทน้ันเพ่ือสงโทรสาร ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

ตอปลายสายดานหนึ่งของแจ็คโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเคร่ืองพิมพเพื่อเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของ
เคร่ืองพิมพ เสียบปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

4 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

5 Computer (คอมพิวเตอร)

หมายเหตุ: คุณจำเปนตองซ้ือตัวแยกสายแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและ
พอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนาน
ชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหน่ึงปลั๊กที่ดานหลัง

ภาพ B-7  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

การติดต้ังเคร่ืองพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL จากน้ัน ตอปลาย
สายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับดานหลังของเครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสาร
ได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน
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4. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

5. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง

6. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรบัโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนท่ีคุณต้ังไวในการต้ังคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพมิพจะเริ่มสงสัญญาณการรบัโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร
การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซ่ึงข้ึนอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่หรือสองพอรต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซื้อตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่
แสดงไวในภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หนึ่งพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดาน
หลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชรวมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร
หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสำหรับรับและสงโทรสารและสายสนทนา ใหปฏิบัติตามคำแนะนำเหลาน้ีเพื่อตั้งคาโทรสาร
ของคุณ

การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซ่ึงข้ึนอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่หรือสองพอรต

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 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

4 คอมพิวเตอรพรอมโมเด็ม

5 โทรศัพท

การตั้งคาเคร่ืองพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

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 ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณุอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

5. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัต ิใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ: หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

6. คุณจะตองกำหนดวาจะใหเครื่องพิมพตอบรับสายแบบอัตโนมัติหรือตองการรับสายดวยตนเอง โดย:

● หากคุณตั้งคาเครื่องพิมพใหตอบรับสายอัตโนมัติ เคร่ืองพิมพจะรับสายเรียกเขาและรับโทรสารท้ังหมด
เครื่องพิมพจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางสายโทรสารและสายสนทนาไดในกรณีนี้ หากสงสัยวาสายใด
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เปนสายสนทนา คุณตองรับสายกอนที่เครื่องพิมพจะรับสาย หากตองการต้ังคาเครื่องพิมพใหรับสายอัตโนมัติ ให
เปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

● หากคุณต้ังคาเครื่องพิมพเปนการรับสายโทรสารดวยตนเอง คุณตองรับสายโทรสารท่ีเขามาดวยตนเอง เพราะ
เครื่องพิมพไมสามารถรับโทรสารได หากตองการตั้งคาเครื่องพิมพใหเปนการรับสายดวยตนเอง ใหปดการตั้งคา
Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศัพทกอนที่เครื่องพิมพจะตอบรับและไดยินเสียงสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองสงโทรสาร คุณจะตองตอบรับ
สายโทรสารดวยตัวเอง

หากคุณใชสายโทรศัพทของคุณสำหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติ
ตามคำแนะนำเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชรวมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร
ใชคำแนะนำเหลานี้หากคอมพิวเตอรของคุณมีโมเด็ม DSL/ADSL

ภาพ B-10  ภาพดานหลังของเคร่ืองพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 โทรศัพท

5 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

6 Computer (คอมพิวเตอร)

7 ใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำเปนตองซ้ือตัวแยกสายแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและ
พอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนาน
ชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหน่ึงปลั๊กที่ดานหลัง
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ภาพ B-11  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

การติดต้ังเคร่ืองพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

1. โปรดขอ DSL ฟลเตอรจากผูใหบริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศัพทในสวนอ่ืนของที่พักอาศัย/สำนักงานท่ีใชหมายเลขเดียวกับบริการ DSL จะตองถูกเช่ือมตอเขา
กับตัวแยกสัญญาณ DSL เพ่ิมเติมเพื่อไมใหมีเสียงรบกวนในขณะที่กำลังสนทนา

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL จากน้ัน ตอปลาย
สายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับดานหลังของเครื่องพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสาร
ได สายโทรศัพทพิเศษน้ีแตกตางจากสายโทรศัพททีคุ่ณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

3. หากคุณใชระบบโทรศัพทแบบขนาน ใหถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ แลวเช่ือมตอ
โทรศัพทเขากับพอรตนี้

4. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง

7. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องพิมพจะตอบรบัโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนท่ีคุณต้ังไวในการต้ังคา Rings
to Answer (เสียงเรียกเขา) เครื่องพมิพจะเริ่มสงสัญญาณการรบัโทรสารไปยังเครื่องสงโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชรวมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และเชื่อมตอกับเคร่ืองตอบรับทีร่ับสายสนทนาดวย
หมายเลขโทรศัพทนี้ ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในสวนนี้

ภาพ B-12  ภาพดานหลังของเคร่ืองพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง
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2 ใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพเพื่อตอเขากับพอรต 1-LINE ท่ีดานหลังของเคร่ืองพิมพ

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

4 โทรศัพท (ทางเลือก)

การติดตั้งเคร่ืองพิมพรวมกับสายสนทนา/สายโทรสารที่มีเครื่องตอบรับ

1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2. ถอดสายเครื่องตอบรบัของคุณจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของ
เคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ: หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับของคุณเขากับเคร่ืองพิมพโดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองสง
โทรสารอาจจะถูกบันทึกไวในเครือ่งตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพน้ี

3. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

4. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเคร่ืองตอบรับโดย
ตอที่พอรต "OUT"

หมายเหตุ: หากไมสามารถตอสายนอกเน่ืองจากการใชเคร่ืองตอบรับอัตโนมัต ิคุณสามารถซ้ือและใชตัวแยกสายแบบ
ขนาน (หรือตัวตอพวง) เพื่อตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสาย
โทรศัพททั่วไปสำหรับการเช่ือมตอในสวนน้ี

5. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

6. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง

7. เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ท่ีเครื่องพิมพเปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่เคร่ืองพิมพของคุณ
จะสามารถรองรับได (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนที่ตั้งไว จากน้ันคำทักทายที่
บันทึกไวจะดังข้ึน เครื่องพมิพจะตรวจสอบการโทรเขาในระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณ
โทรสารเขามา เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่องพิมพจะหยุดการ
ตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณจะสามารถบันทึกขอความเสียงได

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใชรวมกับโมเด็มของคอมพิวเตอรและเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน และเช่ือมตอโมเด็มคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
เขากับสายโทรศัพทน้ีดวย ใหติดตั้งเครื่องพิมพของคุณตามที่อธิบายไวในหัวขอนี้

หมายเหตุ: เน่ืองจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถใชทั้ง
โมเด็มและเครื่องพิมพไดพรอมกัน ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกำลังใชโมเด็ม
dial-up ของคอมพิวเตอรเพือ่สงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเนต็
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● สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเคร่ืองตอบรับ

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและเคร่ืองตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบรับ
การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซ่ึงข้ึนอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่หรือสองพอรต

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  ภาพดานหลังของเคร่ืองพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 พอรตโทรศัพท "IN" ที่คอมพิวเตอร

3 พอรตโทรศัพท "OUT" ที่คอมพิวเตอร

4 ใชสายโทรศัพทที่ใหมาในกลองพรอมกับเคร่ืองพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

5 คอมพิวเตอรที่มีโมเด็ม

6 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

7 โทรศัพท (ทางเลือก)

การตั้งคาเคร่ืองพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มีพอรตโทรศัพทสองพอรต

1. ถอดปลั๊กสีขาวออกจากพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

2. หาสายโทรศัพทที่เชื่อมตอจากดานหลังของเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ (โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร) ไปยังชอง
เสียบสายโทรศัพทที่ผนัง ถอดสายดังกลาวออกจากชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง แลวเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ
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3. ถอดปลั๊กเคร่ืองตอบรับออกจากแจ็คเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง และเช่ือมตอกับพอรต "OUT" ที่ดานหลังคอมพิวเตอร
(โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร)

4. ในการใชสายโทรศัพทที่มีมาใหในกลองพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายดานหนึ่งเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง
จากนั้นใหตอปลายอีกดานเขากับพอรต 1-LINE ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทท่ีคุณอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

