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1 วธีิใช้ HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-
One series

เรียนรู้วิธีใช ้HP Deskjet 4640 series ของคุณ

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 4

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ ในหนา้ 6

● การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 30

● การพิมพ ์ในหนา้ 9

● ทาํสาํเนาเอกสาร ในหนา้ 40

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ในหนา้ 43

● การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79

● การนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ในหนา้ 96

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 76
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2 ทาํความรู้จักกบั HP Deskjet 4640 series

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

● การตั้งค่าระบบไร้สาย
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ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์
● ภาพดา้นหนา้และดา้นบนของ HP Deskjet 4640 series

1 ฝาปิด

2 แผน่ปิดดา้นใน

3 กระจกสแกนเนอร์

4 ถาดป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

5 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

6 ฝาปิดดา้นใน

7 จอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

8 แผงควบคุม

9 ถาดกระดาษ

10 แกนเล่ือนของถาดกระดาษ (หรือท่ีเรียกวา่แกนเล่ือนของถาด)

11 บริเวณท่ีเขา้ถึงตลบัหมึกพิมพ์

12 ตวัปรับความกวา้งกระดาษ
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● ภาพดา้นหลงัของ HP Deskjet 4640 series

13 พอร์ตโทรสาร (2-EXT)

14 พอร์ตโทรสาร (1-LINE)

15 พอร์ต USB

16 การเช่ือมต่อสายไฟ
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพ 2-1  คุณสมบติัของแผงควบคุม

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1 ปุ่ม ตดิสว่าง: เปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพ์

2 หน้าหลัก: กลบัไปยงัหนา้จอ หนา้หลกั ซ่ึงเป็นหนา้จอแรกท่ีแสดงข้ึนเม่ือคุณเปิดเคร่ืองพิมพ์

3 ปุ่ม ขึน้: ใชปุ่้มน้ีเพื่อนาํทางไปยงัเมนูต่างๆ และเลือกจาํนวนสาํเนา

4 ไฟแสดงสถานะ ระบบไร้สาย: ไฟสีนํ้าเงินหมายถึงมีการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

5 ปุ่ม ระบบไร้สาย: กดปุ่ มเพื่อดูสถานะระบบไร้สายและตวัเลือกเมนู ให้กดปุ่มน้ีคา้งไวจ้นกระทัง่ไฟกะพริบเพื่อเร่ิมโหมดกดปุ่ม Wi-Fi Protected
Setup (WPS)

6 ปุ่มตัวเลข: ใชปุ่้มตวัเลขเพื่อป้อนตวัเลขและตวัอกัษร

7 ย้อนกลบั: กลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้

8 ปุ่มการเลอืก: ฟังกช์นัของปุ่มน้ีจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

9 ตกลง: ยนืยนัการเลือกในปัจจุบนั

10 ปุ่ม ลง: ใชปุ่้มน้ีเพื่อนาํทางไปยงัเมนูต่างๆ และเลือกจาํนวนสาํเนา

11 วิธีใช้: บนหนา้จอ หนา้หลกั จะแสดงหวัขอ้วิธีใชท้ั้งหมด แสดงขอ้มูลหรือภาพเคล่ือนไหวบนจอแสดงผลในหนา้จออ่ืนสาํหรับความช่วยเหลือของการทาํงาน
ปัจจุบนั

12 ปุ่ม ePrint: กดปุ่มเพื่อแสดงเมนู Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) ซ่ึงคุณสามารถดูท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพแ์ละ
กาํหนดการตั้งค่า ePrint ได้
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ภาพ 2-2  ไฟแสดงสถานะปุ่มเปิด

ลกัษณะของไฟ การแก้ปัญหา

ดบั เคร่ืองพิมพถู์กปิดสวติช์

หร่ี แสดงวา่เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปโดยอตัโนมติัหลงัจากไม่มีการใชง้านเป็นเวลา 5 นาที

กะพริบถ่ีๆ เกิดขอ้ผดิพลาด ดูขอ้ความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

กะพริบเป็นจงัหวะ แสดงวา่เคร่ืองพิมพก์าํลงัเร่ิมการทาํงานหรือกาํลงัปิดเคร่ือง

ติดสวา่ง เคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพ ์สแกน ทาํสาํเนา หรือเปิดอยูแ่ละพร้อมท่ีจะพิมพ์

