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1 วธีิใช้ HP Deskjet 2640 series

เรียนรู้วธีิใช ้HP Deskjet 2640 series ของคุณ

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 4

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ ในหนา้ 6

● การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 24

● การพิมพ ์ในหนา้ 7

● ทาํสาํเนาเอกสาร ในหนา้ 32

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ในหนา้ 34

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 62

● เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 65

● ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ในหนา้ 76

THWW 1
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2 ทาํความรู้จกักบั HP Deskjet 2640 series

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
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ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์
● ภาพดา้นหนา้

1 ถาดป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

2 ตวัปรับความกวา้งกระดาษสาํหรับถาดป้อนกระดาษ

3 ถาดป้อนกระดาษ

4 แผน่บงัถาดป้อนกระดาษ

5 ฝาปิด

6 แผน่ปิดดา้นใน

7 กระจกสแกนเนอร์

8 จอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

9 แผงควบคุม

10 ตลบัหมึกพิมพ์

11 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวา่แกนเล่ือนของถาดกระดาษ)

12 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

13 ถาดรับกระดาษออก
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● ภาพดา้นหลงั

14 พอร์ต USB

15 การเช่ือมต่อสายไฟ

16 พอร์ตโทรสาร (1-LINE)

17 พอร์ตโทรสาร (2-EXT)
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพ 2-1  คุณสมบติัของแผงควบคุม

หมายเลข คาํอธิบาย

1 ปุ่ม ตดิสว่าง : เปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพ์

2 ปุ่ม หน้าหลกั : กลบัไปยงัหนา้จอ หนา้หลกั ซ่ึงเป็นหนา้จอแรกท่ีแสดงข้ึนเม่ือคุณเปิดเคร่ืองพิมพ์

3 ปุ่ม ขึน้ : ใชปุ่้มน้ีเพื่อนาํทางไปยงัเมนูต่างๆ และเลือกจาํนวนสาํเนา

4 ปุ่ม ลง : ใชปุ่้มน้ีเพื่อนาํทางไปยงัเมนูต่างๆ และเลือกจาํนวนสาํเนา

5 ปุ่มตวัเลข : ใชปุ่้มตวัเลขเพื่อป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

6 ปุ่ม ย้อนกลบั : กลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้

7 ปุ่มการเลอืก : ฟังกช์นัของปุ่มน้ีจะเปล่ียนแปลงไปขึ้นอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

8 ปุ่ม ตกลง : ยนืยนัการเลือกในปัจจุบนั

9 ปุ่ม วธีิใช้ : บนหนา้จอ หนา้หลกั จะแสดงหวัขอ้วธีิใชท้ั้งหมด แสดงขอ้มูลหรือภาพเคล่ือนไหวบนจอแสดงผลในหนา้จออ่ืนสาํหรับความช่วยเหลือของการ
ทาํงานปัจจุบนั

ภาพ 2-2  ไฟแสดงสถานะปุ่ มเปิด

ลกัษณะของไฟ คาํอธิบาย

Off (ปิด) เคร่ืองพิมพถ์กูปิดสวติช์

หร่ี แสดงวา่เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปโดยอตัโนมติัหลงัจากไม่มีการใชง้านเป็นเวลา 5 นาที

กะพริบถ่ีๆ เกิดขอ้ผดิพลาด ดูขอ้ความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

กะพริบเป็นจงัหวะ แสดงวา่เคร่ืองพิมพก์าํลงัเร่ิมการทาํงานหรือกาํลงัปิดเคร่ือง

ติดสวา่ง เคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพ ์สแกน ทาํสาํเนา หรือเปิดอยูแ่ละพร้อมท่ีจะพิมพ์
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3 การพมิพ์

● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพภ์าพถ่าย

● การพิมพซ์องจดหมาย

● การพิมพแ์บบฟอร์มสาํเร็จรูป

● การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์
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การพมิพ์เอกสาร
การใส่กระดาษ

1. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดถาดรับกระดาษออกไวแ้ลว้

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ

วธีิพมิพ์เอกสาร

1. บนเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบติั), Options (ตวัเลือก), Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ)์ Printer Properties (คุณสมบติั
เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ ใหเ้ลือกการจดัวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพท่ี์เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุ
พิมพ)์ 

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) ในพื้นท่ี Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ และเลือกขนาดกระดาษธรรมดาที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 
Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 18

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

6. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) เพื่อเร่ิมตน้การพิมพ์
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การพมิพ์จากซอฟต์แวร์

1. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 2640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. ระบุคุณสมบติัของหนา้

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

● OS X Lion และ Mountain Lion: คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

● เลือกขนาดกระดาษ

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์บนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน

1. จากซอฟตแ์วร์ของคุณ ใหค้ลิกปุ่ม Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบติั), Options (ตวัเลือก), Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ)์ Printer Properties (คุณสมบติั
เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ ใหเ้ลือกการจดัวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพท่ี์เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุ
พิมพ)์ 

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) ในพื้นท่ี Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 
Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 18

5. ในแทบ็ Layout (เคา้โครง) ใหเ้ลือก Flip on Long Edge (กลบัดา้นตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge (กลบัดา้นตามแนวสั้น) จาก
เมนูแบบดึงลง Print on Both Sides Manually (พิมพท์ั้งสองดา้นดว้ยตนเอง)

6. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์
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7. เม่ือพิมพห์นา้คู่ของเอกสารเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

8. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อ ใส่กระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษอีกคร้ังโดยใหด้า้นวา่งเปล่าหนัข้ึนดา้นบนและใหส่้วนหวัของกระดาษอยูด่า้นล่าง แลว้
คลิก Continue (ดาํเนินการต่อ)

การพมิพ์บนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน

1. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลือก Print (พิมพ)์

2. ในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหเ้ลือก Paper Handling (การป้อนกระดาษ) จากเมนูป๊อปอพั และตั้งค่า Page Order (เรียงหนา้กระดาษ) เป็น 
Normal (ปกติ)

3. ตั้งค่า Pages to Print (หนา้ท่ีจะพิมพ)์ เป็น Odd only (หนา้ค่ีเท่านั้น)

4. คลิก Print (พิมพ)์

5. เม่ือพิมพห์นา้ค่ีของเอกสารหมดทุกหนา้แลว้ ใหน้าํเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

6. ใส่ตน้ฉบบัอีกคร้ังเพื่อใหด้า้นท่ีออกมาจากเคร่ืองพิมพห์นัเขา้หาเคร่ืองพิมพ ์และดา้นวา่งเปล่าของตน้ฉบบัหนัไปทางดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

7. ในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหก้บัไปยงัเมนูป๊อปอพั Paper Handling (การป้อนกระดาษ) และตั้งค่าเรียงหนา้กระดาษเป็น Normal (ปกติ) และ
หนา้ท่ีจะพิมพเ์ป็น Even Only (หนา้คู่เท่านั้น)

8. คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ภาพถ่าย
การใส่กระดาษภาพถ่าย

1. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดถาดรับกระดาษออกไวแ้ลว้

2. นาํกระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ แลว้วางกระดาษภาพถ่ายลงไปโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพห์งายข้ึน

การพมิพ์ภาพถ่ายลงบนกระดาษภาพถ่าย

1. บนเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบติั), Options (ตวัเลือก), Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ)์ Printer Properties (คุณสมบติั
เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ ใหเ้ลือกการจดัวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพท่ี์เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุ
พิมพ)์ 

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 18

หมายเหตุ: สาํหรับความละเอียด dpi สูงสุด โปรดดูท่ี การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด ในหนา้ 16

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลบัไปยงักล่องโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

6. คลิก OK (ตกลง) แลว้คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตต้อบ Print (พิมพ)์

หมายเหตุ:  หลงัจากเสร็จส้ินการพิมพ ์ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชอ้อกจากถาดป้อนกระดาษ จดัเกบ็กระดาษภาพถ่ายเพื่อไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพ
งานพิมพล์ดลง 
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การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์

1. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 2640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

● OS X Lion และ Mountain Lion: คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

b. เลือก Orientation (การจดัวาง)

c. จากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) แลว้เลือกการตั้งค่าต่อไปน้ี:

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

● Quality (คุณภาพ): Best (ดีท่ีสุด) หรือ Maximum dpi (จาํนวน dpi สูงสุด)

● คลิกรูปสามเหล่ียม Color Options (ตวัเลอืกโทนสี) แลว้เลือกตวัเลือก Photo Fix (แกไ้ขภาพถ่าย) ท่ีเหมาะสม

— Off (ปิด): ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรูปภาพ

— Basic (พื้นฐาน): ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

4. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ซองจดหมาย
ท่านสามารถใส่ซองจดหมายไดม้ากกวา่หน่ึงซองลงในถาดป้อนเขา้ของ HP Deskjet 2640 series โปรดอยา่ใชซ้องจดหมายท่ีมีลกัษณะมนัเงาหรือพิมพนู์น รวม
ถึงซองจดหมายท่ีมีตวัยดึหรือหนา้ต่าง

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดวธีิการจดัรูปแบบขอ้ความท่ีจะพิมพบ์นซองจดหมายไดจ้ากไฟลว์ธีิใชใ้นโปรแกรม Word เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพท่ีดีท่ีสุด โปรดใช้
ฉลากเพื่อพิมพท่ี์อยูผู่ส่้งบนซองจดหมาย

การใส่ซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดถาดรับกระดาษออกไวแ้ลว้

2. ยกแผน่บงัถาดป้อนกระดาษข้ึนแลว้เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ยจนสุด

3. วางซองจดหมายลงท่ีดา้นขวาของถาดป้อนกระดาษ ควรหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

4. ดนัซองจดหมายเขา้ไปในเคร่ืองพิมพจ์นกระทัง่ซองจดหมายหยดุ

5. ยกแผน่บงัถาดป้อนกระดาษข้ึนแลว้เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษใหม้าชิดกบัขอบซองจดหมาย

การพมิพ์ซองจดหมาย

1. บนเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบติั), Options (ตวัเลือก), Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ)์ Printer Properties (คุณสมบติั
เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม
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● บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ ใหเ้ลือกการจดัวาง Portrait (แนวตั้ง) หรือ Landscape (แนวนอน)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพท่ี์เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุ
พิมพ)์ 

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษซองจดหมายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 18

5. คลิก OK (ตกลง) แลว้คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตต้อบ Print (พิมพ)์

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย

1. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 2640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

● OS X Lion และ Mountain Lion: คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดซองจดหมายที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

b. จากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) และตรวจสอบวา่การตั้งค่าชนิดกระดาษเป็น Plain Paper 
(กระดาษธรรมดา)

4. คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์แบบฟอร์มสําเร็จรูป
ใช ้Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป) เพื่อพิมพป์ฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ และกระดาษจดโนต้เพลง และเกม

การพมิพ์แบบฟอร์มสําเร็จรูป

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป) แลว้กด ตกลง

คาํแนะนํา: หากตวัเลือก Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป) ไม่ปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั แลว้กดปุ่ม ขึน้ และ ลง จน
กระทัง่ แบบฟอร์มสําเร็จรูป ปรากฏ

2. กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือกหน่ึงในตวัเลือก Quick Forms (แบบฟอร์มสาํเร็จรูป) แลว้กด OK (ตกลง) 

3. เลือกจาํนวนสาํเนา แลว้กด OK (ตกลง) 
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การพมิพ์โดยใช้จาํนวน dpi สูงสุด
ใชโ้หมดจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุดจะใชเ้วลานานกวา่การพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชห้น่วยความจาํจาํนวนมาก

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบติั), Options (ตวัเลือก), Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ)์, Printer Properties 
(คุณสมบติัเคร่ืองพิมพ)์, Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั

4. คลิกแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5. จากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ตอ้งเลือก Photo Paper, Best Quality (กระดาษภาพถ่าย คุณภาพสูงสุด) เพื่อเปิดใชก้ารพิมพด์ว้ย 
dpi สูงสุด

6. คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)

7. ในส่วน Printer Features (คุณสมบติัเคร่ืองพิมพ)์ ใหเ้ลือก Yes (ใช่) จากรายการแบบดึงลง Print in Max DPI (พิมพด์ว้ย dpi สูงสุด)

8. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดตวัเลือกขั้นสูง

10. ยนืยนั Orientation (การจดัวาง) บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ และคลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์

การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด

1. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 2640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

● OS X Lion และ Mountain Lion: คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

b. จากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) แลว้เลือกการตั้งค่าต่อไปน้ี:
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● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

● Quality (คุณภาพ): Best (ดีท่ีสุด) หรือ Maximum dpi (จาํนวน dpi สูงสุด)

4. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

THWW การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด 17



เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
เพื่อใหส้ามารถพิมพง์านไดส้าํเร็จ ตลบัหมึกพิมพ ์HP ควรทาํงานเป็นปกติและมีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ ใส่กระดาษสาํหรับพิมพอ์ยา่งถกูตอ้ง และตั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์ว้
อยา่งเหมาะสม การตั้งค่าการพิมพจ์ะไม่นาํมาใชก้บัการทาํสาํเนาและการสแกน

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ์

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพข์าวดาํและตลบัหมึกพิมพส์ามสีใหถู้กตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 65

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 62

● หากไม่สามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพไ์ด ้โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ์ในหนา้ 80

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 24

เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์

● หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าการพิมพเ์ร่ิมตน้ คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะ
ท่ีตอ้งการ) ในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

— Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชนั จากนั้น
คลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพอ์ยู่

— Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 2640 series แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

● หากตอ้งการเลือกจาํนวนหนา้ในการพิมพต่์อแผน่ บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet 
(จาํนวนหนา้ต่อแผน่)

● หากตอ้งการกาํหนดประเภทกระดาษและคุณภาพงานพิมพ ์บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 
Media (วสัดุพิมพ)์ 

● หากตอ้งการดูการตั้งค่าการพิมพเ์พิ่มเติม บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) 
เพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง)
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— Print in Grayscale (การพิมพแ์บบสีเทา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชเ้ฉพาะสีดาํเท่านั้น เลือก Black Ink Only 
(หมึกสีดาํเท่านั้น แลว้คลิก ตกลง

— HP Real Life Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life): คุณสมบติัน้ีจะช่วยปรับภาพและภาพกราฟิกใหเ้รียบและคมชดัเพื่อคุณภาพ
การพิมพท่ี์ดีข้ึน

— Booklet (เยบ็มุงหลงัคา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารหลายหนา้ใหเ้ป็นรูปเล่ม โดยจะพิมพข์อ้มูลสองหนา้ลงในกระดาษแต่ละแผน่ท่ีสามารถ
นาํไปพบัเป็นรูปเล่มในขนาดคร่ึงหน่ึงของแผน่กระดาษ เลือกวธีิการเยบ็เล่มจากรายการแบบดึงลง แลว้คลิก OK (ตกลง)

○ Booklet-LeftBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นซา้ย): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นซา้ย เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากซา้ยไปขวา

○ Booklet-RightBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นขวา): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นขวา เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากขวาไปซา้ย

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Booklet (เยบ็มุงหลงัคา)

— Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่): จะช่วยคุณในการระบุลาํดบัของหนา้ในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อ
แผน่

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet 
Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่)

— ขอบหน้ากระดาษ: ช่วยใหคุ้ณเพิ่มขอบหนา้กระดาษในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อแผน่

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Page Borders (ขอบหนา้
กระดาษ)

เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์

● ในกล่องโตต้อบ 'พิมพ'์ ใหใ้ชเ้มนูป๊อปอปั Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่ป้อนเขา้ไปในเคร่ืองพิมพ์

● ในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหเ้ลือกเมนูป๊อปอพั Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) และเลือกประเภทกระดาษและคุณภาพท่ีเหมาะสม

● หากคุณตอ้งการพิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชห้มึกสีดาํเท่านั้น ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูป๊อปอพั และเลือก 
Grayscale (สีเทา) จากเมนูป๊อปอพั Color (สี)

หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

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

● การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้ง
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
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● การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ท่ีเลือกไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพจ์ะมีผลเฉพาะกบัการพิมพเ์ท่านั้น ไม่รวมถึงการทาํสาํเนาหรือการสแกน

● คุณสามารถพิมพเ์อกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดา้น
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4 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ

คุณสามารถใส่กระดาษไดห้ลายประเภทและขนาดลงในเคร่ืองพิมพ ์HP 

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การวางวสัดุพิมพ์

● การวางตน้ฉบบั

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP
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กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพมิพ์
หากท่านตอ้งการคุณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมีเฉพาะสาํหรับประเภทของงานที่ท่านกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

ColorLok

● HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการ
ทดสอบวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน 
และแหง้เร็วกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมยีมพลสัของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สาํหรับภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
คุณสามารถพิมพภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและแหง้ทนัที คุณจึงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที กระดาษน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 
น้ิว, 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.), 5 x 7 น้ิว (13 x 18 ซม.) และ 11 x 17 น้ิว (A3) ซ่ึงมีลกัษณะผวิสองแบบนัน่คือแบบผวิมนัวาวหรือผวิมนัเลก็
นอ้ย (ผวิมนั-ดา้น) เหมาะสาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ 
HP ใหผ้ลงานพิมพท่ี์ยอดเยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถ่ายท่ีมีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบัโดยไม่มีร่องรอยท้ิงไว ้โดยสามารถกนันํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได ้
งานพิมพข์องคุณจะดูเหมือนและใหค้วามรู้สึกเทียบไดก้บัภาพถ่ายท่ีอดัจากร้าน มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (4 x 
6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

ใหคุ้ณไดพ้ิมพส์แน็ปช็อตประจาํวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท่ีออกแบบมาสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายแบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคายอ่มเยาน้ีมี
คุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบั คุณจะไดภ้าพคมชดัเม่ือคุณใชก้ระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จต็ กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผวิแบบก่ึงมนั และมีหลายขนาด 
รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว และ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรดทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดภ้าพถ่ายท่ีคงทนนานกวา่เดิม