5. (เลือกได) หากเครื่องตอบรับไมมีโทรศัพทในตัว เพ่ือความสะดวก คุณควรจะตอเครื่องโทรศัพทกับเคร่ืองตอบรับโดย
ตอที่พอรต "OUT"

หมายเหตุ: หากไมสามารถตอสายนอกเน่ืองจากการใชเคร่ืองตอบรับอัตโนมัต ิคุณสามารถซ้ือและใชตัวแยกสายแบบ
ขนาน (หรือตัวตอพวง) เพื่อตอทั้งสายเครื่องตอบรับอัตโนมัติและโทรศัพทเขากับเครื่องพิมพ คุณสามารถใชสาย
โทรศัพททั่วไปสำหรับการเช่ือมตอในสวนน้ี

6. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัต ิใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ: หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพมิพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

7. เปดใชงานการต้ังคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

8. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง

9. เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) บนเครื่องพิมพใหมีจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดท่ีผลิตภัณฑของ
คุณรองรับได (จำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนที่ตั้งไว จากน้ันคำทักทายที่
บันทึกไวจะดังข้ึน เครื่องพมิพจะตรวจสอบการโทรเขาในระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณ
โทรสารเขามา เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่องพิมพจะหยุดการ
ตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณจะสามารถบันทึกขอความเสียงได

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอรและเคร่ืองตอบรับ
ภาพ B-15  ภาพดานหลังของเคร่ืองพิมพ
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1 ชองเสียบสายโทรศัพทท่ีผนัง

2 ตัวแยกสายแบบขนาน

3 ตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

5 โทรศัพท (ทางเลือก)

6 โมเด็ม DSL/ADSL

7 คอมพิวเตอร

8 สายโทรศัพทท่ีมาพรอมกับเครื่องพิมพเชื่อมตอกับพอรต 1-LINE ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทท่ีใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำเปนตองซ้ือตัวแยกสายแบบขนาน ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและ
พอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนาน
ชนิดที่มีพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหนาและหน่ึงปลั๊กที่ดานหลัง

ภาพ B-16  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน

การติดต้ังเคร่ืองพิมพรวมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร

1. โปรดขอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากผูใหบริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศัพทในสวนอ่ืนของที่พักอาศัย/สำนักงานท่ีใชหมายเลขเดียวกับบริการ DSL/ADSL จะตองถูกเชื่อม
ตอเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เพิ่มเติม เพื่อไมใหมีเสียงรบกวนในขณะที่กำลังสนทนา

2. การใชสายโทรศัพทที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ ใหตอปลายสายดานหนึ่งเขากับตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL จากนั้น
ตอปลายสายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต 1-LINE ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพ่ือเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL กับเคร่ืองพิมพ คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณุอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

3. การเชื่อมตอตัวแยกสัญญาณ DSL/ADSL เขากับตัวแยกสาย

4. ถอดสายเครื่องตอบรับจากชองเสียบสายโทรศัพทบนผนัง และเสียบเขากับพอรต 2-EXT ที่ดานหลังของเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: หากคุณไมเชื่อมตอเครื่องตอบรับของคุณเขากับเคร่ืองพิมพโดยตรง เสียงสัญญาณโทรสารจากเคร่ืองสง
โทรสารอาจจะถูกบันทึกไวในเคร่ืองตอบรับ และคุณอาจไมไดรับโทรสารจากเครื่องพิมพนี้

5. การเชื่อมตอโมเด็ม DSL เขากับตัวแยกสายแบบขนาน

6. การเชื่อมตอตัวแยกสายแบบขนานเขากับชองเสียบสายบนผนัง

7. กำหนดใหเครื่องตอบรับรับสายหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนสองถึงสามครั้ง
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8. เปลี่ยนการต้ังคา Rings to Answer (เสียงเรียกเขา) ท่ีเครื่องพิมพเปนจำนวนเสียงเรียกเขาสูงสุดที่เคร่ืองพิมพจะ
สามารถรองรับได

หมายเหตุ: จำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาสูงสุดจะแตกตางกันไปตามประเทศ/พื้นที่