ภาพ 2-3  ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย

ลกัษณะของไฟ การแก้ปัญหา

ดบั ระบบไร้สายถูกปิดอยู ่กดปุ่ม ระบบไร้สาย เพื่อเขา้ถึงเมนูไร้สายบนจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ ์ใชเ้มนูไร้สายเพื่อเปิดใชง้านการพิมพแ์บบไร้สาย

กะพริบชา้ๆ ระบบไร้สายเช่ือมต่ออยูแ่ต่ไม่เช่ือมต่อกบัเครือข่าย หากไม่สามารถเช่ือมต่อได ้ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นขอบเขตสัญญาณไร้สาย

กะพริบถ่ีๆ เกิดขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบัระบบไร้สาย ดูขอ้ความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

ติดสวา่ง เช่ือมต่อแบบไร้สายแลว้และคุณสามารถพิมพไ์ด้
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การต้ังค่าระบบไร้สาย
กดปุ่ม ระบบไร้สาย เพ่ือดูสถานะระบบไร้สายและตวัเลือกเมนู

● หากเคร่ืองพิมพมี์การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายอยู ่ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะติดสวา่งเป็นสีนํ้ าเงิน และจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพจ์ะแสดงวา่
Connected (เช่ือมต่อแลว้) พร้อม IP แอดเดรสสาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● หากระบบไร้สายปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะดบั จอแสดงผลจะแสดงว่า Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู)่

● หากระบบไร้สายเปิดอยู ่(วิทยไุร้สายเปิดอยู)่ และไม่มีการสร้างการเช่ือมต่อแบบไร้สาย ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะกะพริบและจอแสดงผลจะแสดงว่า
Connecting (กาํลงัเช่ือมต่อ) หรือ Not Connected (ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ)

คุณสามารถใชจ้อแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือเรียกดูขอ้มูลเก่ียวกบัเครือข่ายไร้สาย เช่ือมต่อแบบไร้สาย และอ่ืนๆ

การดาํเนินการ ข้ันตอน

พิมพห์นา้การตั้งค่าเครือข่าย หนา้การกาํหนดค่าเครือข่ายจะแสดงสถานะของเครือข่าย ช่ือโฮสต ์ช่ือ
เครือข่าย และอ่ืนๆ

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย เพื่อเขา้สู่เมนู Wireless Status (สถานะของระบบไร้สาย)

2. กดปุ่มถดัจาก Settings (การตั้งค่า) เพื่อเขา้สู่เมนู Wireless Settings (การตั้งค่า
ระบบไร้สาย)

3. เลือก Print Report (พิมพร์ายงาน) แลว้จึงเลือก Configuration Page (หนา้
การกาํหนดค่า)

พิมพร์ายงานการทดสอบเครือขา่ยไร้สาย รายงานการทดสอบเครือข่ายไร้สายจะแสดงผลการวเิคราะห์
สถานะของเครือข่ายไร้สาย ความแรงของสัญญาณระบบไร้สาย เครือข่ายท่ีพบ และอ่ืนๆ

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย เพื่อเขา้สู่เมนู Wireless Status (สถานะของระบบไร้สาย)

2. กดปุ่มถดัจาก Settings (การตั้งค่า) เพื่อเขา้สู่เมนู Wireless Settings (การตั้งค่า
ระบบไร้สาย)

3. เลือก Print Report (พิมพร์ายงาน) แลว้เลือก Test Report (รายงานการ
ทดสอบ)

คืนค่าเครือข่ายกลบัเป็นการตั้งค่าเร่ิมตน้ 1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย เพื่อเขา้สู่เมนู Wireless Status (สถานะของระบบไร้สาย)

2. กดปุ่มถดัจาก Settings (การตั้งค่า) เพื่อเขา้สู่เมนู Wireless Settings (การตั้งค่า
ระบบไร้สาย)

3. เลือก Restore Defaults (คืนค่ากลบัเป็นค่าเร่ิมตน้)

4. ยนืยนัการเลือกใหคื้นค่ากลบัเป็นค่าเร่ิมตน้

เปิดหรือปิดระบบไร้สาย 1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย เพื่อเขา้สู่เมนู Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

2. เลือก Wireless (ไร้สาย)

3. จากเมนู Wireless On/Off (เปิด/ปิดระบบไร้สาย) ใหเ้ลือก On (เปิด) หรือ Off
(ปิด)