เอกสารสําหรับธุรกจิ

● HP Premium Presentation Paper หรือ กระดาษสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 120 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวจิยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้าหนกั
มากเพื่อใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์ของ HP หรือ กระดาษสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัหรือไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองดา้น เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพ
กราฟิกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน
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งานพมิพ์ประจาํวนั

● HP Bright White Inkjet Paper

HP Bright White Inkjet Paper ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง เหมาะ
สาํหรับใชพ้ิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว ประกอบดว้ยเทคโนโลย ีColorLok ท่ีทาํใหมี้หมึกพิมพเ์ลอะนอ้ยลง มีสีดาํเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษสําหรับการพมิพ์ของ HP

กระดาษสาํหรับการพิมพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ ประกอบดว้ยเทคโนโลย ีColorLok ท่ีทาํใหมี้หมึกพิมพเ์ลอะนอ้ยลง มีสีดาํเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ี
ปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● HP Office Paper

HP Office Paper เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง เหมาะสาํหรับงานทาํสาํเนา เอกสารร่าง บนัทึกช่วยจาํ และเอกสารประจาํวนัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย
เทคโนโลย ีColorLok ท่ีทาํใหมี้หมึกพิมพเ์ลอะนอ้ยลง มีสีดาํเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ี
คงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30% ประกอบดว้ยเทคโนโลย ี
ColorLok ท่ีทาํใหมี้หมึกพิมพเ์ลอะนอ้ยลง มีสีดาํเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

โครงการพเิศษ

● วสัดุพมิพ์สําหรับผนึกด้วยเตารีดของ HP

วสัดุพิมพส์าํหรับผนึกดว้ยเตารีดของ HP (สาํหรับผา้สีหรือสาํหรับผา้สีอ่อนหรือสีขาว) เป็นวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสาํหรับการสร้างเส้ือยดืท่ีออกแบบเองจาก
ภาพถ่ายดิจิตอล
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การวางวสัดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพื่อดาํเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเตม็แผ่น

1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น

2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลว้ดึงแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก

3. ยกแผน่บงัถาดป้อนกระดาษข้ึนแลว้เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย
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4. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น และเล่ือนปึกกระดาษเขา้ไปจนสุด

5. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชิดขอบกระดาษ

การใส่กระดาษขนาดเลก็

1. ยกถาดป้อนกระดาษข้ึน

2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลว้ดึงแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก
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3. ยกแผน่บงัถาดป้อนกระดาษข้ึน เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ยแลว้นาํกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ

4. ใส่ปึกกระดาษภาพถ่ายโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น และเล่ือนปึกกระดาษลงไปจนสุด

5. ยกแผน่บงัถาดป้อนกระดาษข้ึนแลว้เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนสุดท่ีขอบกระดาษ

การใส่ซองจดหมาย

1. ยกถาดป้อนกระดาษข้ึน
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2. ปรับถาดรับกระดาษออกลง แลว้ดึงแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก

3. ยกแผน่บงัถาดป้อนกระดาษข้ึน เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ยแลว้นาํกระดาษทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษ

4. ใส่ซองจดหมายอยา่งนอ้ยหน่ึงซองท่ีดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษ และเล่ือนปึกซองจดหมายลงจนสุด

ควรหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น ฝาซองควรอยูท่างดา้นซา้ยและคว ํ่าลง

5. ยกแผน่บงัถาดป้อนกระดาษข้ึนแลว้เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนชิดปึกซองจดหมาย
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การวางต้นฉบับ
คุณสามารถวางตน้ฉบบัของคุณลงในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF) โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

การวางต้นฉบับลงในถาดป้อนกระดาษอตัโนมตัิ

1. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออก

2. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยใส่ดา้นหวัเขา้ไปก่อนและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชิดขอบกระดาษ

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก
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2. วางตน้ฉบบัโดยคว ํ่า◌้ดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

3. ปิดฝาสแกนเนอร์
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การส่ังซ้ือกระดาษของ HP
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบัวสัดุพิมพใ์นสาํนกังานแทบทุกชนิด แนะนาํใหใ้ชว้สัดุพิมพ ์HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต์
ของ HP ท่ี www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวสัดุพิมพ ์HP

HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบวา่มี
คุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และแหง้เร็วกวา่
กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

หากตอ้งการซ้ือกระดาษ HP ใหไ้ปท่ี Shop for Products and Services (ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ) แลว้เลือก Ink, toner and paper (หมึก 
โทนเนอร์ และกระดาษ)
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5 การทาํสําเนาและสแกน

● ทาํสาํเนาเอกสาร

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการทาํสาํเนา

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการสแกน
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ทาํสําเนาเอกสาร
เมนู Copy (สาํเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพช่์วยใหคุ้ณเร่ิมทาํสาํเนาขาวดาํหรือสาํเนาสี และเลือกจาํนวนสาํเนาไดง่้ายๆ นอกจากน้ี คุณยงัสามารถเปล่ียนการตั้งค่า
ทาํสาํเนาไดอ้ยา่งง่ายดาย เช่น การเปล่ียนชนิดและขนาดกระดาษ การปรับความเขม้ของสาํเนา และการปรับขนาดสาํเนา

การทาํสําเนาขาวดาํหรือสําเนาสี

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

2. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 28

3. เลือก Copy (ทาํสําเนา) จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นกด ตกลง เพื่อเขา้ถึงเมนู Copy (ทาํสําเนา)

หากคุณไม่พบ Copy (ทาํสําเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั แลว้กดปุ่ม ขึน้ และ ลง จนกระทัง่ Copy (ทาํสําเนา) ปรากฏ

4. จากเมนู Copy (ทาํสําเนา) เลือก Copies (ทาํสาํเนา) เพื่อเพิ่มหรือลดจาํนวนสาํเนา จากนั้นกด ตกลง เพื่อยนืยนั

5. เลือก Start Black Copy (เร่ิมทาํสาํเนาขาวดาํ) หรือ Start Color Copy (เร่ิมทาํสาํเนาสี) จากนั้นกด ตกลง เพื่อทาํสาํเนาขาวดาํหรือสาํเนาสี

คุณสมบัตกิารทาํสําเนาเพิม่เตมิ

ขณะอยูใ่นเมนู Copy (สาํเนา) ใหก้ดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือกการตั้งค่า

● Paper Type (ชนิดกระดาษ): เลือกขนาดและชนิดกระดาษ การตั้งค่ากระดาษธรรมดาจะใหง้านพิมพคุ์ณภาพปกติสาํหรับกระดาษธรรมดา การตั้งค่ากระดาษ
ภาพถ่ายจะใหง้านพิมพคุ์ณภาพสูงสุดสาํหรับกระดาษภาพถ่าย

● Resize (ปรับขนาด): ควบคุมขนาดของภาพหรือเอกสารท่ีจะทาํสาํเนา

— Actual size (เท่าขนาดจริง): สร้างสาํเนาท่ีมีขนาดเท่ากบัตน้ฉบบั แต่ระยะขอบของภาพท่ีทาํสาํเนาอาจถกูตดัออก

— Fit to Page (พอดีกบัหนา้): สร้างสาํเนาท่ีจะอยูต่รงกลางและมีขอบสีขาว ภาพท่ีไดรั้บการปรับขนาดอาจถกูขยายหรือยอ่ใหพ้อดีกบัขนาดของ
กระดาษท่ีเลือกสาํหรับงานพิมพ์

หมายเหตุ: จะตอ้งทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์เพื่อใหแ้น่ใจวา่คุณสมบติั Fit to Page (พอดีกบัหนา้) จะทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

— Custom Size (ขนาดท่ีกาํหนดเอง): ช่วยใหคุ้ณสามารถเพิ่มขนาดของภาพไดโ้ดยเลือกค่าท่ีมากกวา่ 100% หรือลดขนาดของภาพไดโ้ดยเลือก
ค่าท่ีนอ้ยกวา่ 100%
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● ID Card Copy (สาํเนาบตัรประจาํตวั): ช่วยใหคุ้ณสามารถทาํสาํเนาบตัรประจาํตวัทั้งสองดา้นได้

● Lighter / Darker (สวา่งข้ึน/เขม้ข้ึน): ปรับการตั้งค่าทาํสาํเนาเพื่อใหส้าํเนาสวา่งข้ึนหรือเขม้ข้ึน

หมายเหตุ: หากไม่มีการทาํงานเป็นเวลาสองนาที ตวัเลือกการทาํสาํเนาจะกลบัไปใชค่้าเร่ิมตน้โดยอตัโนมติั คือกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11” 
(ข้ึนอยูก่บัภมิูภาค) 
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การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
เม่ือตอ้งการสแกนเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะตอ้งเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์ และเปิดอุปกรณ์ทั้งสอง คุณสามารถเร่ิมการสแกนไดจ้ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
หรือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยสามารถเลือกสแกนจากแผงควบคุมหากคุณตอ้งการไฟลส์แกนของเอกสารหน่ึงหนา้อยา่งรวดเร็ว หรือเลือกสแกนจากคอมพิวเตอร์หาก
คุณตอ้งการสแกนเอกสารหลายหนา้ไวใ้นไฟลเ์ดียวกนั กาํหนดรูปแบบของไฟลส์แกน หรือปรับภาพท่ีสแกน

วธีิเตรียมสแกน

1. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 28

2. เร่ิมสแกน

การสแกนจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. เลือก Scan (สแกน) จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่พบ Scan (สแกน) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม หน้า
หลกั แลว้กดปุ่ม ขึน้ และ ลง จนกระทัง่ Scan (สแกน) ปรากฏ

2. เลือก Scan to Computer (สแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

3. เลือกคอมพิวเตอร์ท่ีคุณตอ้งการใหบ้นัทึกไฟลส์แกนจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

หากไม่พบคอมพิวเตอร์ของคุณปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์ของคุณไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพผ์า่นสาย USB แลว้

การสแกนจากคอมพวิเตอร์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชนั จากนั้น
คลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพอ์ยู่

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 2640 series แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิกไอคอน Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้เลือก Scan a Document or Photo (สแกน
เอกสารหรือภาพถ่าย)

3. เลือกประเภทการสแกนที่คุณตอ้งการจากเมนูทางลดัท่ีปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตวัอยา่งการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

4. เลือก Save (บนัทึก) หากคุณตอ้งการเปิดแอพพลิเคชนัเพื่อสแกนต่อ หรือเลือก Done (เสร็จส้ิน) เพื่อออกจากแอพพลิเคชนั

5. หลงัจากบนัทึกไฟลส์แกนเรียบร้อยแลว้ หนา้ต่าง Windows Explorer จะปรากฏข้ึน โดยแสดงไดเรกทอรีท่ีจดัเกบ็ไฟลส์แกนไว้

หมายเหตุ: อยา่งไรกต็าม มีการจาํกดัจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเปิดทาํงานการสแกนไดพ้ร้อมกนั เลือก Scan (สแกน) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นจะ
พบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชส้าํหรับการสแกนได ้
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สแกนจากคอมพวิเตอร์

1. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

HP Scan (การสแกนของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Applications/Hewlett-Packard (แอพพลิเคชนั/Hewlett-Packard) ท่ีระดบับนของ
ฮาร์ดดิสก์

2. เลือกชนิดของโปรไฟลก์ารสแกนท่ีคุณตอ้งการและทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการทาํสําเนา
● ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงแปลกปลอมติดอยู่

● หากตอ้งการเพิ่มหรือลดความเขม้ของงานท่ีสัง่พิมพ ์ใหเ้ลือก Copy (ทาํสําเนา) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเลือก Lighter/Darker (สวา่ง
ข้ึน/เขม้ข้ึน) เพื่อปรับความเขม้

● หากตอ้งการเลือกขนาดกระดาษและชนิดกระดาษสาํหรับงานท่ีสัง่พิมพ ์ใหเ้ลือก Copy (ทาํสําเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากเมนู Copy (ทาํสําเนา) 
ใหเ้ลือก Paper Type (ชนิดกระดาษ) เพื่อเลือกกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถ่าย และขนาดของกระดาษภาพถ่าย

● หากตอ้งการปรับขนาดรูปภาพ ใหเ้ลือก Copy (ทาํสําเนา) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเลือก Resize (ปรับขนาด)
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการสแกน
● ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงแปลกปลอมติดอยู่

● หลงัจากเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือกคอมพิวเตอร์ท่ีคุณตอ้งการบนัทึกไฟลส์แกนจากรายการของเคร่ืองพิมพท่ี์ปรากฏบนจอแส
ดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณตอ้งการสแกนเอกสารที่มีหลายหนา้ไวใ้นไฟลเ์ดียวกนัแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ใหเ้ร่ิมการสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์แทนการเลือก Scan 
(สแกน) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์
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6 โทรสาร

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส่์งและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได ้คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงัและสามารถตั้งค่ารายการโทรด่วนเพื่อส่งโทรสารไปยงั
หมายเลขท่ีใชบ่้อยไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากน้ี คุณยงัสามารถกาํหนดตวัเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์เช่น ความละเอียดและความเขม้
ระหวา่งความสวา่งและความดาํของโทรสารท่ีส่ง

หมายเหตุ: ก่อนส่งโทรสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งสาํหรับโทรสาร คุณอาจตั้งค่าเรียบร้อยแลว้ขณะทาํการตั้งค่าคร้ังแรกจากแผงควบคุม
หรือซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถตรวจสอบวา่ตั้งค่าโทรสารอยา่งถูกตอ้งไดโ้ดยดาํเนินการการทดสอบการตั้งค่าโทรสารจากแผงควบคุม 
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการทดสอบโทรสาร โปรดดูท่ี การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร ในหนา้ 140

● การส่งโทรสาร

● การรับโทรสาร

● การตั้งค่ารายการโทรด่วน

● การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร

● โทรสารและบริการโทรศพัทดิ์จิตอล

● การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต

● การใชร้ายงาน

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการส่งโทรสาร
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การส่งโทรสาร
คุณสามารถส่งโทรสารไดห้ลายวธีิ คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีไดโ้ดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารดว้ยตนเองโดยใช้
โทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองไว ้วธีิน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถพดูคุยกบัผูรั้บก่อนท่ีจะส่งโทรสารได้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การส่งโทรสารมาตรฐาน

● การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

● การส่งโทรสารจากโทรศพัทด์ว้ยตนเอง

● การส่งโทรสารโดยใชปุ่้มโทรศพัทท่ี์หนา้จอ

● การกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงั

● การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

การส่งโทรสารมาตรฐาน
คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีแบบหนา้เดียวหรือหลายหนา้ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ือง

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงานยนืยนัวา่ส่งโทรสารเรียบร้อยแลว้ คุณตอ้งเปิดใชง้านการยนืยนัโทรสาร

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารดว้ยตนเองโดยใชโ้ทรศพัทห์รือปุ่มกดบนหนา้จอ คุณลกัษณะดงักล่าวจะช่วยใหส้ามารถควบคุมจงัหวะการโทรได ้ทั้ง
ยงัมีประโยชนม์ากเม่ือคุณตอ้งการใชบ้ตัรโทรศพัทเ์พื่อชาํระค่าโทรศพัท ์และตอ้งกดปุ่มเม่ือไดรั้บสญัญาณในขณะโทร

วธีิส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 28

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Black Fax (โทรสารขาวดาํ) หรือ Color Fax (โทรสารสี)

หากเคร่ืองตรวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่น ADF เอกสารจะถกูส่งไปยงัหมายเลขท่ีคุณกาํหนดไว ้หากไม่พบตน้ฉบบัอยูใ่น ADF จะปรากฏขอ้ความเพื่อแจง้ใหคุ้ณ
เลือก

คาํแนะนํา: หากผูรั้บรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสารท่ีคุณใช ้คุณอาจลองเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารได้

4. ใส่หมายเลขโทรสารโดยใชปุ่้มตวัเลข จากนั้นกด ตกลง

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเวน้ระยะในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหก้ด * ซํ้ าๆ จนกวา่จะมีเคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏท่ีหนา้จอ

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์
คุณสามารถส่งเอกสารในคอมพิวเตอร์ออกไปเป็นโทรสารได ้โดยไม่ตอ้งพิมพส์าํเนาแลว้ส่งโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: โทรสารท่ีส่งออกจากคอมพิวเตอร์ดว้ยวธีิน้ีจะใชก้ารเช่ือมต่อโทรสารของเคร่ืองพิมพ ์ไม่ใช่การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ ดงันั้น ควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัสายโทรศพัทท่ี์ใชไ้ด ้และฟังกช์นัโทรสารไดรั้บการตั้งค่าและทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

หากตอ้งการใชคุ้ณสมบติัน้ี คุณตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพโ์ดยใชซี้ดีซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

2. บนเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 

3. จากรายการ Name (ช่ือ) เลือกเคร่ืองพิมพท่ี์มีคาํวา่ “fax” (โทรสาร) ในช่ือนั้น

4. ในการเปล่ียนการตั้งค่า (เช่น การเลือกส่งเอกสารเป็นโทรสารขาวดาํหรือสี) ใหค้ลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั) ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ 
Properties (คุณสมบติั) Options (ตวัเลือก) Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ)์ Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Preferences 
(ลกัษณะท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั

5. หลงัจากเปล่ียนการตั้งค่าแลว้ เลือก OK (ตกลง)

6. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) 

7. ป้อนหมายเลขโทรสารและขอ้มูลอ่ืนๆ สาํหรับผูรั้บ เปล่ียนการตั้งค่าเพิ่มเติมสาํหรับโทรสาร แลว้คลิก Send Fax (ส่งโทรสาร) เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมโทรไปยงั
หมายเลขโทรสารนั้นแลว้เร่ิมส่งโทรสาร