9. รันการทดสอบโทรสาร

เมื่อโทรศัพทดังขึ้น เครื่องตอบรับอัตโนมัติจะตอบรับหลังจากเสียงเรียกเขาดังข้ึนตามจำนวนที่ตั้งไว จากน้ันคำทักทายที่
บันทึกไวจะดังข้ึน เครื่องพมิพจะตรวจสอบการโทรเขาในระหวางนี้ โดยการ "ฟง" สัญญาณโทรสาร หากตรวจพบสัญญาณ
โทรสารเขามา เครื่องพิมพจะสงเสียงการรับโทรสารและทำการรับโทรสาร หากไมมีสัญญาณโทรสาร เครื่องพิมพจะหยุดการ
ตรวจสอบสายและเครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณจะสามารถบันทึกขอความเสียงได

หากคุณใชสายโทรศัพทเสนเดียวกับสำหรับสายสนทนา การรับและสงโทรสาร และมีโมเด็ม DSL ของคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติ
ตามคำแนะนำเหลาน้ีเพ่ือต้ังคาโทรสารของคุณ

หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชรวมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรและขอความเสียง
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดวยหมายเลขโทรศัพทเดียวกัน ใชโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรบนสายโทรศัพท
เดียวกันน้ี และสมัครใชบริการขอความเสียงผานทางบริษัทโทรศัพท ใหติดตั้งเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในหัวขอน้ี

หมายเหตุ: คุณไมสามารถรับโทรสารแบบอัตโนมัตไิดหากคุณใชบริการขอความเสียงที่หมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับที่ใช
สำหรับสายของโทรสาร คุณตองรับโทรสารดวยตัวเอง ซ่ึงหมายความวา คุณตองรับสายโทรสารที่เขามาดวยตัวคุณเอง หาก
คุณตองการรับโทรสารโดยอัตโนมัติ โปรดติดตอบริษัทโทรศัพทของคุณเพือ่สมัครใชบริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ หรือขอสาย
โทรศัพทอีกสายแยกตางหากสำหรับโทรสาร

เนื่องจากโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอรของคุณใชสายโทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพ คุณจะไมสามารถใชทั้งโมเด็มและ
เครื่องพิมพไดพรอมกัน ตัวอยางเชน คุณไมสามารถใชเครื่องพิมพเพื่อรับสงโทรสารไดถาคุณกำลังใชโมเดม็ dial-up ของ
คอมพิวเตอรเพ่ือสงอีเมลหรือเขาใชงานอินเทอรเนต็

การตั้งคาเครื่องพิมพเพื่อใชรวมกับคอมพิวเตอรมีอยูสองวิธี ซ่ึงข้ึนอยูกับจำนวนพอรตโทรศัพทบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ กอนที่คุณจะเริ่ม ใหตรวจสอบคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูวาเครื่องมีพอรตโทรศัพทหนึง่หรือสองพอรต

● หากคอมพิวเตอรมีพอรตโทรศัพทเพียงพอรตเดียว คุณตองซ้ือตัวแยกสายแบบขนาน (หรือตัวตอพวง) ดังที่แสดงไวใน
ภาพประกอบ (ตัวแยกสายแบบขนานมีพอรต RJ-11 หน่ึงพอรตที่ดานหนาและพอรต RJ-11 สองพอรตที่ดานหลัง
อยาใชตัวแยกสายโทรศัพทสองสาย ตัวแยกสายแบบอนุกรม หรือตัวแยกสายแบบขนานชนิดที่มีพอรต RJ-11 สอง
พอรตที่ดานหนาและหนึ่งปลั๊กที่ดานหลัง)

ภาพ B-17  ตัวอยางของตัวแยกคูขนาน
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● หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณปรากฏอยูในตาราง แสดงวาคุณอาจใชระบบโทรศัพทแบบขนาน สำหรับระบบโทรศัพท
แบบขนาน คุณสามารถเช่ือมตออุปกรณโทรศัพทที่ใชรวมกันของคุณกับสายโทรศัพทโดยใชพอรต "2-EXT" ที่ดาน
หลังของเครื่องพิมพ