สร้างการเช่ือมต่อแบบ Wi-Fi Protected Setup (WPS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี Wi-Fi Protected Setup (WPS – ตอ้งใชเ้ราเตอร์ WPS)
ในหนา้ 86

เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเช่ือมต่อระบบไร้สายแบบเดิม (ตอ้งใชเ้ราเตอร์) ในหนา้ 87
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3 การพมิพ์

● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพภ์าพถ่าย

● การพิมพซ์องจดหมาย

● การพิมพแ์บบฟอร์มสาํเร็จรูป

● การพิมพด์ว้ย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)

● การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

● เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการพิมพ์
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การพมิพ์เอกสาร
การใส่กระดาษ

1. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดถาดกระดาษไวแ้ลว้

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกจนสุด

3. ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษ ควรควํ่าหนา้ท่ีจะพิมพล์ง

4. ดนักระดาษเขา้ไปในเคร่ืองพิมพจ์นสุด

5. เล่ือนตวัปรับกระดาษใหชิ้ดติดกบัขอบกระดาษ

วธีิพมิพ์เอกสาร

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพ้ืนท่ี Tray
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) ในพ้ืนท่ี Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 23

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

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

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

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 4640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. ระบุคุณสมบติัของหนา้

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ให้เลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

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

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

● เลือกขนาดกระดาษ

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์บนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพ้ืนท่ี Tray
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) ในพ้ืนท่ี Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Paper Size (ขนาดกระดาษ)

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 23

5. ในแทบ็ Layout (เคา้โครง) ใหเ้ลือก Flip on Long Edge (กลบัดา้นตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge (กลบัดา้นตามแนวสั้น) จากเมนู
แบบดึงลง Print on Both Sides (พิมพท์ั้งสองดา้น)

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากพิมพเ์อกสารแลว้หน่ึงหนา้ จะปรากฏขอ้ความแจง้เตือนใหคุ้ณรอสองสามวินาที จากนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะใส่กระดาษกลบัโดยอตัโนมติัเพ่ือพิมพ์
อีกดา้นหน่ึงของกระดาษ คุณไม่จาํเป็นตอ้งใส่กระดาษเขา้ไปใหม่ดว้ยตนเอง
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การพมิพ์บนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน

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

2. ในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหเ้ลือก Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ จากเมนูป๊อปอพั

3. เลือกชนิดของการเช่ือมต่อท่ีคุณตอ้งการใชส้าํหรับหนา้กระดาษทั้งสองดา้น แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ภาพถ่าย
การใส่กระดาษภาพถ่าย

1. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดถาดกระดาษไวแ้ลว้

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกจนสุด

3. นาํกระดาษทั้งหมดออกจากถาดกระดาษ แลว้ใส่กระดาษภาพถ่ายลงไปโดยควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

4. ดนักระดาษภาพถ่ายเขา้ไปในเคร่ืองพิมพจ์นสุด

5. เล่ือนตวัปรับกระดาษใหชิ้ดติดกบัขอบกระดาษภาพถ่าย

การพมิพ์ภาพถ่ายลงบนกระดาษภาพถ่าย

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพ้ืนท่ี Tray
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

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

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 23

หมายเหตุ: เพ่ือใหไ้ดค้วามละเอียด dpi สูงสุด ใหไ้ปท่ีแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เลือก Photo Paper (กระดาษภาพถ่าย) จาก
รายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ และเลือก Best (ดีท่ีสุด) ในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) จากนั้นคลิกปุ่ม Advanced
(ขั้นสูง) และเลือก Yes (ใช่) จากรายการแบบดึงลง Print in Max DPI (พิมพด์ว้ย DPI สูงสุด) หากคุณตอ้งการพิมพด์ว้ย DPI สูงสุดในโหมดสีเทา ให้
เลือก High Quality Grayscale (โหมดสีเทาคุณภาพสูง) จากรายการแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพใ์นโหมดสีเทา)

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

6. คลิก OK (ตกลง) แลว้คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตต้อบ Print (พิมพ)์
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หมายเหตุ: หลงัจากพิมพง์านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ใชอ้อกจากถาดกระดาษ จดัเกบ็กระดาษภาพถ่ายเพื่อไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพ
งานพิมพล์ดลง

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์

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

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 4640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ให้เลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