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

2. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ของคุณ ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 

3. เลือกเคร่ืองพิมพท่ี์มี “(Fax)” (โทรสาร) ในช่ือ

4. เลือก Fax Recipients (ผูรั้บโทรสาร) จากเมนูป๊อปอพัท่ีอยูด่า้นล่างการตั้งค่า Orientation (การวางแนว) 

หมายเหตุ: หากไม่พบเมนูป๊อปอพั ใหล้องคลิกสามเหล่ียมเปิดท่ีติดกบั Printer selection (รายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือก)

5. ป้อนหมายเลขโทรสารและขอ้มูลอ่ืนๆ ในช่องท่ีกาํหนด แลว้คลิก Add to Recipients (เพิ่มลงในรายช่ือผูรั้บ)

6. เลือก Fax Mode (โหมดโทรสาร) และตวัเลือกโทรสารอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ แลว้คลิก Send Fax Now (ส่งโทรสารเด๋ียวน้ี) เพื่อเร่ิมโทรไปยงัหมายเลข
โทรสารและส่งโทรสารนั้น

การส่งโทรสารจากโทรศัพท์ด้วยตนเอง
การส่งโทรสารดว้ยตนเองจะทาํใหคุ้ณสามารถโทรศพัทแ์ละสนทนากบัผูรั้บไดก่้อนท่ีจะส่งโทรสาร คุณสมบติัน้ีมีประโยชนใ์นกรณีท่ีคุณตอ้งการแจง้ใหผู้รั้บทราบวา่คุณ
กาํลงัจะส่งโทรสารก่อนทาํการส่งจริง เม่ือส่งโทรสารดว้ยตนเอง คุณจะไดย้นิเสียงสญัญาณการโทร เสียงโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากแป้นหูฟังโทรศพัท ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณ
ใชบ้ตัรโทรศพัทเ์พื่อส่งโทรสารไดง่้ายข้ึน

ผูรั้บอาจตอบรับโทรศพัทห์รือใหเ้คร่ืองโทรสารจดัการ ข้ึนอยูก่บัวา่ผูรั้บตั้งค่าเคร่ืองโทรสารอยา่งไร หากตวับุคคลเป็นผูรั้บสาย คุณสามารถสนทนากบัผูรั้บก่อนส่งโทรสาร
ได ้หากเคร่ืองโทรสารรับสายเอง คุณสามารถส่งโทรสารโดยตรงถึงเคร่ืองโทรสารเม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองรับโทรสาร
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การส่งโทรสารจากโทรศัพท์เคร่ืองพ่วงด้วยตนเอง

1. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 28

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. กดหมายเลขท่ีแป้นตวัเลขบนโทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หา้มกดปุ่มตวัเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์ม่ือส่งโทรสารดว้ยตนเอง คุณตอ้งใชปุ่้มตวัเลขบนโทรศพัทใ์นการกดหมายเลขโทรศพัทข์องผูรั้บ

4. หากผูรั้บรับสาย คุณสามารถสนทนากบัผูรั้บก่อนส่งโทรสารได้

หมายเหตุ: หากเคร่ืองโทรสารรับสาย คุณจะไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองโทรสารท่ีตอบรับ ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งโทรสาร

5. เม่ือคุณพร้อมท่ีจะส่งโทรสาร กด OK (ตกลง) เลือก Send New Fax (ส่งโทรสารใหม่) จากนั้นเลือก Black (ขาวดาํ) หรือ Color (สี)

หากมีการพดูคุยกนัก่อนส่งโทรสาร ควรแจง้ใหผู้รั้บกด Receive Fax Manually (รับโทรสารดว้ยตนเอง) ท่ีเคร่ืองโทรสารของผูรั้บเม่ือไดย้นิสญัญาณ
โทรสาร

โทรศพัทจ์ะไม่มีเสียงสญัญาณในขณะท่ีส่งโทรสาร ซ่ึงคุณสามารถวางสายในช่วงน้ีได ้แต่หากตอ้งการสนทนากบัผูรั้บสายต่อ ใหถื้อสายรอไวจ้นกวา่จะส่งโทรสาร
เสร็จ

การส่งโทรสารโดยใช้ปุ่มโทรศัพท์ทีห่น้าจอ
การกดปุ่มบนหนา้จอช่วยใหคุ้ณสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์หมือนกบัการกดหมายเลขโทรศพัทป์กติ เม่ือส่งโทรสารโดยใชก้ารกดปุ่มบนหนา้จอ 
คุณจะไดย้นิเสียงการโทร เสียงสญัญาณโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากลาํโพงของเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถตอบสนองไดท้นัทีในขณะท่ีกดปุ่ม รวมทั้งสามารถ
ควบคุมจงัหวะการโทรไดด้ว้ย

คาํแนะนํา: ถา้คุณใชบ้ตัรโทรศพัทแ์ละป้อนรหสั PIN ไม่เร็วพอ เคร่ืองพิมพอ์าจเร่ิมส่งสญัญาณโทรสารเร็วเกินไป ทาํใหบ้ริการบตัรโทรศพัทไ์ม่รู้จกัรหสั PIN ใน
กรณีน้ี คุณสามารถสร้างรายการหมายเลขโทรด่วนเพื่อเกบ็รหสั PIN สาํหรับบตัรโทรศพัทข์องคุณได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่ารายการโทรด่วน 
ในหนา้ 49

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดเสียงเอาไวเ้พื่อใหไ้ดย้นิเสียงสญัญาณโทรสาร

การส่งโทรสารโดยการกดปุ่ มบนหน้าจอทีแ่ผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 28

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Black Fax (โทรสารขาวดาํ) หรือ Color Fax (โทรสารสี)

● หากเคร่ืองพิมพพ์บวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่น ADF คุณจะไดย้นิสญัญาณการโทร

● หากวางตน้ฉบบับนกระจกสแกนเนอร์แลว้ ใหเ้ลือก Fax from Glass (ส่งโทรสารจากกระจก)
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4. เม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณพร้อมโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชคี้ยแ์พดบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

5. ปฏิบติัตามขอ้ความเตือนท่ีอาจเกิดข้ึน

โทรสารของคุณจะถูกส่งเม่ือเคร่ืองโทรสารท่ีรับตอบรับ

การกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงั
คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารท่ีเป็นขาวดาํภายใน 24 ชัว่โมงได ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถส่งโทรสารขาวดาํภายหลงัไดใ้นตอนเยน็เม่ือสายโทรศพัทว์า่งหรือเม่ือมี
อตัราค่าโทรถกูลง เคร่ืองพิมพจ์ะส่งโทรสารของคุณโดยอตัโนมติัเม่ือถึงเวลาท่ีกาํหนดไว้

คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารไดที้ละหน่ึงฉบบัเท่านั้น คุณยงัสามารถส่งโทรสารอ่ืนๆ ต่อไปไดต้ามปกติในขณะท่ีมีการกาํหนดเวลาส่งโทรสารฉบบัหน่ึงเอาไว้

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํจากหน่วยความจาํได้

วธีิการตั้งเวลาส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัของคุณลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 28

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Schedule a Fax (กาํหนดเวลาส่งโทรสาร)

4. ป้อนเวลาหน่วงโดยกดปุ่ม ขึน้ และ ลง จากนั้นกด ตกลง เพื่อยนืยนั

5. เม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณพร้อมโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชปุ่้มตวัเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

6. เลือก Scan (สแกน) เลือก Start (เร่ิม) แลว้กด ตกลง

เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนทุกหนา้และส่งโทรสารตามเวลาท่ีกาํหนดไว้

การยกเลกิโทรสารทีก่าํหนดเวลาส่ง

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Schedule a Fax (กาํหนดเวลาส่งโทรสาร)

3. เลือกโทรสารท่ีมีกาํหนดเวลาส่งท่ีคุณตอ้งการลบ จากนั้นเลือก Delete (ลบ) แลว้กด ตกลง

การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผดิพลาด
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) จะช่วยป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลเน่ืองจากคุณภาพสญัญาณสายโทรศพัทไ์ม่ดี โดยการตรวจสอบขอ้
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งส่งโทรสารและร้องขอการส่งขอ้มูลซํ้ าโดยอตัโนมติัในส่วนท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด หากเป็นสายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพดีกจ็ะไม่ส่งผลต่อค่าโทรศพัท ์
และอาจลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย หากเป็นสายโทรศพัทท่ี์คุณภาพไม่ดี ECM จะส่งผลใหก้ารส่งโทรสารใชเ้วลานานข้ึน และเสียค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึนดว้ย แต่การส่งขอ้มูลจะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ค่าเร่ิมตน้จะกาํหนดเป็น ตดิสว่าง ปิด ECM เฉพาะเม่ือค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึนมาก และในกรณีท่ีคุณยอมรับสญัญาณคุณภาพไม่ดีไดเ้พื่อแลกกบัค่าโทรท่ี
ลดลง

ก่อนปิดการตั้งค่า ECM ใหพ้ิจารณาส่ิงต่อไปน้ี หากคุณปิด ECM:
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● จะมีผลต่อคุณภาพและความเร็วในการส่งโทรสารท่ีคุณรับและส่ง

● Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) จะถกูตั้งค่าเป็น Medium (ปานกลาง) โดยอตัโนมติั

● คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารท่ีเป็นสีไดอี้กต่อไป

การเปลีย่นการตั้งค่า ECM โดยคาํส่ังจากแผงควบคุม

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. เลือก Error Correction (การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด)

4. เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) แลว้กด ตกลง
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การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอตัโนมติัหรือดว้ยตนเองกไ็ด ้ถา้คุณปิดตวัเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ถา้เปิดตวัเลือก Auto 
Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ (ค่าเร่ิมตน้) เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และโทรสารท่ีเขา้มาโดยอตัโนมติั หลงัจากมีเสียงเรียกเขา้ดงัตามจาํนวนคร้ังท่ีตั้งไวใ้น Rings 
to Answer (เสียงเรียกเข้า) (ค่าเร่ิมตน้ Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) คือสญัญาณท่ีดงัหา้คร้ัง)

ถา้คุณรับโทรสารท่ีใชก้ระดาษขนาด Legal (216 มม. x 279 มม.) หรือใหญ่กวา่ แต่ไม่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หใ้ชก้ระดาษขนาด Legal ไว ้เคร่ืองพิมพจ์ะลด
ขนาดโทรสารเพื่อใหพ้อดีกบักระดาษท่ีบรรจุอยู่

หมายเหตุ: ถา้คุณกาํลงัทาํสาํเนาเอกสารในขณะที่มีโทรสารเขา้มา โทรสารนั้นจะถกูเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพจ์นกวา่การทาํสาํเนาจะเสร็จส้ิน การดาํเนิน
การน้ีอาจลดจาํนวนหนา้ของโทรสารท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํได้

● การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● การพิมพโ์ทรสารท่ีรับมาในหน่วยความจาํซํ้ า

● การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอ่ืน

● การตั้งขนาดกระดาษสาํหรับรับโทรสาร

● การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การรับโทรสารด้วยตนเอง
เม่ือคุณกาํลงัคุยโทรศพัทอ์ยู ่คนท่ีคุณสนทนาดว้ยสามารถส่งโทรสารมาใหคุ้ณไดใ้นขณะท่ีคุยอยู ่ซ่ึงเรียกวา่การส่งโทรสารดว้ยตนเอง ใชว้ธีิการในส่วนน้ีเพื่อรับโทรสาร
ดว้ยตนเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถรับโทรศพัทเ์พื่อพดูคุยหรือฟังสญัญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดว้ยตนเองจากโทรศพัทท่ี์:

● ต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง (ท่ีพอร์ต 2-EXT)

● ใชส้ายโทรศพัทร่์วมกนั แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง

วธีิการรับส่งโทรสารด้วยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และใส่◌กีระดาษไวู◌่้ในถาดป้อนกระดาษ

2. นาํตน้ฉบบ้ทั้งหมดออกจาก ADF

3. ตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหเ้ป็นจาํนวนสูงๆ เพื่อใหคุ้ณสามารถรับสายเรียกเขา้ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หรือ ปิดการตั้งค่า Auto 
Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ เพื่อใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่ตอบรับสายเรียกเขา้โดยอตัโนมติั

4. หากคุณกาํลงัสนทนากบัผูส่้งอยู ่แจง้ใหผู้ส่้งกด Send New Fax (ส่งโทรสารใหม่) บนเคร่ืองโทรสาร

5. เม่ือไดย้นิสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองท่ีส่งโทรสารเขา้มา กรุณาปฏิบติัดงัน้ี

a. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร กด OK จากนั้นเลือก Receive Fax Manually 
(รับโทรสารดว้ยตนเอง)

b. หลงัจากเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศพัทห์รือถือสายไวไ้ด ้สายโทรศพัทจ์ะเงียบระหวา่งส่งโทรสาร
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การพมิพ์โทรสารทีรั่บมาในหน่วยความจาํซ้ํา
โทรสารท่ีไดรั้บซ่ึงยงัไม่ไดพ้ิมพอ์อกมาจะถกูเกบ็อยูใ่นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารใหม่ไดจ้นกวา่คุณจะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ คุณอาจตอ้งการลบโทรสารใน
หน่วยความจาํเพื่อเหตุผลดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนบุคคล

คุณสามารถพิมพซ์ํ้ าโทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดไดถึ้งแปดแผน่หากยงัคงบนัทึกอยูใ่นหน่วยความจาํ ข้ึนอยูก่บัขนาดของโทรสารในหน่วยความจาํ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจ
จาํเป็นตอ้งพิมพโ์ทรสารใหม่หากทาํสาํเนาโทรสารชุดเก่าท่ีพิมพไ์วแ้ลว้หายไป

การพมิพ์โทรสารจากหน่วยความจาํซ้ําโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพิมพ ์ในหนา้ 24

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Reprint Missed Faxes (พิมพโ์ทรสารท่ีพลาดไปซํ้ า)

โทรสารจะแสดงตามลาํดบัยอ้นหลงัจากท่ีไดรั้บ โดยแสดงโทรสารท่ีไดรั้บล่าสุดก่อน

4. เลือกโทรสารท่ีคุณตอ้งการพิมพ ์แลว้เลือก Print (พิมพ)์

5. หากตอ้งการหยดุพิมพโ์ทรสารซํ้ า ใหเ้ลือก Cancel (ยกเลิก) แลว้กด ตกลง

การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หส่้งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขโทรสารอ่ืนได ้โทรสารสีท่ีไดรั้บจะถกูส่งต่อไปเป็นขาวดาํ

HP ขอแนะนาํใหคุ้ณตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลขท่ีคุณตอ้งการส่งต่อโทรสารไปนั้นเป็นสายโทรสารท่ีสามารถใชง้านได ้ส่งโทรสารสาํหรับทดสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่
เคร่ืองโทรสารดงักล่าวสามารถรับโทรสารท่ีคุณส่งต่อไปได้

การส่งต่อโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

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

4. เลือก On with Print (เปิดการพิมพ)์ เพื่อพิมพแ์ละส่งต่อโทรสาร หรือเลือก On (เปิด) เพื่อส่งต่อโทรสาร

หมายเหตุ: ถา้เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งต่อโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารท่ีกาํหนด (เช่น ถา้เคร่ืองไม่เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพโ์ทรสาร ถา้คุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์ห้
พิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของโทรสารท่ีไดรั้บ เคร่ืองจะพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดดว้ย

5. ท่ีขอ้ความแจง้เตือน ใหใ้ส่หมายเลขของเคร่ืองโทรสารท่ีจะรับโทรสารท่ีส่งต่อ แลว้เลือก Done (เสร็จส้ิน) ป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับขอ้ความแจง้เตือนแต่ละ
รายการต่อไปน้ี: วนัท่ีเร่ิมตน้, เวลาเร่ิมตน้, วนัท่ีส้ินสุด และเวลาส้ินสุด

6. การส่งต่อโทรสารจะถูกเปิดใชง้าน เลือก OK (ตกลง) เพื่อยนืยนั

ถา้เคร่ืองพิมพไ์ฟดบัเม่ือตั้งค่า Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร) ไว ้เคร่ืองจะบนัทึกค่า Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร) และหมายเลข
โทรศพัท ์เม่ือเปิดเคร่ืองไดอี้กคร้ัง การตั้งค่าการส่งต่อโทรสารจะยงัคงเป็น On (เปิด)

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการโอนสายโทรสารได ้โดยการเลือก Off (ปิด) จากเมนู Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)
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การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสาํหรับโทรสารท่ีไดรั้บ ขนาดกระดาษท่ีเลือก ควรเป็นขนาดเดียวกบักระดาษท่ีใส่ไวใ้นถาดป้อนกระดาษ เคร่ืองโทรสารสามารถพิมพบ์น
กระดาษขนาด Letter, A4 หรือ Legal เท่านั้น

หมายเหตุ: ถา้ใส่กระดาษผดิขนาดลงในถาดป้อนกระดาษเม่ือไดรั้บโทรสาร เคร่ืองจะไม่พิมพโ์ทรสารนั้นออกมาและจะมีขอ้ความขอ้ผดิพลาดปรากฏบนจอแสดงผล ให้
ใส่กระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลว้กดปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพโ์ทรสาร

การกาํหนดขนาดกระดาษสําหรับโทรสารทีไ่ด้รับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า)

3. เลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร) แลว้เลือกตวัเลือก

การบลอ็กหมายเลขโทรสารทีไ่ม่ต้องการ
ถา้คุณเปิดใชบ้ริการระบุหมายเลขผูโ้ทรกบัผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัท ์คุณจะสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารเฉพาะ ไม่ใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บจาก
หมายเลขนั้นๆ ได ้เม่ือไดรั้บสายโทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะเปรียบเทียบหมายเลขกบัรายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ตอ้งการเพื่อตรวจสอบวา่ ควรบลอ็กสายโทรสารนั้นหรือไม่ 
หากหมายเลขนั้นตรงกบัหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบลอ็ก จะไม่มีการพิมพโ์ทรสารนั้นออกมา (จาํนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดท่ีคุณสามารถบลอ็กไดจ้ะ
แตกต่างกนัไปตามรุ่น)

หมายเหตุ: ไม่รองรับคุณสมบติัน้ีในทุกประเทศ/ภมิูภาค หากคุณลกัษณะน้ีไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ Junk Fax Blocker (การบลอ็กโทรสารท่ี
ไม่ตอ้งการ) จะไม่ปรากฏในเมนู Fax Options (ตวัเลือกโทรสาร) หรือ Fax Settings (การตั้งค่าโทรสาร)

หมายเหตุ: หากไม่มีการเพิ่มหมายเลขโทรศพัทล์งในรายการหมายเลขผูโ้ทร ใหส้นันิษฐานเอาวา่คุณไม่ไดส้มคัรสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโ้ทร

● การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไม่ตอ้งการ

● การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไม่ตอ้งการ

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

คุณสามารถบลอ็กหมายเลขท่ีตอ้งการโดยการเพิ่มไวใ้นรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Junk Fax (โทรสารท่ีไม่ตอ้งการ)

3. จะมีขอ้ความระบุวา่ จาํเป็นตอ้งมีหมายเลขผูโ้ทรเพื่อใชบ้ลอ็กโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ เลือก OK (ตกลง) เพื่อดาํเนินการต่อ

4. เลือก Add a Number (เพิ่มหมายเลข)

5. หากตอ้งการเลือกหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็กจากรายการหมายเลขผูโ้ทร เลือก From Call History (จากประวติัการโทร)

- หรือ -
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หากตอ้งการป้อนหมายเลขโทรสารท่ีตอ้งการบลอ็กดว้ยตนเอง ใหเ้ลือก Enter New Number (ป้อนหมายเลขใหม่)

6. หลงัจากป้อนหมายเลขโทรสารท่ีตอ้งการบลอ็ก เลือก Done (เสร็จส้ิน)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้้อนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนหนา้จอแผงควบคุม ไม่ใช่หมายเลขโทรสารท่ีปรากฏตรงส่วนหวัของโทรสารท่ี
ไดรั้บ เน่ืองจากหมายเลขดงักล่าวอาจแตกต่างกนั

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

หากคุณไม่ตอ้งการบลอ็กหมายเลขโทรสารอีกต่อไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้นออกจากรายการโทรสารที่ไม่ตอ้งการได้

วธีิการลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Junk Fax (โทรสารท่ีไม่ตอ้งการ)

3. เลือกหมายเลขท่ีคุณตอ้งการลบ แลว้เลือก Remove a Number (ลบหมายเลข)

4. กด OK (ตกลง) เพื่อยนืยนัการลบ
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การตั้งค่ารายการโทรด่วน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารท่ีใชบ่้อยเป็นรายการโทรด่วนได ้คุณสามารถโทรหมายเลขเหล่าน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: นอกจากการสร้างและการจดัการรายการโทรด่วนจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ลว้ คุณยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น 
ซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีอยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าและการเปล่ียนรายการโทรด่วน

● การลบรายการโทรด่วน

การตั้งค่าและการเปลีย่นรายการโทรด่วน
คุณสามารถจดัเกบ็หมายเลขโทรสารเป็นรายการโทรด่วนได้

การตั้งค่ารายการโทรด่วน

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศพัท)์

3. เลือก Add Contact (เพิ่มรายช่ือ)

4. พิมพช่ื์อของรายการ แลว้เลือก Next (ถดัไป)

5. พิมพห์มายเลขโทรสาร แลว้เลือก Done (เสร็จส้ิน)

หมายเหตุ: ตรวจใหแ้น่ใจวา่รวมการเวน้ระยะหรือตวัเลขอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นดว้ย เช่น รหสัพื้นท่ี รหสัเขา้ถึงสาํหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลว้จะเป็น 9 
หรือ 0) หรือรหสัทางไกล

การเปลีย่นแปลงรายการโทรด่วน

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศพัท)์

3. เลือกรายการท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง แลว้กด OK (ตกลง)

4. เลือก Edit (แกไ้ข) เปล่ียนแปลงช่ือโทรสาร แลว้เลือก Next (ถดัไป)

5. เปล่ียนแปลงหมายเลขโทรสาร แลว้เลือก Done (เสร็จส้ิน)

หมายเหตุ: ตรวจใหแ้น่ใจวา่รวมการเวน้ระยะหรือตวัเลขอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นดว้ย เช่น รหสัพื้นท่ี รหสัเขา้ถึงสาํหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลว้จะเป็น 9 
หรือ 0) หรือรหสัทางไกล
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การลบรายการโทรด่วน

การลบรายการโทรด่วน

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Phone Book (สมุดโทรศพัท)์

3. เลือกรายการท่ีคุณตอ้งการลบ แลว้เลือก Delete (ลบ) เพื่อยนืยนั
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การเปลีย่นการตั้งค่าโทรสาร
ใชว้ธีิการต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนการตั้งค่าคร้ังแรกหรือเพื่อกาํหนดค่าตวัเลือกอ่ืนๆ สาํหรับการส่งโทรสาร

● การกาํหนดค่าหวักระดาษโทรสาร

● การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอตัโนมติั))

● การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ

● การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับเสียงเรียกเขา้เฉพาะ

● การตั้งค่าชนิดการโทร

● การตั้งค่าตวัเลือกการโทรซํ้ า

● การตั้งความเร็วโทรสาร

● การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

การกาํหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร
หวักระดาษโทรสารจะพิมพช่ื์อคุณและหมายเลขโทรสารไวท่ี้ส่วนบนของโทรสารทุกแผน่ท่ีคุณส่งไป HP ขอแนะนาํใหต้ั้งค่าหวักระดาษโทรสารโดยใชซ้อฟตแ์วร์ของ 
HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณยงัสามารถตั้งค่าหวักระดาษโทรสารไดท่ี้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ตามท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ี

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นท่ี กาํหนดใหต้อ้งมีขอ้มูลหวักระดาษโทรสาร

การตั้งค่าหรือเปลีย่นหัวกระดาษโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Fax Header (หวักระดาษโทรสาร)

3. ป้อนช่ือบุคคลหรือช่ือบริษทัและหมายเลขโทรสาร แลว้เลือก Done (เสร็จส้ิน)

การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ)

โหมดตอบรับจะกาํหนดวา่เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้หรือไม่

● เปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถา้คุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพรั์บโทรสารโดยอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับสายและโทรสารท่ีเขา้มา
ทั้งหมด

● ปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถา้คุณตอ้งการรับโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งอยูรั่บสายโทรสารท่ีเขา้มาเอง ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะ
ไม่สามารถรับโทรสารได้

วธีิการตั้งค่าโหมดตอบรับ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า)

3. เลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมติั) เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) และกด ตกลง
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การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ
หากคุณเปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณจะสามารถกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนท่ีอุปกรณ์จะตอบรับสายเรียกเขา้อตัโนมติัได้

การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) มีความสาํคญัหากคุณมีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัท่ีใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์เน่ืองจากคุณตอ้งการใหเ้คร่ือง
ตอบรับอตัโนมติัรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย จาํนวนเสียงเรียกเขา้สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

ตวัอยา่งเช่น ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุด (จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนั
ไปตามประเทศ/ภมิูภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสาร 
เคร่ืองจะรับโทรสาร หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะบนัทึกขอ้ความไว้

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. เลือก Ring Settings (การตั้งค่าเสียงเรียกเขา้) แลว้เลือก Rings to Answer (เสียงเรียกเขา้)

4. เลือกลูกศรข้ึนหรือลูกศรลง เพื่อเปล่ียนจาํนวนเสียงเรียกเขา้

5. เลือก OK (ตกลง) เพื่อยอมรับการตั้งค่า

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการคุณสมบติัเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ทาํใหคุ้ณสามารถมีโทรศพัทห์ลายหมายเลขบนสายโทรศพัทห์น่ึงสาย เม่ือคุณสมคัรใชบ้ริการน้ี แต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีแตกต่างกนั คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายเรียกเขา้ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะได้

ถา้คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายท่ีมีเสียงเรียกเขา้เฉพาะ โปรดใหบ้ริษทัโทรศพัทก์าํหนดรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายโทรศพัทเ์ป็นรูปแบบหน่ึงและสายโทรสารเป็น
อีกรูปแบบหน่ึง HP ขอแนะนาํใหใ้ชเ้สียงเรียกเขา้แบบสองคร้ัง หรือเสียงเรียกเขา้แบบสามคร้ังสาํหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือเคร่ืองพิมพต์รวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขา้
เฉพาะ เคร่ืองจะรับสายนั้นและรับโทรสาร

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าเสียงเรียกเขา้
เฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ของสายเรียกเขา้ และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะท่ีกาํหนดโดยบริษทัโทรศพัทข์อง
คุณเพื่อรับโทรสาร 

หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ All Rings (เสียงเรียกเข้าทั้งหมด)

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารไม่ไดเ้ม่ือปิดหมายเลขโทรศพัทห์ลกั

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ใหรั้บสายโทรสารอตัโนมติั

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

3. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

4. เลือก Ring Settings (การตั้งค่าเสียงเรียกเขา้) แลว้เลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขา้เฉพาะ)

5. จะปรากฏขอ้ความระบุวา่ ไม่ควรเปล่ียนการตั้งค่าน้ีเวน้แต่คุณจะมีโทรศพัทห์ลายหมายเลขในสายเดียวกนั เลือก Yes (ใช่) เพื่อดาํเนินการต่อ

6. โปรดปฏิบติัตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี:
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● เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับสายโทรสาร

- หรือ -

● เลือก Auto Detect (ตรวจสอบอตัโนมติั) และทาํตามคาํแนะนาํบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ไม่สามารถตรวจสอบเสียงเรียกเขา้ได ้หรือหากคุณยกเลิก
คุณสมบติัน้ีก่อนท่ีจะดาํเนินการเสร็จส้ิน รูปแบบเสียงเรียกเขา้จะถกูตั้งเป็นรูปแบบเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ All Rings (เสียงเรียกเขา้ทั้งหมด) โดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายภายในและสายภายนอกแตกต่างกนั คุณตอ้งโทรไปยงัหมายเลขโทรสารจาก
หมายเลขภายนอก 

การตั้งค่าชนิดการโทร
ใชข้ั้นตอนน้ีเพื่อตั้งค่าโหมดการโทรระบบกดปุ่ มหรือระบบหมุน ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งไวจ้ากโรงงานคือ ระบบโทรแบบกดปุ่ ม อยา่เปล่ียนการตั้งค่านอกจากคุณจะทราบวา่สาย
โทรศพัทข์องคุณไม่สามารถใชร้ะบบโทรแบบกดปุ่ มได้

หมายเหตุ: ตวัเลือกการโทรระบบกดจะไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

การตั้งค่าชนิดการโทร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. เลือก Dial Type (ชนิดการโทร) เลือก Tone Dialing (ระบบโทรแบบกดปุ่ ม) หรือ Pulse Dialing (ระบบโทรแบบหมุน) แลว้กด ตกลง

การตั้งค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา
หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสารไดเ้น่ืองจากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับหรือสายไม่วา่ง เคร่ืองพิมพจ์ะพยายามโทรซํ้ าตามการตั้งค่าตวัเลือกโทรซํ้ าเม่ือสายไม่วา่งและ
โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสาย ใชข้ั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านตวัเลือก

● When Busy (เม่ือสายไม่วา่ง): เม่ือเปิดตวัเลือกน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะโทรซํ้ าโดยอตัโนมติัเม่ือไดรั้บสญัญาณสายไม่วา่ง ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งไวจ้ากโรงงานสาํหรับตวั
เลือกน้ีคือ Redial (โทรซํ้ า)

● When No answer (เม่ือไม่มีผูรั้บสาย): เม่ือเปิดตวัเลือกน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะโทรซํ้ าอตัโนมติัหากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับ ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งไวจ้ากโรงงาน
สาํหรับตวัเลือกน้ีคือ No Redial (ไม่โทรซํ้ า)

การตั้งค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Auto Redial (โทรซํ้ าอตัโนมติั)

3. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม แลว้กด OK (ตกลง)

การตั้งความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งเคร่ืองของคุณและเคร่ืองโทรสารอ่ืนๆ เม่ือส่งและรับโทรสารได้

หากคุณใชข้อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี อาจจาํเป็นตอ้งตั้งความเร็วโทรสารใหช้า้ลง:
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● บริการโทรศพัทผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต

● ระบบเครือข่ายโทรศพัท ์(PBX)

● การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต (VoIP)

● โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร ใหใ้ช ้Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ในระดบัตํ่าลง ตารางต่อไปน้ีจะแสดงการตั้งความเร็วโทรสารท่ีมีใหใ้ชง้าน

ค่าความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 bps)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 bps)

Slow (ช้า) v.29 (9600 bps)

การตั้งค่าความเร็วโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

4. เลือกตวัเลือก แลว้กด OK (ตกลง)

การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร
ใชข้ั้นตอนน้ีเพื่อเพิ่มหรือลดระดบัเสียงของโทรสาร

การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. เลือก Ring Settings แลว้เลือก Fax Sound Volume (ระดบัเสียงของโทรสาร)

4. เลือก Soft (เบา), Loud (ดงั) หรือ Off (ปิด) แลว้กด ตกลง
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โทรสารและบริการโทรศัพท์ดจิติอล
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการโทรศพัทดิ์จิตอลแก่ลกูคา้ เช่น

● DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผา่นทางผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ (DSL อาจเรียกวา่ ADSL ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ)

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

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

● VoIP: บริการโทรศพัทร์าคาประหยดัท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิน้ีเรียกวา่การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่น
อินเทอร์เน็ต (VoIP)

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต ในหนา้ 56

เคร่ืองพิมพ ์HP ไดรั้บการออกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับการใชง้านกบับริการโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบเดิม หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบดิจิตอล (เช่น DSL/ADSL, 
PBX หรือ ISDN) คุณอาจตอ้งใชต้วัแยกสญัญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอ็กหรือตวัแปลงสญัญาณเม่ือตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับรับส่งโทรสาร

หมายเหตุ: HP ไม่รับประกนัวา่จะสามารถใชง้านเคร่ืองพิมพไ์ดก้บักลุ่มบริการหรือผูใ้หบ้ริการระบบดิจิตอลทั้งหมด ในระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือสามารถใชไ้ดก้บัตวั
แปลงสญัญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอ็กทั้งหมด ขอแนะนาํใหคุ้ณติดต่อกบับริษทัโทรศพัทข์องคุณโดยตรงเพื่อสอบถามขอ้มูลการตั้งค่าท่ีถกูตอ้งตามบริการเครือข่าย
โทรคมนาคมของพวกเขา
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การใช้โทรสารผ่านการโทรศัพท์ผ่านอนิเทอร์เน็ต
คุณสามารถสมคัรใชบ้ริการโทรศพัทร์าคาประหยดัได ้เพื่อใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิน้ีเรียกวา่การใชโ้ทรสารผา่นการ
โทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต (VoIP) 

รายการต่อไปน้ีเป็นส่ิงบ่งช้ีวา่คุณอาจจะใชบ้ริการ VoIP

● กดรหสัพื้นท่ีเฉพาะและหมายเลขแฟกซ์

● มีกล่องแปลงสญัญาณ IP (IP converter) ท่ีต่อกบัอินเทอร์เน็ต และมีพอร์ตโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กสาํหรับเช่ือมต่อโทรสาร

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งและรับโทรสารไดโ้ดยการเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ต "1-LINE" บนเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงหมายความวา่การเช่ือมต่อของคุณกบั
อินเทอร์เน็ตตอ้งเกิดข้ึนผา่นกล่องแปลงสญัญาณ (ซ่ึงจะมีแจค็โทรศพัทแ์อนะลอ็กแบบปกติสาํหรับการเช่ือมต่อโทรสาร) หรือผา่นบริษทัโทรศพัท์

คาํแนะนํา: การสนบัสนุนการส่งโทรสารแบบดั้งเดิมผา่นระบบโทรศพัทอิ์นเทอร์เน็ตโพรโทคอลมกัถูกจาํกดั หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร ใหล้องใช้
ความเร็วโทรสารในระดบัตํ่าลงหรือปิดใชง้านโหมดการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโทรสาร (ECM) อยา่งไรกต็าม หากคุณปิด ECM คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารสีได้

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปล่ียนความเร็วแฟกซ์ไดจ้าก การตั้งความเร็วโทรสาร ในหนา้ 53 หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้ECM โปรดดูท่ี การส่ง
โทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 43

หากมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไดจ้ากแผนกสนบัสนุนดา้นการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ห้
บริการในประเทศของคุณ
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การใช้รายงาน
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาด และยนืยนัรายงานโดยอตัโนมติัสาํหรับการส่งและรับโทรสารแต่ละคร้ัง คุณยงัสามารถสัง่พิมพร์ายงานระบบดว้ย
ตนเองไดเ้ม่ือตอ้งการ รายงานเหล่าน้ีจะใหข้อ้มูลระบบท่ีเป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์

ตามค่าเร่ิมตน้ จะมีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานเฉพาะเม่ือมีปัญหาในการรับหรือส่งโทรสารเท่านั้น ขอ้ความยนืยนัวา่การส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อยหรือไม่จะปรากฏ
ข้ึนในช่วงสั้นๆ บนหนา้จอแผงควบคุมหลงัจากการส่งแต่ละคร้ัง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถอ่านรายงานได ้คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากแผงควบคุมหรือซอฟตแ์วร์ของ HP 