ภาพ B-18  ภาพดานหลังของเครื่องพิมพ

1 ชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง

2 ใชสายโทรศัพทท่ีใหมาในกลองพรอมกับเครื่องพิมพเพือ่เชื่อมตอกับพอรต 1-LINE

คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอรพรอมโมเดม็

4 โทรศัพท

การติดตั้งเครื่องพิมพบนสายโทรศัพทสายเดียวกับคอมพิวเตอรที่มพีอรตโทรศัพทสองพอรต

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 ซ่ึงอยูดานหลังเครื่องพิมพ

หมายเหตุ: คุณอาจจำเปนตองเชื่อมตอสายโทรศัพทที่ใหมาเขากับอะแดปเตอรสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไมใชสายที่ใหมาเพื่อเช่ือมตอเครื่องพิมพเขากับชองเสียบสายโทรศัพทที่ผนัง คุณอาจไมสามารถใชโทรสารได สาย
โทรศัพทพิเศษนี้แตกตางจากสายโทรศัพทที่คณุอาจมีอยูในบานหรือสำนักงานของคุณอยูแลว

5. หากคุณต้ังคาซอฟตแวรโมเด็มใหรับโทรสารเขาในเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัต ิใหปดการต้ังคาน้ัน

หมายเหตุ: หากคุณไมปดการต้ังคาการรับโทรสารอัตโนมัติในซอฟตแวรโมเด็ม เครื่องพิมพจะไมสามารถรับ
โทรสารได

6. ปดการตั้งคา Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ)

7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตองใหมีผูรอรับสายโทรสารที่เขามา เพราะเครื่องพิมพไมสามารถรบัโทรสารได
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หากคุณพบปญหาในการติดต้ังเครื่องพิมพที่มีอุปกรณเสรมิ โปรดติดตอขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากผูใหบริการหรือผู
จำหนายในประเทศของคุณ
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การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
หากตองการขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต้ังคาเคร่ืองพิมพสำหรับการรับและสงโทรสารโดยใช ระบบโทรศัพทแบบอนุกรม
โปรดดูที่เว็บไซตการกำหนดคาโทรสารสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมัน www.hp.com/de/faxconfig

สวิตเซอรแลนด (ฝร่ังเศส) 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
คุณสามารถทดสอบการต้ังคาโทรสารของคุณเพ่ือตรวจสอบสถานะของเครื่องพมิพวาไดรับการต้ังคาอยางถูกตองสำหรบั
โทรสาร ทำการทดสอบนี้หลังจากคุณตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับการใชโทรสารเรียบรอยแลว การทดสอบจะทำสิ่งตอไปน้ี:

● ทดสอบฮารดแวรเครื่องโทรสาร

● ตรวจสอบวาไดตอสายโทรศัพทประเภทท่ีถูกตองเขากับเคร่ืองพิมพ

● ตรวจสอบวาสายโทรศัพทเสียบเขาไปในพอรตทีถู่กตองหรือไม

● ตรวจสอบสัญญาณการโทร

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมตอสายโทรศัพท

● ตรวจสอบหาสายโทรศัพทที่สามารถใชได

เคร่ืองพิมพจะพมิพรายงานที่มผีลลัพธของการทดสอบ หากการทดสอบไมผาน ใหทบทวนรายงานสำหรับขอมูลเก่ียวกับวิธี
การแกไขปญหาและทำการทดสอบใหม

การทดสอบการต้ังคาโทรสารผานแผงควบคุมของเครื่องพิมพ

1. การติดต้ังเคร่ืองพิมพสำหรับการรับและสงโทรสารตามข้ันตอนการติดต้ังภายในบานหรือสำนักงาน

2. ตรวจสอบใหแนใจวาตลับบรรจุหมึกไดรับการติดต้ังแลว และปอนกระดาษขนาดเต็มแผนลงในถาดปอนกระดาษเขา
กอนทำการทดสอบ

3. จากหนาจอ หนาหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ กดปุม ขึ้น และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

4. เลือก Settings (การต้ังคา) เลือก Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) เลือก Fax Setup Wizard (ตัวชวยตั้งคา
โทรสาร) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