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

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษท่ีตอ้งการในเมนูป๊อปอพั 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 (พ้ืนฐาน): ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

4. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ซองจดหมาย
คุณสามารถใส่ซองจดหมายไดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงซองลงในถาดกระดาษของ HP Deskjet 4640 series โปรดอยา่ใชซ้องจดหมายท่ีมีลกัษณะมนัเงาหรือพิมพนู์น รวม
ถึงซองจดหมายท่ีมีตวัยึดหรือหนา้ต่าง

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดวิธีการจดัรูปแบบขอ้ความบนซองจดหมายไดจ้ากไฟลวิ์ธีใชใ้นแอพพลิเคชนั Word

การใส่ซองจดหมาย

1. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดถาดกระดาษไวแ้ลว้

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกจนสุด

3. วางซองจดหมายลงท่ีตรงกลางของถาดกระดาษ ควรควํ่าหนา้ท่ีจะพิมพล์ง ฝาซองควรอยูท่างดา้นซา้ย

4. ดนัซองจดหมายเขา้ไปในเคร่ืองพิมพจ์นสุด

5. เล่ือนตวัปรับกระดาษใหชิ้ดติดกบัขอบซองจดหมาย

การพมิพ์ซองจดหมาย

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพ้ืนท่ี Tray
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพ้ืนท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

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

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พ่ิมเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการพิมพ ์ในหนา้ 23

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

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

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 4640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ให้เลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

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

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดซองจดหมายท่ีตอ้งการในเมนูป๊อปอพั 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) เพ่ือพิมพป์ฏิทิน รายการตรวจสอบ เกม กระดาษสมุดจด กระดาษกราฟ และกระดาษจดโนต้เพลง และเกม

การพมิพ์แบบฟอร์มสําเร็จรูป

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

3. หลงัจากท่ีคุณเลือกประเภทของแบบฟอร์มท่ีตอ้งการพิมพแ์ลว้ ใหเ้ลือกจาํนวนสาํเนา จากนั้นกด OK (ตกลง)
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การพมิพ์ด้วย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)
ดว้ย Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP คุณสามารถพิมพแ์บบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัการใชง้าน
แบบไร้สายได ้โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีมีอยู่

เม่ือใชW้ireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP ใหป้ฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้

ถา้คุณตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้

● ถา้คุณตอ้งการใชอุ้ปกรณ์พกพา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งแอพสาํหรับการพิมพท่ี์ใชง้านร่วมกนัไดแ้ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพิมพจ์ากอุปกรณ์
พกพา โปรดเขา้ไปท่ี www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP ท่ีเคร่ืองพิมพแ์ลว้และถา้จาํเป็น เปิดใชฟั้งกช์ัน่ความปลอดภยั สาํหรับขอ้มูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ ในหนา้ 91

● คุณสามารถใชก้ารเช่ือมต่อ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP เดียวกนัไดก้บัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสูงสุดหา้เคร่ือง

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP สามารถใชง้านไดแ้มข้ณะเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย USB หรือกบัเครือข่ายโดย
ใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP ไม่สามารถใชใ้นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาหรือเคร่ืองพิมพก์บัอินเทอร์เน็ต

 คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

หมายเหตุ: ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การพิมพจ์ากอุปกรณ์พกพาท่ีเปิดใชง้านไร้สายได้

● พิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดใชง้านระบบไร้สายได้

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาที่เปิดใช้งานไร้สายได้
ตรวจสอบวา่คุณไดติ้ดตั้งแอพสาํหรับการพิมพท่ี์ใชไ้ดก้บัอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม ใหไ้ปท่ี www.hp.com/global/us/en/eprint/
mobile_printing_apps.html

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพ์
แบบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ ในหนา้ 91

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi ท่ีอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีให้มาพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์พกพาของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP
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3. เช่ือมต่อกบัเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบ
ไร้สาย) ของ HP จากรายการเครือข่ายไร้สายท่ีแสดง เช่น HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุ
เคร่ืองพิมพข์องคุณ)

หากเปิดใชง้าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. พิมพเ์อกสารของคุณ

พมิพ์จากคอมพวิเตอร์ท่ีเปิดใช้งานระบบไร้สายได้
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ ์หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเช่ือมต่อไปยงั

เคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ ในหนา้ 91

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP

3. เช่ือมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้
สาย) ของ HP จากรายการเครือข่ายไร้สายท่ีแสดง เช่น HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุเคร่ืองพิมพ์
ของคุณ)