หมายเหตุ: การแจง้เตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือ
นอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่จะมีการแจง้เตือนใหด้าํเนิน
การ

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่หวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพอ์ยูใ่นสภาพดีและติดตั้งอยา่งถกูตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การดูแลตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 61

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การพิมพร์ายงานการยนืยนัโทรสาร

● การพิมพแ์ละการดูบนัทึกการรับส่งโทรสาร

● การพิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ังล่าสุด

● การพิมพร์ายงานหมายเลขผูโ้ทร

● การดูประวติัการโทร

การพมิพ์รายงานการยนืยนัโทรสาร
หากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพร์ายงานยนืยนัเม่ือส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อย ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อใชคุ้ณสมบติัการยนืยนัโทรสารก่อนท่ีจะส่งโทรสาร

ค่ายนืยนัโทรสารท่ีตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้คือ Error Only (เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดเท่านั้น) 

การใช้การยนืยนัการโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) แลว้เลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

3. เลือกหน่ึงในตวัเลือกต่อไปน้ี แลว้กด ตกลง

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานการยนืยนัโทรสารเม่ือคุณส่งและรับโทรสารเสร็จ

After Send Fax (หลงัจากส่งโทรสาร) พิมพร์ายงานยนืยนัการส่งโทรสารทุกชุด

After Receive Fax (หลงัจากได้รับโทรสาร) พิมพร์ายงานยนืยนัการรับโทรสารทุกชุด

On Always (เปิดตลอดเวลา) พิมพร์ายงานยนืยนัการรับส่งโทรสารทุกชุด

Error Only (เมือ่เกดิข้อผดิพลาดเท่าน้ัน) พิมพร์ายงานยนืยนัการรับส่งโทรสารทุกชุดท่ีมีขอ้ผดิพลาด ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้
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การพมิพ์และการดูบันทกึการรับส่งโทรสาร
คุณสามารถพิมพบ์นัทึกรายการโทรสารท่ีเคร่ืองพิมพไ์ดรั้บและส่งไปแลว้

วธีิการพมิพ์บันทกึการรับส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) แลว้เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร)

3. เลือก Fax Log (บนัทึกการรับส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

การพมิพ์รายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสารทีส่่งไปคร้ังล่าสุด
รายงานรายการโทรสารครั้ งล่าสุดจะพิมพร์ายละเอียดของรายการโทรสารครั้ งล่าสุดท่ีเกิดข้ึน รายละเอียดต่างๆ จะรวมถึง หมายเลขโทรสาร จาํนวนหนา้ และสถานะของ
โทรสาร

การพมิพ์รายงานรายการโทรสารคร้ังล่าสุด

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) แลว้เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร)

3. เลือก Last Transaction Report (รายงานรายการคร้ังล่าสุด) จากนั้นกด ตกลง

การพมิพ์รายงานหมายเลขผู้โทร
ใชข้ั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารของผูโ้ทร

การพมิพ์รายงานประวตัหิมายเลขผู้โทร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) แลว้เลือก Fax Reports (รายงานโทรสาร)

3. เลือก Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโ้ทร) จากนั้นกด ตกลง

การดูประวตักิารโทร
ใชข้ั้นตอนต่อไปน้ีในการพิมพร์ายการสายทั้งหมดบนเคร่ืองพิมพ์

การดูประวตักิารโทร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) และเลือก Junk Fax (โทรสารท่ีไม่ตอ้งการ)

3. เลือก Add a Number (เพิ่มเหมายเลข) เลือก From Call History (จากประวติัการโทร) แลว้กด ตกลง
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการส่งโทรสาร
● วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 28

● ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงแปลกปลอมติดอยู่

● เปิด Error Correction Mode (โหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด) (ECM) เพื่อส่งโทรสารสี

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปิด ECM โปรดดูท่ี การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 43

● เม่ือหน่วยความจาํโทรสารเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่รับโทรสารท่ีเขา้มาจนกวา่จะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิมพซ์ํ้ าโทรสารในหน่วยความจาํ โปรดดูท่ี การพิมพโ์ทรสารท่ีรับมาในหน่วยความจาํซํ้ า ในหนา้ 46

● คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายเรียกเขา้ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะได ้ใชคุ้ณสมบติัน้ีเฉพาะเม่ือคุณสมคัรใชบ้ริการ ซ่ึงใหคุ้ณสามารถมีโทรศพัทห์ลาย
หมายเลขบนสายโทรศพัทห์น่ึงสายจากผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ
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7 การดูแลตลบัหมกึพมิพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์

● การเลือกตลบัหมึกพิมพท่ี์ถกูตอ้ง

● เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● การใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว

● ขอ้มูลการรับประกนัตลบัหมึก

● ขอ้แนะนาํในการใชต้ลบัหมึกพิมพ์
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ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดบัการจ่ายหมึกเพื่อดูวา่ตอ้งเปล่ียนตลบับรรจุหมึกเม่ือใด ระดบัการจ่ายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพท่ี์เหลืออยูโ่ดยประมาณในตลบับรรจุหมึก

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

● จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพ)์ จากนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะแสดงระดบัหมึกปัจจุบนั

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั 

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์ 

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้คลิก
ไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 2640 series แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ)

วธีิการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จาก HP Utility (ยูทลิติีข้อง HP)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก์

2. เลือก HP Deskjet 2640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

3. คลิก Supplies Status (สถานะหมึกพิมพ)์

ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณจะปรากฏขึ้น

4. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

หมายเหตุ: ถา้คุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่ปรากฏ
ข้ึน

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บ
ขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณไม่ตอ้งเปล่ียนตลบั
หมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะแยล่ง

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะถูกใชใ้นกระบวนการพิมพด์ว้ยหลากหลายวธีิ รวมถึงกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพ์
และตลบัหมึกสาํหรับการพิมพ ์รวมทั้งตรวจสอบหวัพน่หมึก ซ่ึงเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบั
หมึกพิมพห์ลงัจากการใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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การส่ังซ้ือผลติภณัฑ์หมกึพมิพ์
ก่อนสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์ใหค้น้หาหมายเลขตลบัหมึกพิมพท่ี์ถูกตอ้ง

ค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์บนเคร่ืองพมิพ์

● หมายเลขตลบัหมึกพิมพอ์ยูด่า้นในฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

การค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพด์ว้ยวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี: 

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้คลิก
ไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 2640 series แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิก Shop (ซ้ือสินคา้) คลิก Shop For Supplies Online (ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองทางออนไลน)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบน
หนา้จอ

การค้นหาหมายเลขการส่ังซ้ือตลบัหมกึพมิพ์

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบับนของ
ฮาร์ดดิสก์

2. คลิก Supplies Info (ขอ้มูลหมึกพิมพ)์

หมายเลขการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพจ์ะปรากฏข้ึน

3. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

หากตอ้งการสัง่ซ้ือวสัดุของแทจ้าก HP สาํหรับ HP Deskjet 2640 series ใหไ้ปท่ี www.hp.com/buy/supplies เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือก
ประเทศ/ภมิูภาคของคุณ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ ์จากนั้นคลิกเลือกลิงคส์าํหรับการชอ้ปป้ิงในหนา้นั้น

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกแบบออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภมิูภาค ถา้บริการดงักล่าวไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ คุณอาจดูขอ้มูล
อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองและพิมพร์ายการเพื่อไวอ้า้งอิงไดเ้ม่ือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ
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การเลอืกตลบัหมกึพมิพ์ทีถู่กต้อง
HP ขอแนะนาํใหคุ้ณใชต้ลบัหมึกพิมพข์องแทข้อง HP ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณ
สามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดายอยูเ่สมอ
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เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์
การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ใส่กระดาษ

3. ถอดตลบัหมึกพิมพอ์อก

a. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์และรอใหแ้คร่ตลบัหมึกพิมพเ์ล่ือนไปอยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ์

b. กดลงเพื่อปลดตลบัหมึกพิมพ ์แลว้จึงดึงออกจากช่องใส่

4. ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์หม่

a. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากบรรจุภณัฑ์
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b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบ

c. เล่ือนตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปในช่องจนกระทัง่ไดย้นิเสียงคลิก

d. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ของ HP จะแจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพก่์อนพิมพเ์อกสาร 
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การใช้โหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว
ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพื่อให ้HP Deskjet 2640 series ทาํงานดว้ยตลบัหมึกพิมพเ์พียงหน่ึงตลบัเท่านั้น โหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวจะเร่ิมทาํงานเม่ือถอด
ตลบัหมึกพิมพอ์อกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือ HP Deskjet 2640 series ทาํงานในโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว จะมีขอ้ความปรากฏบนหนา้จอ หากมีขอ้ความปรากฏขึ้น และไดมี้การติดตั้ง
ตลบัหมึกพิมพส์องตลบัในเคร่ืองพิมพ ์ใหต้รวจสอบวา่ไดดึ้งเทปพลาสติกสาํหรับป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบัแลว้หรือไม่ เม่ือมีเทปพลาสติกปิดบงัขั้วสมัผสั
ของตลบัหมึกพิมพอ์ยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถตรวจพบวา่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพแ์ลว้

การออกจากโหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว

● ติดตั้งทั้งตลบัหมึกพิมพข์าวดาํและตลบัหมึกพิมพส์ามสีใน HP Deskjet 2640 series เพื่อออกจากโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว
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ข้อมูลการรับประกนัตลบัหมกึ
การรับประกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการใชต้ลบัหมึกพิมพใ์นอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีไดก้าํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมตลบัหมึก
พิมพข์อง HP ท่ีถูกเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผดิประเภท หรือทาํใหเ้สีย

ในช่วงระยะเวลารับประกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนันานเท่าท่ีหมึก HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ี
ส้ินสุดการรับประกนัในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลบัหมึกพิมพต์ามท่ีระบุไวด้งัน้ี:

สาํหรับสาํเนาของเอกสารการรับประกนัแบบจาํกดัของ HP โปรดอ่านเอกสารประกอบที่ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

68 บท 7   การดูแลตลบัหมึกพิมพ์ THWW



ข้อแนะนําในการใช้ตลบัหมกึพมิพ์
ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเม่ือใชต้ลบัหมึกพิมพ:์

● เพื่อป้องกนัไม่ใหต้ลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม ตดิสว่าง และรอจนกระทัง่ไฟสถานะปุ่ ม ตดิสว่าง ดบัลงก่อนเสมอ

● อยา่เปิดหรือแกะเทปตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะพร้อมติดตั้ง การปิดเทปตลบัหมึกพิมพไ์วจ้ะลดการระเหยของหมึกพิมพไ์ด้

● ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์นช่องท่ีถกูตอ้ง จบัคู่สีและไอคอนของแต่ละตลบัหมึกพิมพใ์หต้รงกบัสีและไอคอนของแต่ละช่องใส่ ตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพล์อ็คเขา้ท่ี
เรียบร้อยแลว้

● หลงัจากคุณใส่ตลบัหมึกพิมพใ์หม่ ใหป้รับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพเ์พื่อใหไ้ดคุ้ณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ์
ในหนา้ 80

● เม่ือระดบัหมึกโดยประมาณในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพแ์สดงวา่ตลบัหมึกพิมพอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงตลบัมีหมึกพิมพเ์หลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่เพื่อเปล่ียน เพื่อหลีก
เล่ียงความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได ้โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติม
ท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 65

● หากคุณนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพไ์ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ใหล้องเปล่ียนตลบัหมึกพิมพอี์กคร้ังทนัทีท่ีทาํได ้หากไม่มีการป้องกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะเร่ิม
แหง้เม่ืออยูภ่ายนอกของเคร่ืองพิมพ์
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8 การเช่ือมต่อ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่

● การเช่ือมต่อ USB
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การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่
หากคุณยงัไม่ไดเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ หรือคุณตอ้งการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่เคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นรุ่นเดียวกนัเขา้กบัคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใชฟั้งกช์นั 
Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่) เพื่อตั้งค่าการเช่ือมต่อ

หมายเหตุ: ใหใ้ชว้ธีิน้ีถา้คุณติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์เรียบร้อยแลว้

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิมตน้) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ จากนั้นคลิก All Apps (แอพพลิเคชนัทั้งหมด) บนแถบ
แอพพลิเคชนั

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

2. เลือก Printer Setup & Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

3. เลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่

1. ใน System Preferences (การกาํหนดลกัษณะของระบบ) ใหเ้ลือก Print & Fax (พิมพแ์ละโทรสาร)

2. คลิก + ดา้นล่างรายการเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

3. เลือกเคร่ืองพิมพใ์หม่จากรายการ

72 บท 8   การเช่ือมต่อ THWW



การเช่ือมต่อ USB
เคร่ือง HP Deskjet 2640 series มีพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงสาํหรับการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์อยูท่ี่ดา้นหลงัเคร่ือง

วธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ด้วยสาย USB 

1. ใส่แผน่ซีดีซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพใ์นไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

2. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ เม่ือไดรั้บแจง้จากระบบ ใหเ้ช่ือมต่อผลิตภณัฑก์บัคอมพิวเตอร์ดว้ยการเลือก USB ในหนา้จอ Connection 
Options (ตวัเลือกการเช่ือมต่อ)

หมายเหตุ: หา้มต่อสาย USB กบัเคร่ืองพิมพจ์นกวา่จะไดรั้บขอ้ความแจง้ใหท้าํเช่นนั้น

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หากติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ไวแ้ลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานในรูปแบบอุปกรณ์ Plug and Play หากยงัไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ ใหใ้ส่แผน่ซีดีท่ีมาพร้อมกบั
เคร่ืองพิมพ ์จากนั้นปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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9 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

● การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

● ไม่สามารถพิมพง์านได้

● การแกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนาและการสแกน

● การแกไ้ขปัญหาการใชโ้ทรสาร

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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ดงึกระดาษทีต่ดิอยู่ออก
ใชว้ธีิการต่อไปน้ีเพื่อนาํกระดาษท่ีติดออก

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดป้อนกระดาษ

1. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดป้อนกระดาษ

2. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อไป

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดรับกระดาษออก

1. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดรับกระดาษออก

2. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อไป

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากส่วนเข้าถงึตลบัหมกึพมิพ์

1. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์และเล่ือนแคร่ตลบัหมึกพิมพไ์ปทางขวาเพื่อเขา้ไปยงับริเวณท่ีมีกระดาษท่ีติดอยู่

2. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อไป
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วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากภายในตวัเคร่ืองพมิพ์

1. เปิดฝาดา้นหลงัท่ีดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่มท่ีดา้นขา้งทั้งสองดา้นของฝาปิด

2. ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

3. ปิดฝาปิด ค่อยๆ ดนัฝาปิดกลบัเขา้ท่ีเดิมบนเคร่ืองพิมพจ์นกระทัง่สลกัทั้งสองขา้งเขา้ท่ี

4. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อไป

การนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากถาดป้อนกระดาษอตัโนมตัิ

1. ยกฝาครอบของ ADF ข้ึน
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2. ยกแทบ็ท่ีอยูบ่นขอบดา้นหนา้ของ ADF ข้ึน

3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ ์หาก
คุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

4. ปิดฝาครอบของ ADF โดยกดฝาครอบใหแ้น่นจนลอ็กเขา้ท่ี

5. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพื่อทาํงานปัจจุบนัต่อไป

หากวธีิการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพิ่มเติมทางออนไลน์

ป้องกนักระดาษตดิ

● อยา่ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่ผสมรวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกต่างกนัลงในถาดป้อนกระดาษ ปึกกระดาษทั้งหมดในถาดป้อนกระดาษตอ้งเป็นประเภทและขนาดเดียวกนั

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● อยา่ป้อนกระดาษเพิ่มในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน หากกระดาษกาํลงัจะหมดในเคร่ืองพิมพ ์ใหร้อจนกระทัง่ขอ้ความเตือนกระดาษหมดปรากฏขึ้นก่อน 
แลว้จึงป้อนกระดาษเพิ่ม

หากวธีิการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพิ่มเติมทางออนไลน์
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นําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์
นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ์

โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ในหนา้ 76

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์
หมายเหตุ: เพื่อป้องกนัไม่ใหต้ลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม ตดิสว่าง และรอจนกระทัง่ไฟสถานะปุ่ ม ตดิสว่าง ดบัลงก่อนเสมอ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้และกระดาษท่ี HP แนะนาํ

2. ตรวจสอบซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ และคุณภาพการพิมพใ์นพื้นท่ี 
Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) เพื่อ
เขา้ถึงคุณสมบติัการพิมพ์

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 62 ถา้ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย ควรเตรียมตลบัหมึกพิมพไ์ว้
สาํหรับเปล่ียน

4. ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้
คลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 2640 series แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์ จะปรากฎข้ึน

d. คลิก Align Ink Cartridges (ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์)

เคร่ืองจะพิมพห์นา้การปรับตาํแหน่งออกมา
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e. วางหนา้สาํหรับปรับตาํแหน่งหมึกพิมพใ์หค้ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

f. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พื่อปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์รีไซเคิลหรือท้ิงกระดาษท่ีใชป้รับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก Tools (เคร่ืองมอื) จากนั้นกด ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั 

b. จากเมนู Tools (เคร่ืองมอื) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Align Printer (ปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ)์ ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบน
หนา้จอ

5. พิมพห์นา้การวเิคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้
คลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 2640 series แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

THWW การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์ 81



d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวเิคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพื่อพิมพห์นา้
การวเิคราะห์ ตรวจดูช่องสีนํ้าเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดาํบนหนา้การวเิคราะห์