เครื่องพิมพจะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพรายงาน

5. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบผานและคุณประสบปญหาในการสงโทรสาร ตรวจสอบการต้ังคาโทรสารที่แสดงรายการไวใน
รายงาน เพื่อตรวจสอบวาการตัง้คาถูกตอง การต้ังคาโทรสารที่เปนคาวางหรือไมถูกตองจะเปนสาเหตุใหเกดิ
ปญหาเก่ียวกับโทรสาร

● หากการทดสอบลมเหลว ใหทบทวนรายงานเพื่อหาขอมูลที่จะใชแกปญหาที่เกิดขึ้น

THWW การทดสอบการตั้งคาโทรสาร 131



132 ภาคผนวก B   การตั้งคาโทรสารเพ่ิมเติม THWW



ดัชนี

A
ADSL, การตั้งคาโทรสารกับ

ระบบโทรศัพทแบบขนาน 111

D
DSL, การต้ังคาโทรสารกับ

ระบบโทรศัพทแบบขนาน 111

ก
กระดาษ

ประเภทกระดาษท่ีแนะนำ 18
การต้ังคา

DSL (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
111

การทดสอบโทรสาร 131
ขอความเสียง (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 115

บริการเสียงเรียกเขาเฉพาะ (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 113

ระบบ PBX (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 112

สาย ISDN (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 112

สายโทรศัพทรวม (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 114

สายโทรสารแยกตางหาก (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 111

เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 122

เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติและโมเด็ม
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 123

โมเด็มของคอมพิวเตอร (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 116

โมเด็มของคอมพิวเตอรและขอความ
เสียง (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)
127

โมเด็มของคอมพิวเตอรและสาย
สนทนา (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 119

โมเด็มของคอมพิวเตอรและเครื่องตอบ
รับอัตโนมัติ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 123

การต้ังคาขอความเสียง
และโมเด็มของคอมพิวเตอร (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 127

การทดสอบ, โทรสาร
การตั้งคา 131

การทดสอบโทรสาร
การตั้งคา 131

การทำสำเนา
ขอกำหนดรายละเอยีด 92

การบริการลูกคา
การรับประกัน 83

การพิมพ
ขอกำหนดเฉพาะ 92

การรับประกัน 83
การสแกน

ขอกำหนดเฉพาะในการสแกน 92

ข
ขั้นตอนการสนับสนุน 82
ขอกำหนดเก่ียวกับระบบ 91
ขอความเสียง

การตั้งคากับโทรสาร (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 115

การตั้งคากับโทรสารและโมเด็มของ
คอมพิวเตอร (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 127

ขอมูลดานเทคนิค
ขอกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทำ
สำเนา 92

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ 91
ขอกำหนดเฉพาะของโทรสาร 93
ขอกำหนดเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 91

ขอกำหนดเฉพาะในการพิมพ 92
ขอกำหนดเฉพาะในการสแกน 92

ค
เครื่องตอบรับอัตโนมัติ

การตั้งคากับโทรสาร (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 122

การตั้งคากับโทรสารและโมเด็ม 123

ท
โทรสาร

DSL, การตั้งคา (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 111

การตั้งคาสายโทรศัพทรวม (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 114

การตั้งคาเสียงเรียกเขาเฉพาะ (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 113

ขอกำหนดเฉพาะของโทรสาร 93
ขอความเสียง, การตั้งคา (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 115

ระบบ PBX, การต้ังคา (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 112

สาย ISDN, การตั้งคา (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 112

สายโทรสารแยกตางหาก (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 111

เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติ, การตั้งคา
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 122

เคร่ืองตอบรับอัตโนมัติและโมเด็ม, ใช
รวมกับ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 123

โมเด็มและขอความเสียง, ใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 127

โมเด็มและสายสนทนา, ใชรวมกับ
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 119

โมเด็มและเครื่องตอบรับอัตโนมัต,ิ ใช
รวมกับ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 123

THWW ดัชนี 133



โทรสาร โมเด็ม
, ใชรวมกับ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 116

ป
ประกาศขอบังคับ 99

หมายเลขรุนตามขอบังคับ 99
ปุม, แผงควบคุม 6

ผ
แผงควบคุม

คุณสมบัติ 6
ปุม 6

ฝ
ฝายสนับสนุนทางโทรศัพท 82

ม
โมเด็ม

ใชรวมกับโทรสารและขอความเสียง
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 127

ใชรวมกับโทรสารและเคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 123

โมเด็ม dial-up
ใชรวมกับโทรสาร (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 116

ใชรวมกับโทรสารและขอความเสียง
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 127

ใชรวมกับโทรสารและสายสนทนา
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 119

ใชรวมกับโทรสารและเคร่ืองตอบรับ
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 123

โมเด็ม ใชรวมกับ
โทรสาร (ระบบโทรศัพทแบบขนาน)

116
โทรสารและสายสนทนา (ระบบ
โทรศัพทแบบขนาน) 119

โมเด็มของคอมพิวเตอร
ใชรวมกับโทรสาร (ระบบโทรศัพท
แบบขนาน) 116

ใชรวมกับโทรสารและขอความเสียง
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 127

ใชรวมกับโทรสารและสายสนทนา
(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) 119

ใชรวมกับโทรสารและเคร่ืองตอบรับ
อัตโนมัติ (ระบบโทรศัพทแบบ
ขนาน) 123

ร
ระบบ PBX, การตั้งคากับโทรสาร

ระบบโทรศัพทแบบขนาน 112
ระบบโทรศัพทแบบขนาน

การตั้งคา DSL 111
การตั้งคา ISDN 112
การตั้งคา PBX 112
การตั้งคาสายรวม 114
การตั้งคาสายแบบแยกตางหาก 111
การตั้งคาเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

122
การตั้งคาเสียงเรียกเขาเฉพาะ 113
การตั้งคาโมเด็ม 116
การตั้งคาโมเด็มที่ใชรวมกับสาย
สนทนา 119

การตั้งคาโมเด็มและขอความเสียง
127

การตั้งคาโมเด็มและเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ 123

ระยะเวลาการใหการสนับสนุนทาง
โทรศัพท
ระยะเวลาการใหการสนับสนุน 83

รีไซเคิล
ตลับหมึกพิมพ 96

รูปแบบเสียงเรียกเขา
ระบบโทรศัพทแบบขนาน 113

ส
สภาพแวดลอม

ขอกำหนดเฉพาะดานสภาพ
แวดลอม 91

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 95

สาย ISDN, การต้ังคากับโทรสาร
ระบบโทรศัพทแบบขนาน 112

เสียงเรียกเขาเฉพาะ
ระบบโทรศัพทแบบขนาน 113

ห
หลังระยะเวลการใหการสนับสนุน 83

134 ดัชนี THWW


	วิธีใช้ HP Officejet 2620 series
	ทำความรู้จักกับ HP Officejet 2620 series
	ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
	แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

	การพิมพ์
	การพิมพ์เอกสาร
	การพิมพ์ภาพถ่าย
	การพิมพ์ซองจดหมาย
	การพิมพ์แบบฟอร์มสำเร็จรูป
	การพิมพ์โดยใช้จำนวน dpi สูงสุด
	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ์

	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ
	กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ์
	การวางวัสดุพิมพ์
	การวางต้นฉบับ
	การสั่งซื้อกระดาษของ HP

	การทำสำเนาและสแกน
	ทำสำเนาเอกสาร
	การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการทำสำเนา
	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน

	โทรสาร
	การส่งโทรสาร
	การส่งโทรสารมาตรฐาน
	การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์
	การส่งโทรสารจากโทรศัพท์ด้วยตนเอง
	การส่งโทรสารโดยใช้ปุ่มโทรศัพท์ที่หน้าจอ
	การกำหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลัง
	การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด

	การรับโทรสาร
	การรับโทรสารด้วยตนเอง
	การพิมพ์โทรสารที่รับมาในหน่วยความจำซ้ำ
	การส่งต่อโทรสารไปยังหมายเลขอื่น
	การตั้งขนาดกระดาษสำหรับรับโทรสาร
	การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไม่ต้องการ
	การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไม่ต้องการ
	การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไม่ต้องการ


	การตั้งค่ารายการโทรด่วน
	การตั้งค่าและการเปลี่ยนรายการโทรด่วน
	การลบรายการโทรด่วน

	การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรสาร
	การกำหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร
	การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอัตโนมัติ))
	การกำหนดจำนวนครั้งของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ
	การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเข้าสำหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ
	การตั้งค่าชนิดการโทร
	การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำ
	การตั้งความเร็วโทรสาร
	การตั้งค่าระดับเสียงของโทรสาร

	โทรสารและบริการโทรศัพท์ดิจิตอล
	การใช้โทรสารผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
	การใช้รายงาน
	การพิมพ์รายงานการยืนยันโทรสาร
	การพิมพ์และการดูบันทึกการรับส่งโทรสาร
	การพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารที่ส่งไปครั้งล่าสุด
	การพิมพ์รายงานหมายเลขผู้โทร
	การดูประวัติการโทร

	เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการส่งโทรสาร

	การดูแลตลับหมึกพิมพ์
	ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
	การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
	การเลือกตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้อง
	เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
	การใช้โหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว
	ข้อมูลการรับประกันตลับหมึก
	ข้อแนะนำในการใช้ตลับหมึกพิมพ์

	การเชื่อมต่อ
	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่
	การเชื่อมต่อ USB

	การแก้ไขปัญหา
	ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
	นำสิ่งกีดขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์
	การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
	ไม่สามารถพิมพ์งานได้
	การแก้ไขปัญหาการทำสำเนาและการสแกน
	การแก้ไขปัญหาการใช้โทรสาร
	ฝ่ายสนับสนุนของ HP
	ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์
	ขั้นตอนการสนับสนุน
	ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
	ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์
	การโทรศัพท์ติดต่อ
	หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการสนับสนุน
	หลังระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

	ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ


	ข้อมูลทางเทคนิค
	ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
	ลักษณะเฉพาะ
	ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบ
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม
	ความจุของถาดป้อนกระดาษ
	ความจุของถาดรับกระดาษออก
	ขนาดกระดาษ
	น้ำหนักกระดาษ
	ข้อกำหนดเฉพาะในการพิมพ์
	ข้อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสำเนา
	ข้อกำหนดเฉพาะในการสแกน
	ข้อกำหนดเฉพาะของโทรสาร
	ความละเอียดในการพิมพ์
	ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
	จำนวนการพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์
	ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง

	โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดล้อม
	การใช้กระดาษ
	พลาสติก
	เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
	โครงการรีไซเคิล
	โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ท HP
	การใช้ไฟฟ้า
	โหมดสลีป
	การทิ้งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว
	สารเคมี
	ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย
	การจำกัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)
	การจำกัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)
	การทิ้งแบตเตอรี่ในเนเธอร์แลนด์
	การทิ้งแบตเตอรี่ในไต้หวัน
	ประกาศเกี่ยวกับวัสดุที่มีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

	ประกาศข้อบังคับ
	หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ
	ประกาศของ FCC
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในเกาหลี
	ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด VCCI (คลาส B) สำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น
	ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสำหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น
	ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสำหรับประเทศเยอรมัน
	ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป
	ประกาศเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของจอแสดงผลเสมือนสำหรับเยอรมนี
	คำประกาศรับรอง
	ประกาศสำหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกำหนด FCC
	ประกาศสำหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา
	ประกาศสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป
	ประกาศสำหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมัน
	ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย


	การตั้งค่าโทรสารเพิ่มเติม
	การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน)
	การเลือกการตั้งค่าโทรสารที่ถูกต้องสำหรับที่บ้านหรือที่ทำงาน
	กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)
	กรณี B: การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่มี DSL
	กรณี C: การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่มีระบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN
	กรณี D: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะอยู่บนสายเดียวกัน
	กรณี E: สายที่ใช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกัน
	กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกับข้อความเสียง
	กรณี G: สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
	การติดตั้งเครื่องพิมพ์ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์
	การติดตั้งเครื่องพิมพ์ร่วมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

	กรณี H: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร์
	สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์
	สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

	กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
	กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร์และเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
	สายสนทนา/สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และเครื่องตอบรับ
	สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเครื่องตอบรับ

	กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และข้อความเสียง

	การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
	การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร

	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (FOR Acrobat 8 HPIE Screen Optimized PDF- Version 2 Compatible with Screenshots under 225 dpi)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