หากเปิดใชง้าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. ไปท่ีขั้นตอนท่ี 5 หากติดตั้งเคร่ืองพิมพติ์ดตั้งและเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายไร้สาย ไวแ้ลว้ หากติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยใชส้าย USB ไวแ้ลว้ ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างเพ่ือติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์โดยใชก้ารเช่ือมต่อ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิมตน้) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม
แลว้คลิก Printer Setup & Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: บนเดสกท์อ็ปของคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เร่ิม) เลือก All
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP DESKJET IA 4640 series แลว้คลิก Printer Setup &
Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

b. เลือก Connect New Printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่)

c. เม่ือหนา้จอซอฟตแ์วร์ Connection Options (ตวัเลือกการเช่ือมต่อ) แสดงข้ึน ใหเ้ลือก Wireless (ไร้สาย)

เลือก HP DESKJET IA 4640 series จากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์พบ

d. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

5. พิมพเ์อกสารของคุณ

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ปิดใชง้านการพิมพ ์Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพข์องคุณ

2. ปิด AirPort

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

THWW การพิมพด์ว้ย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) 19



3. คลิกไอคอน AirPort แลว้เลือกช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP เช่น HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series (โดยท่ี
** เป็นอกัขระเฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

หากเปิดใชง้าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. เพ่ิมเคร่ืองพิมพ์

a. ใน System Preferences (การกาํหนดค่าระบบ) เลือก Print & Fax (พิมพแ์ละโทรสาร) หรือ Print & Scan (พิมพแ์ละสแกน) ข้ึน
อยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ

b. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

c. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข้ึนในคอลมัน์ขวาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพ่ิม)
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การพมิพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด
ใชโ้หมดจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุดจะใชเ้วลานานกว่าการพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชห้น่วยความจาํจาํนวนมาก

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ 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)์ เลือกชนิดวสัดุพิมพจ์ากรายการท่ีมีอยู่

● กระดาษธรรมดา

● กระดาษภาพถ่ายของ HP หรือกระดาษภาพถ่ายอ่ืนๆ

● กระดาษโบรชวัร์เคลือบดา้นของ HP หรือกระดาษสาํหรับงานแบบมืออาชีพ

● กระดาษโบรชวัร์เคลือบมนัของ HP หรือกระดาษสาํหรับงานแบบมืออาชีพ

● กระดาษรีดลายของ HP หรือกระดาษชนิดพิเศษอ่ืนๆ

● กระดาษเคลือบดา้นสาํหรับงานนาํเสนอของ HP หรือกระดาษเคลือบดา้นชนิดอ่ืนๆ

● กระดาษเคลือบมนัชนิดพิเศษอ่ืนๆ

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) เพ่ือปิดตวัเลือกขั้นสูง

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

การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด

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

2. ตรวจสอบวา่ HP Deskjet 4640 series เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์เลือกไว้

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์
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● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ให้เลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

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

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษท่ีตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

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

4. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
เพ่ือใหส้ามารถพิมพง์านไดส้าํเร็จ ตลบัหมึกพิมพ ์HP ควรทาํงานเป็นปกติและมีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ ใส่กระดาษสาํหรับพิมพอ์ยา่งถกูตอ้ง และตั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์ว้
อยา่งเหมาะสม การตั้งค่าการพิมพจ์ะไม่นาํมาใชก้บัการทาํสาํเนาและการสแกน

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมึกพมิพ์

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพข์าวดาํและตลบัหมึกพิมพส์ามสีใหถ้กูตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพเ์พ่ือใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 76

● หากไม่สามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพไ์ด ้โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ์ในหนา้ 102

● ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ตดิสว่าง เสมอเพ่ือใหเ้คร่ืองพิมพป้์องกนัหวัพน่หมึก

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพ่ือหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 30

เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์

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

ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

◦ Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชนั จากนั้นคลิก
ไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพอ์ยู่

◦ Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 4640 series แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

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

● หากตอ้งการเปล่ียนการวางแนว ใหต้ั้งค่าในแอพพลิเคชนัอินเทอร์เฟซ

● หากตอ้งการดูการตั้งค่าการพิมพเ์พ่ิมเติม บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)
เพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง)
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◦ Print in Grayscale (การพิมพแ์บบสีเทา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชเ้ฉพาะสีดาํเท่านั้น เลือก Black Ink Only
(หมึกสีดาํเท่านั้น) แลว้คลิกปุ่ม OK