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก Tools (เคร่ืองมอื) จากนั้นกด ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั 

b. จากเมนู Tools (เคร่ืองมอื) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์ ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ
ท่ีปรากฏบนหนา้จอ

6. ทาํขั้นตอนตั้งแต่หน่ึงขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ ์หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องวา่งในช่องสีและช่องสีดาํในหนา้การวเิคราะห์

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์
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● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้
คลิกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All 
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 2640 series แลว้คลิก HP Deskjet 2640 series

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. คลิก Clean Ink Cartridges (ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ี
ปรากฏบนหนา้จอ

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก Tools (เคร่ืองมอื) จากนั้นกด ตกลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั 

b. จากเมนู Tools (เคร่ืองมอื) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์ ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ี
ปรากฏบนหนา้จอ

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ แลว้

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

พิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพห์ากปริมาณหมึกพิมพมี์ระดบัตํ่า

4. ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จากซอฟต์แวร์

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เขา้ไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP Deskjet 2640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง)

e. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

5. พิมพห์นา้ทดสอบ
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การพมิพ์หน้าทดสอบ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เขา้ไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP Deskjet 2640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Test Page (หนา้ทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพห์นา้ทดสอบ) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ตรวจสอบหนา้ทดสอบเพื่อดูวา่มีรอยหยกัในขอ้ความ หรือเสน้ร้ิวในขอ้ความและช่องสีหรือไม่ หากคุณเห็นรอยหยกัหรือเสน้ร้ิว หรือรอยพิมพข์าดในช่อง
สี ใหท้าํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั

6. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องวา่งในช่องสีและช่องสีในหนา้การวเิคราะห์

การทาํความสะอาดหัวพมิพ์โดยอตัโนมตัิ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เขา้ไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP Deskjet 2640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

e. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหเ้ปลืองหมึกและหวัพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพย์งัไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ใหล้องปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงัจาก
ทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการของ HP

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

หากวธีิการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพิ่มเติมทางออนไลน์
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ไม่สามารถพมิพ์งานได้
หากคุณพบปัญหาในการพิมพ ์คุณสามารถดาวนโ์หลด HP Print and Scan Doctor ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาน้ีใหคุ้ณไดโ้ดยอตัโนมติั เม่ือตอ้งการดาวนโ์หลดยทิูลิต้ี
ดงักล่าว ใหค้ลิกลิงกท่ี์เหมาะสม

นาํฉนัไปท่ีหนา้ดาวนโ์หลด HP Print and Scan Doctor

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ หากยงัไม่สามารถพิมพง์านได ้ใหล้องปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี:

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพแ์ละแกไ้ขปัญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. ถอดสาย USB และเสียบกลบัเขา้ไปใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

การตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปิดแถบทางลดั คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า) คลิกหรือแตะ Control Panel 
(แผงควบคุม) แลว้คลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers 
(เคร่ืองพิมพ)์

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

b. ดบัเบิลคลิกหรือคลิกขวาท่ีไอคอนสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ จากนั้นเลือก See what’s printing (ดูงานท่ีกาํลงัพิมพอ์ยู)่ เพื่อเปิดคิวการพิมพ์

c. บนเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ)์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการทาํเคร่ืองหมายถูกหนา้รายการ Pause Printing (หยดุการพิมพช์ัว่คราว) หรือ 
Use Printer Offline (ใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบออฟไลน)์

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ใหล้องพิมพอี์กคร้ัง

4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์วเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

การตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ได้รับการตั้งค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปิดแถบทางลดั คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า) คลิกหรือแตะ Control Panel 
(แผงควบคุม) แลว้คลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์
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● Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers 
(เคร่ืองพิมพ)์

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

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถูกในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

c. ถา้เคร่ืองพิมพอ่ื์นถกูตั้งค่าไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้ ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งและเลือก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็นเคร่ืองพิมพ์
เร่ิมตน้)

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

การรีสตาร์ททีเ่กบ็พกังานพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบทางลดั แลว้คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า)

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

iii. คลิกหรือแตะ Administrative Tools (เคร่ืองมือการดูแลระบบ) แลว้ดบัเบิลคลิกหรือแตะสองคร้ัง Services (บริการ)

iv. คลิกขวาหรือแตะท่ี Print Spooler (ท่ีเกบ็พกังานพิมพ)์ คา้งไว ้แลว้คลิก Properties (คุณสมบติั)

v. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถดัจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน้) ใหต้รวจดูวา่ไดเ้ลือก Automatic (อตัโนมติั) ไวแ้ลว้

vi. หากบริการไม่ทาํงาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ใหค้ลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิกหรือแตะ OK (ตกลง)

Windows 7

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก System and Security (ระบบ
และความปลอดภยั) แลว้คลิก Administrative Tools (เคร่ืองมือในการดูแล)

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ตวัจดัคิวงานพิมพ)์ แลว้คลิก Properties (คุณสมบติั)

iv. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถดัจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน้) ใหต้รวจดูวา่ไดเ้ลือก Automatic (อตัโนมติั) ไวแ้ลว้

v. หากบริการไม่ทาํงาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ใหค้ลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก System and Maintenance 
(ระบบและการบาํรุงรักษา) และคลิก Administrative Tools (เคร่ืองมือในการดูแล)

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการ)
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iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler service (บริการตวัจดัคิวงานพิมพ)์ แลว้คลิก Properties (คุณสมบติั)

iv. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถดัจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน้) ใหต้รวจดูวา่ไดเ้ลือก Automatic (อตัโนมติั) ไวแ้ลว้

v. หากบริการไม่ทาํงาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ใหค้ลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows XP

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิกขวาท่ี My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉนั) 

ii. คลิก Manage (จดัการ) แลว้คลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรมประยกุต)์

iii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการ) แลว้เลือก Print Spooler

iv. คลิกขวาท่ี Print Spooler แลว้คลิก Restart (เร่ิมใหม่) เพื่อรีสตาร์ทบริการ

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

c. ถา้เคร่ืองพิมพอ่ื์นถูกตั้งค่าไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้ ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งและเลือก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็นเคร่ืองพิมพ์
เร่ิมตน้)

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

การลบควิการพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพื่อเปิดแถบทางลดั คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า) คลิกหรือแตะ Control Panel 
(แผงควบคุม) แลว้คลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers 
(เคร่ืองพิมพ)์

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

b. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพข์องคุณเพื่อเปิดคิวการพิมพ์

c. บนเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ)์ ใหค้ลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด) หรือ Purge Print Document (ลา้ง
เอกสารงานพิมพ)์ จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อยนืยนั

d. ถา้ยงัมีเอกสารอยูใ่นคิว ใหรี้สตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และลองพิมพอี์กคร้ังหลงัจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเรียบร้อยแลว้

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอี์กคร้ังเพื่อดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขอ้มูลคา้งอยู ่จากนั้นจึงลองพิมพอี์กคร้ัง
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แก้ไขปัญหาการพมิพ์

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข

2. ถอดสาย USB และเสียบกลบัเขา้ไปใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. ใน System Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการของระบบ) คลิก Print & Fax (พิมพแ์ละส่งโทรสาร)

b. คลิกปุ่ม Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ)์

c. คลิกท่ีงานพิมพเ์พื่อเลือก

ใชปุ่้มต่อไปน้ีเพื่อจดัการกบังานพิมพ์

● Delete (ลบ): ยกเลิกงานพิมพท่ี์เลือก

● Hold (หยดุชัว่คราว): หยดุงานพิมพท่ี์เลือกไวช้ัว่คราว

● Resume (กลบัสู่การทาํงาน): พิมพง์านท่ีหยดุไวช้ัว่คราวต่อไป

● Pause Printer (หยดุเคร่ืองพิมพไ์วช้ัว่คราว): หยดุงานพิมพท์ั้งหมดในคิวการพิมพช์ัว่คราว

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

หากวธีิการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพิ่มเติมทางออนไลน์
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การแก้ไขปัญหาการทาํสําเนาและการสแกน
HP มี HP Print and Scan Doctor (Windows เท่านั้น) ท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหา "ไม่สามารถสแกนงาน" ท่ีพบโดยทัว่ไป

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

นาํฉนัไปท่ีหนา้ดาวนโ์หลด HP Print and Scan Doctor

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการสแกน คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

เรียนรู้วธีิการแกปั้ญหาการทาํสาํเนา คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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การแก้ไขปัญหาการใช้โทรสาร
ถา้คุณมีปัญหาในการใชโ้ทรสาร คุณสามารถพิมพร์ายงานทดสอบโทรสารเพื่อตรวจดูสถานะของเคร่ืองพิมพ ์การทดสอบน้ีจะลม้เหลวหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ไดรั้บการตั้งค่า
อยา่งถูกตอ้งสาํหรับการรับส่งโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทดสอบการ
ตั้งค่าโทรสาร ในหนา้ 140

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการใชโ้ทรสาร คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

หากตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไปท่ีเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP: www.hp.com/support
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

● ขั้นตอนการสนบัสนุน

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท์

● ตวัเลือกการรับประกนัอ่ืนๆ

ลงทะเบียนเคร่ืองพมิพ์
ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาทีในการลงทะเบียน คุณกส็ามารถรับบริการไดร้วดเร็วข้ึน การสนบัสนุนและการแจง้เตือนการสนบัสนุนของผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน หากคุณ
ไม่ไดล้งทะเบียนผลิตภณัฑข์ณะติดตั้งซอฟตแ์วร์ คุณสามารถลงทะเบียนไดท้นัทีท่ี http://www.register.hp.com

ขั้นตอนการสนับสนุน
หากคุณประสบปัญหา ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

2. ไปท่ีศนูยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลนข์อง HP ไดท่ี้ www.hp.com/support

ศนูยบ์ริการลกูคา้แบบออนไลนข์อง HP พร้อมใหบ้ริการลูกคา้ของ HP ทุกราย เวบ็ไซตน้ี์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดร้วดเร็วท่ีสุดเม่ือตอ้งการทราบขอ้มูลปัจจุบนั
ของผลิตภณัฑแ์ละเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงคุณลกัษณะต่อไปน้ี:

● เขา้ถึงไดก้ารสนบัสนุนแบบออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว

● อพัเดตซอฟตแ์วร์และไดรเวอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประโยชนส์าํหรับปัญหาทัว่ไป

● การอพัเดตของเคร่ืองพิมพ ์ความพร้อมใหก้ารสนบัสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมใหบ้ริการคุณเม่ือคุณลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

3. ติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของ HP

ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภมิูภาค และภาษา

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
ตวัเลือกการสนบัสนุนทางโทรศพัทแ์ละความพร้อมในการใหบ้ริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภมิูภาค และภาษา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์

● การโทรศพัทติ์ดต่อ

● หมายเลขโทรศพัทส์าํหรับการสนบัสนุน

● หลงัระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์
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ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

การใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัทน์านหน่ึงปีใชใ้นทวปีอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก และละตินอเมริกา (รวมทั้งเมก็ซิโก) หากตอ้งการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทาง
โทรศพัทใ์นยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ใหไ้ปท่ี www.hp.com/support การโทรศพัทเ์ขา้บริษทัจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตามปกติ

การโทรศัพท์ตดิต่อ

ใหโ้ทรติดต่อศูนยบ์ริการลกูคา้ของ HP ในขณะท่ีคุณอยูห่นา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ ์ควรเตรียมขอ้มูลต่อไปน้ีไวใ้หพ้ร้อม:

● ช่ือผลิตภณัฑ ์(อยูท่ี่เคร่ืองพิมพ ์เช่น HP Deskjet Ink Advantage 2645)

● หมายเลขสินคา้ (อยูท่ี่ดา้นในของฝาครอบตลบัหมึกพิมพ)์

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นหลงัหรือดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ)์

● ขอ้ความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคาํถามเหล่าน้ี:

— เคยเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้หรือไม่

— คุณสามารถทาํใหเ้กิดข้ึนอีกไดห้รือไม่

— คุณเพิ่มฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงท่ีเร่ิมเกิดปัญหาน้ีหรือไม่

— เกิดส่ิงใดก่อนหนา้น้ีหรือไม่ (เช่น พายฝุนฟ้าคะนอง, มีการยา้ยเคร่ืองพิมพ ์และอ่ืนๆ)

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนับสนุน

หากตอ้งการทราบหมายเลขของฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัทล่์าสุดของ HP และขอ้มูลค่าโทรศพัท ์โปรดดูท่ี www.hp.com/support

หลงัระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการใหบ้ริการทางโทรศพัท ์คุณจะไดรั้บความช่วยเหลือจาก HP โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม นอกจากน้ี คุณยงัสามารถขอรับความช่วยเหลือได้
จากเวบ็ไซตศ์นูยบ์ริการลกูคา้แบบออนไลนข์อง HP www.hp.com/support โปรดติดต่อตวัแทนจาํหน่ายของ HP หรือติดต่อท่ีหมายเลขโทรศพัทข์องฝ่าย
สนบัสนุนในประเทศ/พื้นท่ีของคุณเพื่อขอดูตวัเลือกการสนบัสนุน

ตวัเลอืกการรับประกนัอืน่ๆ
หากตอ้งเพิ่มระยะเวลาการใหบ้ริการสาํหรับ HP Deskjet 2640 series จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/
ภมิูภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรับประกนัเพื่อดูขอ้มูลในการใหบ้ริการเพิ่มเติม
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เตรียมถาด
เปิดถาดรับกระดาษออก

▲ ถาดรับกระดาษออกตอ้งเปิดอยูเ่ม่ือเร่ิมพิมพ์

ปิดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ์

▲ ฝาครอบตลบัหมึกพิมพต์อ้งปิดอยูเ่ม่ือเร่ิมพิมพ์

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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เคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน
วธีิแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน

▲ ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ ์หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหติ้ดต่อ HP

 โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
อนัดบัแรก ใหล้องนาํตลบัหมึกพิมพอ์อก และใส่กลบัเขา้ท่ีเดิม หากยงัไม่ไดผ้ล ใหท้าํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพ ์หากคุณยงัไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้ให้
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 65

การทาํความสะอาดหน้าสัมผสัตลบัหมกึพมิพ์

ข้อควรระวงั: ขั้นตอนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพท์นัทีหลงัจากทาํความ
สะอาด เราไม่แนะนาํใหน้าํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาอยูน่อกเคร่ืองพิมพน์านกวา่ 30 นาที เพราะอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อหวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์และรอใหแ้คร่ตลบัหมึกพิมพเ์ล่ือนไปอยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ์

3. ถอดตลบัหมึกพิมพท่ี์มีไฟตลบัหมึกพิมพก์ะพริบบนแผงควบคุม

4. จบัดา้นขา้งของตลบัหมึกพิมพโ์ดยใหห้งายดา้นล่างข้ึน แลว้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบัหมึกพิมพ์

หนา้สมัผสัไฟฟ้าคือจุดเลก็ๆ ท่ีเป็นสีทองบนตลบัหมึกพิมพ์

5. เช็ดเฉพาะแถบหนา้สมัผสัโดยใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขน

ข้อควรระวงั: ระวงัอยา่เช็ดส่วนอ่ืนนอกจากแถบหนา้สมัผสั และอยา่ใหมี้รอยเป้ือนของหมึกหรือเศษวสัดุอ่ืนๆ ติดอยูบ่นตลบัหมึกพิมพ์
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6. หาตาํแหน่งแถบหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพท่ี์ดา้นในของเคร่ืองพิมพ์

แถบหนา้สมัผสัของเคร่ืองพิมพจ์ะเป็นชุดส่วนนูนสีทอง ซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งท่ีบรรจบกบัแถบหนา้สมัผสับนตลบัหมึกพิมพ์

7. ใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขนเชด็แถบหนา้สมัผสั

8. ติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่

9. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปหรือยงั

10. หากยงัคงมีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพ ์แลว้เปิดใหม่

หมายเหตุ: ถา้เกิดปัญหาโดยมีสาเหตุจากตลบัหมึกหน่ึงตลบั คุณสามารถนาํตลบัหมึกออกและใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพื่อใชง้าน HP Deskjet 2640 
series กบัตลบัหมึกพิมพต์ลบัเดียวเท่านั้น

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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ตลบัหมกึพมิพ์รุ่นเก่า
คุณจะตอ้งใชต้ลบัหมึกพิมพรุ่์นใหม่กวา่แทนตลบัหมึกพิมพน้ี์ โดยส่วนใหญ่แลว้ คุณสามารถตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพเ์ป็นรุ่นใหม่หรือไม่ โดยดูท่ีดา้นนอกของกล่อง
ตลบัหมึกพิมพแ์ละมองหาวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั

หากมีคาํวา่ "v1" ท่ีดา้นขวาของวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพน้ี์เป็นรุ่นใหม่ หากเป็นตลบัหมึกพิมพรุ่์นเก่า โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือหรือเปล่ียนหมึกพิมพ์

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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A ข้อมูลทางเทคนิค

ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคและขอ้มูลวา่ดว้ยขอ้บงัคบัสากลสาํหรับ HP Deskjet 2640 series มีอยูใ่นส่วนน้ี

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบั HP Deskjet 2640 series

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard

● ลกัษณะเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

● ประกาศขอ้บงัคบั
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ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard
ขอ้มูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

สงวนลิขสิทธ์ิทั้งหมด หา้มทาํการผลิตซํ้ า ดดัแปลงหรือแปลเอกสารน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Hewlett-Packard เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ การรับประกนัสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของ HP จะระบุไวใ้นคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการรับประกนัอยา่งชดัเจนซ่ึงแนบมากบัผลิตภณัฑห์รือบริการ
นั้นๆ ไม่มีส่ิงใดในเอกสารน้ีท่ีมีความหมายวา่เป็นส่วนหน่ึงของการรับประกนัเพิ่มเติม HP จะไม่รับผดิชอบต่อความผดิพลาดทางเทคนิคหรือจากขอ้ความ หรือการตดั
ทอนขอ้ความใดๆ ในท่ีน้ี