◦ Borderless Printing (การพิมพแ์บบไม่มีขอบ): เลือกคุณสมบติัน้ีในการพิมพแ์บบไม่มีขอบ วสัดุพิมพบ์างชนิดไม่สนบัสนุนคุณสมบติัน้ี จะมี
ไอคอนแจง้เตือนปรากฏอยูข่า้งตวัเลือกในกรณีท่ีชนิดวสัดุพิมพใ์นรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ไม่สนบัสนุนคุณสมบติัดงักล่าว

◦ Preserve Layout (รักษาเคา้โครง): คุณสมบติัน้ีใชไ้ดก้บัการพิมพส์องดา้นเท่านั้น หากภาพมีขนาดใหญ่กวา่พ้ืนท่ีการพิมพ ์ใหเ้ลือกคุณสมบติัน้ี
เพ่ือปรับเน้ือหาบนหนา้ใหอ้ยูภ่ายในขอบหนา้กระดาษเพ่ือไม่ใหมี้การสร้างหนา้ท่ีเกินมา

◦ HP Real Life Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life): คุณสมบติัน้ีจะช่วยปรับภาพและภาพกราฟิกใหเ้รียบและคมชดัเพ่ือคุณภาพ
การพิมพท่ี์ดีข้ึน

◦ Booklet (เยบ็มุงหลงัคา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารหลายหนา้ใหเ้ป็นรูปเล่ม โดยจะพิมพข์อ้มูลสองหนา้ลงในกระดาษแต่ละแผน่ท่ีสามารถ
นาํไปพบัเป็นรูปเล่มในขนาดคร่ึงหน่ึงของแผน่กระดาษ เลือกวิธีการเยบ็เล่มจากรายการแบบดึงลง 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)

● คุณสามารถใชช้อร์ตคตัการพิมพเ์พ่ือประหยดัเวลาในการตั้งค่า ชอร์ตคตัการพิมพจ์ะเกบ็ค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับงานพิมพแ์ต่ละประเภทไวเ้พ่ือใหคุ้ณสามารถตั้งค่าตวั
เลือกทั้งหมดไดใ้นคลิกเดียว หากตอ้งการใชง้าน ใหไ้ปท่ีแทบ็ Printing Shortcut (ชอร์ตคตัการพิมพ)์ เลือกชอร์ตคตัการพิมพห์น่ึง แลว้คลิก OK
(ตกลง)

หากตอ้งการเพ่ิมชอร์ตคตัการพิมพใ์หม่ หลงัจากท่ีทาํการตั้งค่าบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) แลว้ คลิกแทบ็
Printing Shortcut (ชอร์ตคตัการพิมพ)์ คลิก Save As (บนัทึกเป็น) แลว้ป้อนช่ือ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

เม่ือตอ้งการลบช็อตคตัการพิมพ ์ใหเ้ลือกชอ็ตคตัและคลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบชอร์ตคตัการพิมพเ์ร่ิมตน้ได้

เคลด็ลบัการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์

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

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

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

24 บท 3   การพิมพ์ THWW



หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

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

● การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพ่ือป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้ง
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

● การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ท่ีเลือกไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพจ์ะมีผลเฉพาะกบัการพิมพเ์ท่านั้น ไม่รวมถึงการทาํสาํเนาหรือการสแกน

● คุณสามารถพิมพเ์อกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดา้น
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4 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การใส่วสัดุพิมพ์

● การวางตน้ฉบบั

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP
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กระดาษท่ีแนะนําสําหรับการพมิพ์
หากท่านตอ้งการคุณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมีเฉพาะสาํหรับประเภทของงานท่ีท่านกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ColorLok

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

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ 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) ซ่ึงมีลกัษณะผวิสองแบบนัน่คือแบบผวิมนัวาวหรือผวิมนัเลก็นอ้ย
(ผวิมนั-ดา้น) เหมาะสาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP
ใหผ้ลงานพิมพท่ี์ยอดเยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถ่ายท่ีมีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบัโดยไม่มีร่องรอยท้ิงไว ้โดยสามารถกนันํ้ า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได้
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 ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