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 และ Windows® 8 เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
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ลกัษณะเฉพาะ
ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคสาํหรับ HP Deskjet 2640 series มีอยูใ่นหวัขอ้น้ี สาํหรับขอ้มูลจาํเพาะผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม โปรดดูเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ 
www.hp.com/support

● ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ

● ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม

● ความจุของถาดป้อนกระดาษ

● ความจุของถาดรับกระดาษออก

● ขนาดกระดาษ

● นํ้าหนกักระดาษ

● ขอ้กาํหนดเฉพาะในการพิมพ์

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํสาํเนา

● ขอ้กาํหนดเฉพาะในการสแกน

● ขอ้กาํหนดเฉพาะของโทรสาร

● ความละเอียดในการพิมพ์

● ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

● จาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพ์

● ขอ้มูลเก่ียวกบัเสียง

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์และระบบอยูใ่นไฟล ์Readme 

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลกูคา้ออนไลนข์อง HP ท่ี www.hp.com/support

ข้อกาํหนดเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม
● ช่วงอุณหภมิูการใชง้านท่ีแนะนาํ: 15ºC ถึง 32ºC (59ºF ถึง 90ºF)

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

● ความช้ืน: 15% ถึง 80% RH ไม่ควบแน่น จุดนํ้าคา้งสูงสุด 28ºC

● ช่วงอุณหภมิูขณะไม่มีการใชง้าน (ระหวา่งการเกบ็รักษา): –40ºC ถึง 60ºC (–40ºF ถึง 140ºF)

● ในท่ีท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปไดว้า่ผลงานท่ีออกจากเคร่ือง HP Deskjet 2640 series อาจมีขอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนาํใหใ้ชส้าย USB ท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ม. เพื่อลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด
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ความจุของถาดป้อนกระดาษ
กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สูงสุด 50 แผน่

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

บตัรดชันี: สูงสุด 20 แผน่

กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผน่

ความจุของถาดรับกระดาษออก
กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สูงสุด 30 แผน่

ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

บตัรดชันี: สูงสุด 10 แผน่

กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 10 แผน่

ขนาดกระดาษ
หากตอ้งการทราบรายการขนาดส่ือท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

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

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

การ์ด: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดส์าํหรับบตัรดชันี)

กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)์

ข้อกาํหนดเฉพาะในการพมิพ์
● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสาร

● วธีิการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา
● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่น

ข้อกาํหนดเฉพาะในการสแกน
● ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 1200 dpi
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สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความละเอียดของ dpi โปรดดูท่ีซอฟตแ์วร์ของสแกนเนอร์

● สี: สี 24 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดบัสีเทา 256 ระดบั)

● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ข้อกาํหนดเฉพาะของโทรสาร
● รับ/ส่งโทรสารขาวดาํหรือสี

● โทรด่วนสูงสุดได ้99 หมายเลข

● หน่วยความจาํสูงสุด 99 หนา้ (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากหรือโทรสารความละเอียด
สูงจะใชเ้วลาและหน่วยความจาํมากข้ึน

● การรับและส่งโทรสารดว้ยตนเอง

● โทรซํ้ าอตัโนมติักรณีสายไม่วา่งไดม้ากถึงหา้คร้ัง (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสายสูงสุดสองคร้ังโดยอตัโนมติั (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● การยนืยนัและรายงานผล

● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พร้อมโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

● การส่งดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps

● 4 วนิาที/หนา้ ดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากหรือโทรสาร
ความละเอียดสูงจะใชเ้วลาและหน่วยความจาํมากข้ึน

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขา้พร้อมการสบัเปล่ียนระหวา่งโทรสารและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

 ละเอยีด (dpi) มาตรฐาน (จุดต่อนิว้)

ขาวดาํ 208 x 196 208 x 98

Color (สี) 208 x 200 208 x 200

ความละเอยีดในการพมิพ์

โหมดเอกสารร่าง

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 300x300dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): อตัโนมติั

โหมดปกติ

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x300dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): อตัโนมติั
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โหมดดทีีสุ่ดสําหรับเอกสารธรรมดา

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): อตัโนมติั

โหมดดทีีสุ่ดสําหรับภาพถ่าย

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): อตัโนมติั

โหมด DPI สูงสุด

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 1200x1200dpi

● สาํเนา: อตัโนมติั (ขาวดาํ), ความละเอียดสูงสุด 4800x1200 dpi (สี) 

ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

หมายเหตุ: ใชก้บัสายไฟและอะแดปเตอร์จ่ายไฟท่ี HP ใหม้าเท่านั้น

จาํนวนการพมิพ์ของตลบัหมกึพมิพ์
โปรดไปยงั www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัจาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

ข้อมูลเกีย่วกบัเสียง
หากคุณเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ท่านสามารถอ่านขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง HP โปรดไปท่ี www.hp.com/support

104 ภาคผนวก A   ขอ้มูลทางเทคนิค THWW

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/support


โปรแกรมควบคุมผลติภณัฑ์เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการออกแบบสาํหรับการรีไซเคิลผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถู้กจาํกดั
ใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยก
ไดอ้ยา่งสะดวก ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่ง
รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเวบ็ไซตเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มของ HP ท่ี:

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

● เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

● การใชก้ระดาษ

● พลาสติก 

● เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชว้สัดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

● การใชไ้ฟฟ้า

● โหมดสลีป

● การท้ิงอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● สารเคมี

● ตารางแสดงสารพิษและวตัถุอนัตราย

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● การท้ิงแบตเตอร่ีในเนเธอร์แลนด์

● การท้ิงแบตเตอร่ีในไตห้วนั

● ประกาศเก่ียวกบัวสัดุท่ีมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ช่วยเหลือใหลู้กคา้ของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โปรดไปท่ีเวบ็ไซตโ์ปรแกรมและแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP 

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

การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002
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พลาสตกิ
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพื่อใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

เอกสารข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใช้วสัดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (MSDS) ไดจ้ากเวบ็ไซต ์HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคลิ
HP นาํเสนอโครงการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑม์ากข้ึนในหลายประเทศ/ภมิูภาค รวมถึงพนัธมิตรท่ีมีศูนยรี์ไซเคิลอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดทัว่โลก นอกจากน้ี 
HP ยงัช่วยอนุรักษท์รัพยากรดว้ยการนาํผลิตภณัฑบ์างอยา่งท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดมาซ่อมแซมและนาํออกจาํหน่ายอีกคร้ัง สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑ ์
HP โปรดเยีย่มชม

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

โครงการรีไซเคลิวสัดุองิค์เจท็ HP

HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภมิูภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี:

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

การใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การพิมพแ์ละสร้างภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ้ENERGY STAR® มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด ENERGY STAR อนัเป็นขอ้
กาํหนดสาํหรับอุปกรณ์การสร้างภาพขององคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เคร่ืองหมายต่อไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภณัฑแ์สดงภาพท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
ขอ้กาํหนด ENERGY STAR 

สามารถดูรายการขอ้มูลเพิ่มเติมของรุ่นผลิตภณัฑส์ร้างภาพท่ีตรงตามขอ้กาํหนด ENERGY STAR ไดท่ี้: www.hp.com/go/energystar

โหมดสลปี
การใชพ้ลงังานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป

หลงัจากตั้งค่าเคร่ืองพิมพค์ร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการทาํงานเป็นเวลา 5 นาที
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การเปลีย่นเวลาเข้าสู่โหมดสลปี

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก Preferences (ลกัษณะทีต้่องการ) จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Sleep (สลีป) แลว้เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

การทิง้อุปกรณ์ทีผู้่ใช้ไม่ใช้แล้ว

สญัลกัษณ์น้ีหมายถึง หา้มท้ิงผลิตภณัฑข์องคุณแบบเดียวกบัขยะในครัวเรือน คุณควรปกป้องสุขภาพของผูค้นและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกาํจดั
อุปกรณ์ท่ีไม่ใชแ้ลว้โดยท้ิงท่ีจุดท่ีกาํหนดสาํหรับการท้ิงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการรีไซเคิล สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเกบ็
ขยะในบา้นเรือนของคุณ หรือไปท่ี http://www.hp.com/recycle

สารเคมี
HP ยดึมัน่ในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสารเคมีในผลิตภณัฑข์องเราแก่ลูกคา้เสมอ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย เช่น ระเบียบของสภาและคณะมนตรียโุรป
หมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถอ่านรายงาน
ขอ้มูลดา้นสารเคมีของผลิตภณัฑน้ี์ไดท่ี้: www.hp.com/go/reach

ตารางแสดงสารพษิและวตัถุอนัตราย

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)
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การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดยี)

การทิง้แบตเตอร่ีในเนเธอร์แลนด์

การทิง้แบตเตอร่ีในไต้หวนั

ประกาศเกีย่วกบัวสัดุทีม่สีารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย
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ประกาศข้อบังคบั
เคร่ือง HP Deskjet 2640 series มีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามขอ้บงัคบั

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

● ประกาศเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงานของจอแสดงผลเสมือนสาํหรับเยอรมนี

● คาํประกาศรับรอง

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเขตเศรษฐกิจยโุรป

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคบั
เพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SNPRH-1203 อยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (HP Deskjet Ink Advantage 
2645 All-in-One และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(D4H22A, D4H22B, D4H22C และอ่ืนๆ)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น
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ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมนั

ประกาศข้อบังคบัของสหภาพยุโรป
ผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมาย CE อยูภ่ายใตก้ฎบญัญติั EU Directives ดงัต่อไปน้ี:

● กฎบญัญติั Low Voltage Directive 2006/95/EC

● กฎบญัญติั EMC Directive 2004/108/EC

● Ecodesign Directive 2009/125/EC หากเหมาะสม

ผลิตภณัฑน้ี์จะมีคุณสมบติัตาม CE เม่ือใชก้บัอะแดปเตอร์ AC ของ HP ท่ีมีเคร่ืองหมาย CE เท่านั้น

หากผลิตภณัฑน้ี์มีฟังกช์นัการส่ือสารแบบมีสายและ/หรือไร้สาย การทาํงานนั้นจะสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัของ EU Directive ต่อไปน้ีดว้ย:

● R&TTE Directive 1999/5/EC

การปฏิบติัตามกฎบญัญติัเหล่าน้ีแสดงถึงความสอดคลอ้งตามมาตรฐานยโุรป (European Norms) ท่ีสอดคลอ้งกนัและมีผลบงัคบัใชซ่ึ้งระบุไวใ้นคาํประกาศรับรอง
ของ EU ท่ี HP จดัทาํสาํหรับผลิตภณัฑห์รือกลุ่มผลิตภณัฑน้ี์ และมีเผยแพร่ (เฉพาะภาษาองักฤษ) ในเอกสารประกอบของผลิตภณัฑห์รือท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี: 
www.hp.com/go/certificates (พิมพช่ื์อผลิตภณัฑใ์นช่องคน้หา) 

ผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดงักล่าวมีสญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีปรากฏอยูบ่นผลิตภณัฑ:์

สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีคุณสมบติัดา้นการโทรคมนาคม และสาํหรับผลิตภณัฑด์า้นโทรคมนาคมท่ีสอดคลอ้งกนัของสหภาพยโุรป เช่น 
Bluetooth® ท่ีมีประเภทกาํลงัไฟตํ่ากวา่ 10 mW 

สาํหรับผลิตภณัฑโ์ทรคมนาคมท่ีไม่สอดคลอ้งกนัของสหภาพยโุรป (จะมีเลขประจาํเคร่ือง 4 หลกัอยูถ่ดัจากเคร่ืองหมาย CE หากมี)
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โปรดดูท่ีป้ายฉลากท่ีเป็นขอ้บงัคบัท่ีมีอยูบ่นผลิตภณัฑน้ี์

คุณสมบติัการทาํงานดา้นการโทรคมนาคมของผลิตภณัฑน้ี์อาจใชใ้นกลุ่มประเทศ EU และ EFTA ต่อไปน้ี ออสเตรีย เบลเยยีม บลัแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์ไอร์แลนด ์อิตาลี ลตัเวยี ลิกเตนสไตน ์ลิทวัเนีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด ์นอร์เวย ์
โปแลนด ์โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวกั สโลวเีนีย สเปน สวเีดน สวติเซอร์แลนด ์และสหราชอาณาจกัร

หวัต่อโทรศพัท ์(มีเฉพาะบางผลิตภณัฑ)์ มีไวเ้พื่อการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็ก

ผลติภณัฑ์ทีม่อีุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย

● ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเ์ฉพาะหรือขอ้กาํหนดพิเศษวา่ดว้ยการทาํงานของเครือข่าย LAN แบบไร้สาย เช่น การใชเ้ฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียว
กบัช่องสญัญาณท่ีมีใหใ้ชง้าน โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตั้งค่าเครือข่ายไร้สายสาํหรับประเทศนั้นๆ ถกูตอ้ง

ประเทศฝร่ังเศส

● มีขอ้จาํกดับางอยา่งสาํหรับการทาํงานของ LAN แบบไร้สายดว้ยความถ่ี 2.4-GHz ของผลิตภณัฑน้ี์: ผลิตภณัฑน้ี์อาจใชง้านภายในอาคารไดส้าํหรับคล่ืนความถ่ี 
2400-2483.5 MHz (ช่อง 1-13) สาํหรับการใชง้านภายนอกอาคาร จะใชไ้ดเ้ฉพาะคล่ืนความถ่ี 2400-2454 MHz (ช่อง 1-7) สาํหรับขอ้
กาํหนดล่าสุด โปรดดูท่ี www.arcep.fr

หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั โปรดติดต่อ:

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

ประกาศเกีย่วกบัสถานทีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสําหรับเยอรมนี
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คาํประกาศรับรอง
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกาํหนด FCC
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกจิยุโรป
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมนั

ประกาศเกีย่วกบัโทรสารแบบมสีายของออสเตรเลยี
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B การตั้งค่าโทรสารเพิม่เตมิ

ในส่วนน้ี คุณจะไดเ้รียนรู้วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหก้ารส่งโทรสารสามารถทาํงานไดก้บัอุปกรณ์และบริการท่ีคุณอาจมีอยูแ่ลว้โดยใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนั

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใช ้Fax Setup Wizard (ตวัช่วยตั้งค่าโทรสาร) (Windows) หรือ HP Setup Assistant (ตวัช่วยตั้งค่าของ 
HP) (Mac OS X) เพื่อช่วยในการตั้งค่าโทรสารท่ีสาํคญับางรายการ เช่น โหมดการรับสายและหวักระดาษโทรสาร คุณสามารถเขา้ถึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีผา่นซอฟตแ์วร์
ของ HP ท่ีคุณติดตั้งไวใ้นเคร่ืองพิมพ ์หลงัจากรันเคร่ืองมือเหล่าน้ี ใหคุ้ณปฏิบติัตามขั้นตอนในส่วนน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณใหเ้สร็จสมบูรณ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

● การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
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การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน)
ก่อนเร่ิมการตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบวา่ประเทศ/ภมิูภาคของคุณใชร้ะบบโทรศพัทป์ระเภทใด คาํแนะนาํสาํหรับการตั้งค่าโทรสารจะแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

ตาราง B-1   ประเทศ/พืน้ทีท่ีใ่ช้โทรศัพท์ระบบขนาน

อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลมัเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เมก็ซิโก ฟิลิปปินส์ โปแลนด์

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร์ สเปน ไตห้วนั

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวยีดนาม   

● หากคุณไม่พบประเทศ/ภมิูภาคของคุณในตาราง แสดงวา่คุณอาจใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สาํหรับระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม ประเภทของตวัเช่ือมต่อ
สาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทท่ี์ใชร่้วมกนัของคุณ (โมเดม็ โทรศพัท ์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั) ไม่รองรับการเช่ือมต่อโดยตรง เขา้กบัพอร์ต "2-EXT" ของ
เคร่ืองพิมพ ์แต่อุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัแทน

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภมิูภาคท่ีใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพอ์าจมีปลัก๊เสียบผนงัเพิ่มเติมใหม้าดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ช่วยใหคุ้ณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมอ่ืนๆ เขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณเสียบสายเคร่ืองพิมพไ์ด้

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

● หากประเทศ/ภมิูภาคของคุณมีช่ืออยูใ่นตาราง คุณอาจจะมีระบบโทรศพัทแ์บบขนานอยูก่เ็ป็นได ้สาํหรับระบบโทรศพัทแ์บบขนาน คุณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์
โทรศพัทท่ี์ใชร่้วมกนัของคุณกบัสายโทรศพัทโ์ดยใชพ้อร์ต "2-EXT" ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน HP ขอแนะนาํใหใ้ชส้ายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้ท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบั
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

หากคุณไม่แน่ใจวา่คุณมีระบบโทรศพัทช์นิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหต้รวจสอบกบัทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การเลือกการตั้งค่าโทรสารท่ีถูกตอ้งสาํหรับท่ีบา้นหรือท่ีทาํงาน

● กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี B: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL

● กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบโทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN
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● กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะอยูบ่นสายเดียวกนั

● กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั

● กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัขอ้ความเสียง

● กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี H: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์

● กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และขอ้ความเสียง

การเลอืกการตั้งค่าโทรสารทีถู่กต้องสําหรับทีบ้่านหรือทีท่าํงาน
เพื่อใหส้ามารถใชโ้ทรสารได ้คุณจาํเป็นตอ้งทราบประเภทของอุปกรณ์และบริการ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัเน่ืองจากคุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์สาํนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมของคุณกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง และคุณอาจตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารบางอยา่งก่อนท่ีจะสามารถใช้
โทรสารได้

1. ตรวจสอบวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน โปรดดูท่ี การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) ในหนา้ 118

2. เลือกทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีใชส้ายร่วมกบัโทรสาร

● DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผา่นทางผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ (DSL อาจเรียกวา่ ADSL ในประเทศ/ภมิูภาค
ของคุณ)

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX) หรือระบบเครือข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล 
(Integrated Services Digital Network - ISDN)

● บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะจากผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ ซ่ึงใหบ้ริการโทรศพัทห์ลายหมายเลขพร้อมเสียงเรียก
เขา้ท่ีแตกต่างกนั

● สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีคุณจะใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์: โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์อยูบ่นสายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณตอบใช่ สาํหรับคาํถามต่อไป
น้ี แสดงวา่คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์:

— คุณส่งและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผา่นทางการเช่ือมต่อแบบ dial-up ใช่หรือไม่

— คุณรับส่งขอ้ความอีเมลบ์นคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

— คุณใชอิ้นเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

● เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั: เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● บริการฝากขอ้ความเสียง: การสมคัรใชง้านบริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณดว้ยหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชส้าํหรับการโทรเพื่อรับส่ง
โทรสารจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. จากตารางต่อไปน้ี ใหเ้ลือกอุปกรณ์และบริการท่ีใชง้านไดก้บัการตั้งค่าท่ีบา้นหรือสาํนกังานของคุณ จากนั้นจึงคน้หาการตั้งค่าโทรสารท่ีแนะนาํ ในส่วนต่อๆ ไปจะ
ใหค้าํแนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับแต่ละประเภท
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หมายเหตุ: หากการตั้งค่าท่ีบา้นหรือท่ีสาํนกังานของคุณไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นบทน้ี ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์หมือนเป็นโทรศพัทร์ะบบอะนาลอ็กปกติ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณ
ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องเพื่อเช่ือมต่อปลายสายเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั และปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์
หากคุณใชส้ายโทรศพัทอ่ื์น คุณอาจพบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

อุปกรณ์หรือบริการอืน่ๆ ทีใ่ช้สายร่วมกบัโทรสาร วธีิการตั้งค่าโทรสารทีแ่นะนํา

DSL PBX บริการเสียงเรียก
เข้าพเิศษ

สายสนทนา โมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ บริการฝาก
ข้อความเสียง

       กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสาย
สนทนา) ในหนา้ 120

      กรณี B: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL 
ในหนา้ 121

      กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบ
โทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN 
ในหนา้ 122

      กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ
อยูบ่นสายเดียวกนั ในหนา้ 123

      กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั 
ในหนา้ 124

     กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
ขอ้ความเสียง ในหนา้ 125

      กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของ
คอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา) 
ในหนา้ 126

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็ของคอมพิวเตอร์ ในหนา้ 129

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั ในหนา้ 132

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ
อตัโนมติั ในหนา้ 134

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และ
ขอ้ความเสียง ในหนา้ 137

กรณ ีA: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากท่ีคุณจะไม่รับสายสนทนา และคุณไม่มีอุปกรณ์อ่ืนเช่ือมต่อกบัสายโทรศพัทน้ี์ ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี
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ภาพ B-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ทีม่สีายโทรสารแยกต่างหาก

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. (เป็นทางเลือก) เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด (สองคร้ัง)

4. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีกาํหนดในการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

กรณ ีB: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่ ีDSL

หากคุณใชบ้ริการ DSL ผา่นบริษทัโทรศพัทข์องคุณ และไม่ไดเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์ใดๆ กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหใ้ชค้าํแนะนาํในหวัขอ้น้ีเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL ท่ีอยู่
ระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์ตวัแยกสญัญาณ DSL จะขจดัสญัญาณดิจิตอลท่ีขดัขวางการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์ดงันั้นเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถ
ส่ือสารกบัสายโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (DSL อาจเรียกวา่ ADSL ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ)

หมายเหตุ: หากคุณใชส้าย DSL แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพไ์ด้
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ภาพ B-2  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสญัญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศพัทจ์ากผูใ้หบ้ริการ DSL ของคุณ

3 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบั DSL

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. การใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ตท่ีวา่งบนตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 
1-LINE ดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจ
มีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

เน่ืองจากมีสายโทรศพัทใ์หม้าเพียงสายเดียว คุณอาจจาํเป็นตอ้งหาสายโทรศพัทม์าเพิ่มสาํหรับการติดตั้งแบบน้ี

3. ต่อสายโทรศพัทเ์พิ่มเติมจากตวัแยกสญัญาณ DSL ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีC: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่รีะบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN

หากคุณใชร้ะบบ PBX หรืออุปกรณ์แปลงสญัญาณ (converter/terminal adapter) สาํหรับ ISDN ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี

● หากคุณใช ้PBX หรืออุปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อ ISDN ใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัพอร์ตท่ีออกแบบมาสาํหรับใชก้บัโทรสารและโทรศพัท ์
นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดว้ยวา่ ไดต้ั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้วต่อไวท่ี้ประเภทสวติชท่ี์ถกูตอ้งสาํหรับใชใ้นประเทศ/ภมิูภาคของคุณ หากทาํได้
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หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะใหคุ้ณสามารถตั้งค่าพอร์ตต่างๆ สาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทเ์ฉพาะได ้ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งกาํหนดพอร์ตสาํหรับ
โทรศพัท ์และโทรสารกลุ่ม 3 และอีกพอร์ตหน่ึงเพื่อใชง้านอเนกประสงค ์ในกรณีท่ีคุณมีปัญหาเม่ือทาํการเช่ือมต่อกบัพอร์ตโทรสาร/โทรศพัทข์องอุปกรณ์แปลง
สญัญาณ ISDN ใหล้องใชพ้อร์ตอเนกประสงค ์ซ่ึงช่องนั้นอาจเรียกวา่ "multi-combi" หรืออ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ใหต้ั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "ปิด"

หมายเหตุ: ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีการตั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "เปิด" โดยค่าเร่ิมตน้ เสียงเรียกสายซอ้นจะขดัขวางการส่งโทรสารทั้งหมด ซ่ึง
ทาํใหคุ้ณไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารผา่นเคร่ืองพิมพไ์ด ้ดูเอกสารท่ีมากบัระบบโทรศพัท ์PBX สาํหรับวธีิการปิดเสียงเรียกสายซอ้น

● หากคุณใชร้ะบบ PBX ใหก้ดหมายเลขเพื่อไปสู่ระบบโทรศพัทภ์ายนอกก่อนท่ีจะกดหมายเลขโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถรับส่งโทรสารได ้สายโทรศพัท์
พิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้ หากสายโทรศพัทท่ี์ใหม้ามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซ้ือตวัต่อพว่งเพื่อต่อ
ขยายสายโทรศพัทจ์ากร้านจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในพื้นท่ีของคุณ

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีD: โทรสารทีม่บีริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะอยู่บนสายเดยีวกนั
หากคุณสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ท่ีทาํใหคุ้ณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์น่ึงสาย โดยท่ีแต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีแตกต่างกนั ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-3  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. เปล่ียนการตั้งค่า Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ใหต้รงกบัรูปแบบท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ: ตามค่าเร่ิมตน้ เคร่ืองพิมพไ์ดถ้กูกาํหนดใหต้อบรับเสียงเรียกเขา้ทุกรูปแบบ หากคุณไม่ตั้งค่าให ้Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) 
ตรงกบัรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีกาํหนดสาํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ เคร่ืองพิมพอ์าจตอบรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสาร หรืออาจไม่ตอบรับสายใดๆ

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าเสียงเรียก
เขา้เฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ของสายเรียกเขา้ และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะท่ีกาํหนดโดยบริษทั
โทรศพัทข์องคุณเพื่อรับโทรสาร สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าชนิดการโทร ในหนา้ 53

4. (เป็นทางเลือก) เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด (สองคร้ัง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับสายเรียกเขา้ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้ตามท่ีคุณเลือกไวโ้ดยอตัโนมติั (การตั้งค่า Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ) หลงัจากเสียงเรียก
เขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีเลือกไว ้(การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ) เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีE: สายทีใ่ช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณไม่มีอุปกรณ์สาํนกังานอ่ืนๆ (หรือบริการขอ้ความเสียง) บนสายโทรศพัท ์ใหติ้ดตั้ง
เคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-4  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 โทรศพัท ์(ทางเลือก)
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การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกนั

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. โปรดปฏิบติัตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศพัทโ์ดยตรงท่ีดา้นบนของสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพท่ี์มีปลัก๊เสียบผนงัมาพร้อมกนั

3. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

● หากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวา่ง
สายโทรสารและสายสนทนาไดใ้นกรณีน้ี หากสงสยัวา่สายใดเป็นสายสนทนา คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย หากตอ้งการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์ห้
รับสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

● หากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์ป็นการรับสายโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตนเอง เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้หาก
ตอ้งการตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์ป็นการรับสายดว้ยตนเอง ใหปิ้ดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัข้อความเสียง
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณยงัสมคัรใชบ้ริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทอี์กดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์าม
ท่ีอธิบายในหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรับโทรสารแบบอตัโนมติัไดห้ากคุณใชบ้ริการขอ้ความเสียงท่ีหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับสายของโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสาร
ดว้ยตวัเอง ซ่ึงหมายความวา่ คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตวัคุณเอง หากคุณตอ้งการรับโทรสารโดยอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัรใช้
บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ หรือขอสายโทรศพัทอี์กสายแยกต่างหากสาํหรับโทรสาร
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ภาพ B-5  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการข้อความเสียง

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งเป็นผูรั้บสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตนเอง ไม่เช่นนั้น เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได ้คุณตอ้งเร่ิมส่งโทรสารดว้ยตนเองก่อนท่ีบริการขอ้ความเสียงจะรับสาย

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารท่ีไม่รับสายสนทนาและมีโมเดม็คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัสายน้ี ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: หากคุณมีโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ โมเดม็ดงักล่าวจะใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณไม่สามารถใชโ้มเดม็และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมกนัได ้
ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พื่อรับส่งโทรสารไดถ้า้คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์
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การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณกาํลงัใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกนัเพื่อส่งโทรสารและต่อกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามวธีิการเหล่าน้ีในการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

ภาพ B-6  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. หาสายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจากดา้นหลงัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ (โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์) ไปยงัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ถอดสายดงักล่าว
ออกจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั แลว้เสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

4. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

6. (เป็นทางเลือก) เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด (สองคร้ัง)

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร
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หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชบ้ริการ DSL และใชส้ายโทรศพัทน์ั้นเพื่อส่งโทรสาร ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

ต่อปลายสายดา้นหน่ึงของแจค็โทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์เสียบปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้
กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

4 โมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

5 Computer (คอมพิวเตอร์)

หมายเหตุ: คุณจาํเป็นตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน ตวัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วั
แยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ B-7  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. การใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ี
ดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสาย
โทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้
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3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

4. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

6. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์
การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พื่อใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวธีิ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบ
ขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับรับและส่งโทรสารและสายสนทนา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พื่อใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวธีิ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบ
ขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-8  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน
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ภาพ B-9  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

4 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

5 โทรศพัท์

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. หาสายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจากดา้นหลงัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ (โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์) ไปยงัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ถอดสายดงักล่าว
ออกจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั แลว้เสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:
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● หากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวา่ง
สายโทรสารและสายสนทนาไดใ้นกรณีน้ี หากสงสยัวา่สายใดเป็นสายสนทนา คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย หากตอ้งการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์ห้
รับสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

● หากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์ป็นการรับสายโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตนเอง เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้หาก
ตอ้งการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หเ้ป็นการรับสายดว้ยตนเอง ใหปิ้ดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

ใชค้าํแนะนาํเหล่าน้ีหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเดม็ DSL/ADSL

ภาพ B-10  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 โทรศพัท์

5 โมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ
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หมายเหตุ: คุณจาํเป็นตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน ตวัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วั
แยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ B-11  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL เพิ่มเติมเพื่อไม่
ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

2. การใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ี
ดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสาย
โทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

3. หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

4. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อกบัเคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาดว้ยหมายเลขโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ี
อธิบายไวใ้นส่วนน้ี
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ภาพ B-12  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/สายโทรสารทีม่เีคร่ืองตอบรับ

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายเคร่ืองตอบรับของคุณจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ 
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

3. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

4. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพื่อความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติั คุณสามารถซ้ือและใชต้วัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพื่อต่อทั้งสาย
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

6. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

7. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีเคร่ืองพิมพข์องคุณจะสามารถรองรับได ้(จาํนวนเสียง
เรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภมิูภาค)

8. รันการทดสอบโทรสาร
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เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทร
เขา้ในระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเสียงการรับโทรสารและทาํการรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัของคุณจะสามารถบนัทึกขอ้ความเสียงได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีJ: สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับเขา้กบัสายโทรศพัทน้ี์ดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพ์
ของคุณตามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่ง
เช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พื่อรับส่งโทรสารไดถ้า้คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

● สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พื่อใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวธีิ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบ
ขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-13  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

ภาพ B-14  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 พอร์ตโทรศพัท ์"IN" ท่ีคอมพิวเตอร์
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3 พอร์ตโทรศพัท ์"OUT" ท่ีคอมพิวเตอร์

4 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5 คอมพิวเตอร์ท่ีมีโมเดม็

6 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

7 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. หาสายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจากดา้นหลงัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ (โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์) ไปยงัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ถอดสายดงักล่าว
ออกจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั แลว้เสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3. ถอดปลัก๊เคร่ืองตอบรับออกจากแจค็เสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั และเช่ือมต่อกบัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัคอมพิวเตอร์ (โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์)

4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

5. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพื่อความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติั คุณสามารถซ้ือและใชต้วัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพื่อต่อทั้งสาย
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

6. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

7. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

8. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

9. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเขา้) บนเคร่ืองพิมพใ์หมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีผลิตภณัฑข์องคุณรองรับได ้(จาํนวนเสียงเรียกเขา้
สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภมิูภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทร
เขา้ในระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเสียงการรับโทรสารและทาํการรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัของคุณจะสามารถบนัทึกขอ้ความเสียงได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

THWW การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 135



สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

ภาพ B-15  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

5 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

6 โมเดม็ DSL/ADSL

7 คอมพิวเตอร์

8 สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณจาํเป็นตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน ตวัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วั
แยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ B-16  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ
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หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL/ADSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/
ADSL เพิ่มเติม เพื่อไม่ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

2. การใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัท์
ท่ีคุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL เขา้กบัตวัแยกสาย

4. ถอดสายเคร่ืองตอบรับจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ 
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

8. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถรองรับได้

หมายเหตุ: จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/พื้นท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทร
เขา้ในระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบสญัญาณโทรสารเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเสียงการรับโทรสารและทาํการรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสายและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัของคุณจะสามารถบนัทึกขอ้ความเสียงได้

หากคุณใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกบัสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และมีโมเดม็ DSL ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีK: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และข้อความเสียง
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั ใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์บนสายโทรศพัทเ์ดียวกนัน้ี และสมคัรใชบ้ริการขอ้ความ
เสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัท ์ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรับโทรสารแบบอตัโนมติัไดห้ากคุณใชบ้ริการขอ้ความเสียงท่ีหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับสายของโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสาร
ดว้ยตวัเอง ซ่ึงหมายความวา่ คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตวัคุณเอง หากคุณตอ้งการรับโทรสารโดยอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัรใช้
บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ หรือขอสายโทรศพัทอี์กสายแยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่งเช่น คุณไม่
สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พื่อรับส่งโทรสารไดถ้า้คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต
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การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พื่อใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวธีิ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

● หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบขนานมี
พอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-17  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

● หากประเทศ/ภมิูภาคของคุณปรากฏอยูใ่นตาราง แสดงวา่คุณอาจใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน สาํหรับระบบโทรศพัทแ์บบขนาน คุณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์
โทรศพัทท่ี์ใชร่้วมกนัของคุณกบัสายโทรศพัทโ์ดยใชพ้อร์ต "2-EXT" ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

ภาพ B-18  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

4 โทรศพัท์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. หาสายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อจากดา้นหลงัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ (โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์) ไปยงัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ถอดสายดงักล่าว
ออกจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั แลว้เสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ
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การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์า่ไดรั้บการตั้งค่าอยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณตั้งค่า
เคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ การทดสอบจะทาํส่ิงต่อไปน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทป์ระเภทท่ีถกูตอ้งเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สียบเขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพร์ายงานท่ีมีผลลพัธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบไม่ผา่น ใหท้บทวนรายงานสาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหาและทาํการทดสอบใหม่

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. การติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบับรรจุหมึกไดรั้บการติดตั้งแลว้ และป้อนกระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ก่อนทาํการทดสอบ

3. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพื่อเลือก โทรสาร จากนั้นกด ตกลง

4. เลือก Settings (การตั้งค่า) เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) เลือก Fax Setup Wizard (ตวัช่วยตั้งค่าโทรสาร) และปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํบนหนา้จอ

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

5. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบผา่นและคุณประสบปัญหาในการส่งโทรสาร ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารท่ีแสดงรายการไวใ้นรายงาน เพื่อตรวจสอบวา่การตั้งค่าถกูตอ้ง 
การตั้งค่าโทรสารท่ีเป็นค่าวา่งหรือไม่ถกูตอ้งจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัโทรสาร

● หากการทดสอบลม้เหลว ใหท้บทวนรายงานเพื่อหาขอ้มูลท่ีจะใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
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