คุณจะสามารถพิมพภ์าพถ่ายสีสดใสไดทุ้กวนัในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท่ีออกแบบมาสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายแบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคายอ่มเยาน้ีมี
คุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบั คุณจะไดภ้าพคมชดัเม่ือคุณใชก้ระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จต็ กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผิวมนั และมีหลายขนาด รวมทั้ง
ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว และ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรดทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดภ้าพถ่ายท่ีคงทนนานกวา่เดิม
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เอกสารสําหรับธุรกจิ

● กระดาษพรีเมียมแบบเคลอืบด้านสําหรับงานนําเสนอของ HP  120 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานนําเสนอของ HP 120 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวิจยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้ าหนกั
มากเพ่ือใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบมนัของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบมันสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองดา้น เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภณัฑแ์ละปฏิทิน

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบดา้นทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองดา้น เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภณัฑแ์ละปฏิทิน

งานพมิพ์ประจาํวนั

● HP Bright White Inkjet Paper

HP Bright White Inkjet Paper ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง เหมาะ
สาํหรับใชพิ้มพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว ประกอบดว้ยเทคโนโลยี ColorLok ท่ีทาํใหมี้หมึกพิมพเ์ลอะนอ้ยลง มีสีดาํเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษสําหรับการพมิพ์ของ HP

กระดาษสาํหรับการพิมพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ ประกอบดว้ยเทคโนโลยี ColorLok ท่ีทาํใหมี้หมึกพิมพเ์ลอะนอ้ยลง มีสีดาํเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ี
ปราศจากกรด ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● HP Office Paper

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

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30% ประกอบดว้ยเทคโนโลยี
ColorLok ท่ีทาํใหมี้หมึกพิมพเ์ลอะนอ้ยลง มีสีดาํเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

โครงการพเิศษ

● วสัดุพมิพ์สําหรับผนึกด้วยเตารีดของ HP

วสัดุพิมพส์าํหรับผนึกดว้ยเตารีดของ HP (สาํหรับผา้สีหรือสาํหรับผา้สีอ่อนหรือสีขาว) เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสาํหรับการสร้างเส้ือยดืท่ีออกแบบเองจาก
ภาพถ่ายดิจิตอล
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การใส่วสัดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพ่ือดาํเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเตม็แผ่น

1. ปรับถาดกระดาษลง แลว้ดึงถาดกระดาษและแกนเล่ือนของถาดกระดาษออกมา

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออก

3. ใส่กระดาษ

● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● เล่ือนปึกกระดาษเขา้ไปจนสุด
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● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษใหพ้อดีกบัปึกกระดาษทั้งสองขา้ง

● เล่ือนถาดกระดาษเขา้

การใส่กระดาษขนาดเลก็

1. ปรับถาดกระดาษลง แลว้ดึงถาดกระดาษและแกนเล่ือนของถาดกระดาษออกมา
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2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออก

3. ใส่กระดาษภาพถ่าย

● ใส่ปึกกระดาษภาพถ่ายลงในถาดกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● เล่ือนปึกกระดาษภาพถ่ายเขา้ไปจนสุด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษใหพ้อดีกบัปึกกระดาษทั้งสองขา้งของปึกกระดาษภาพถ่าย

● เล่ือนถาดกระดาษเขา้

การใส่ซองจดหมาย

1. ปรับถาดกระดาษลง แลว้ดึงถาดกระดาษและแกนเล่ือนของถาดกระดาษออกมา
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2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออก

3. ใส่ซองจดหมาย

● ใส่ซองจดหมายอยา่งนอ้ยหน่ึงซองท่ีตรงกลางของถาดกระดาษ ควรควํ่าหนา้ท่ีจะพิมพล์ง ฝาซองควรอยูท่างดา้นซา้ยและหนัข้ึน

● เล่ือนซองจดหมายเขา้ไปจนสุด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษใหพ้อดีกบัปึกซองจดหมายทั้งสองขา้ง
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● เล่ือนถาดกระดาษเขา้
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การวางต้นฉบบั
คุณสามารถวางตน้ฉบบัของคุณลงในถาดป้อนกระดาษอตัโนมติัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

การวางต้นฉบับลงในถาดป้อนกระดาษอตัโนมตัิ

1. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออก

2. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยใส่ดา้นหวัเขา้ไปก่อนและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชิดขอบกระดาษ

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก
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2. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

3. ปิดฝาสแกนเนอร์
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การส่ังซ้ือกระดาษของ HP
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบัวสัดุพิมพใ์นสาํนกังานแทบทุกชนิด แนะนาํใหใ้ชว้สัดุพิมพ ์HP เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต์
ของ HP ท่ี www.hp.com เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวสัดุพิมพ ์HP

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

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

● ทาํสาํเนาเอกสาร

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการทาํสาํเนา

● เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการสแกน
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ทาํสําเนาเอกสาร
เมนู Copy (ทาํสาํเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพช่์วยใหคุ้ณสามารถเลือกจาํนวนสาํเนา และการทาํสาํเนาขาวดาํหรือสีลงบนกระดาษธรรมดาไดง่้าย นอกจากน้ี คุณ
ยงัสามารถเขา้ถึงการตั้งค่าขั้นสูงอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย เช่น การเปล่ียนชนิดและขนาดกระดาษ การปรับความเขม้ของสาํเนา และการปรับขนาดสาํเนา

ทําสําเนาแบบหน่ึงหน้า

1. ใส่กระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดกระดาษ

2. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

3. เลือก Copy (ทําสําเนา) จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือเขา้ถึงเมนูทาํสาํเนา

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

4. จากเมนู Copy (ทําสําเนา) เลือก Copies (สาํเนา) เพ่ือเพ่ิมหรือลดจาํนวนสาํเนา จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนั

5. เลือก Start Black Copy (เร่ิมทาํสาํเนาขาวดาํ) หรือ Start Color Copy (เร่ิมทาํสาํเนาสี) จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือทาํสาํเนาขาวดาํหรือสาํเนา
สี

ทําสําเนา 2 หน้าจากกระจกเคร่ืองสแกน

1. ใส่กระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดกระดาษ

2. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

3. เลือก Copy (ทําสําเนา) จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือเขา้ถึงเมนูทาํสาํเนา

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

4. จากเมนู Copy (ทําสําเนา) เลือก Copies (สาํเนา) เพ่ือเพ่ิมหรือลดจาํนวนสาํเนา จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนั
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5. เลือก 2-Sided (2 ดา้น) เพ่ือเปิดใชง้าน จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนั

6. เลือก Start Black Copy (เร่ิมทาํสาํเนาขาวดาํ) หรือ Start Color Copy (เร่ิมทาํสาํเนาสี)

7. ใส่ตน้ฉบบัท่ีสองแลว้กดเลือก OK (ตกลง) เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

ทําสําเนา 2 หน้าจากตวัป้อนเอกสาร

1. ใส่กระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดกระดาษ

2. ป้อนตน้ฉบบั 1 หนา้เขา้ในตวัป้อนเอกสารโดยหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์น

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

● ใชต้น้ฉบบั 1 หนา้สองแผน่เพ่ือสร้างสาํเนา 2 หนา้

● ใชต้น้ฉบบั 1 หนา้หลายแผน่เพ่ือสร้างสาํเนา 2 หนา้หลายแผน่ ตวัอยา่งเช่น: ตน้ฉบบั 1 หนา้แปดแผน่จะสามารถทาํสาํเนา 2 หนา้ไดส่ี้แผน่

3. เลือก Copy (ทําสําเนา) จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือเขา้ถึงเมนูทาํสาํเนา

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

4. จากเมนู Copy (ทําสําเนา) เลือก Copies (สาํเนา) เพ่ือเพ่ิมหรือลดจาํนวนสาํเนา จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนั

5. เลือก 2-Sided (2 ดา้น) เพ่ือเปิดใชง้าน จากนั้นกด OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนั

6. เลือก Start Black Copy (เร่ิมทาํสาํเนาขาวดาํ) หรือ Start Color Copy (เร่ิมทาํสาํเนาสี)

คุณสมบัตกิารทําสําเนาเพิม่เตมิ

ขณะอยูใ่นเมนู Copy (สาํเนา) ใหก้ดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือกการตั้งค่า

● Paper Type (ชนิดกระดาษ): เลือกขนาดและชนิดกระดาษ การตั้งค่ากระดาษธรรมดาจะใหง้านพิมพคุ์ณภาพปกติสาํหรับกระดาษธรรมดา การตั้งค่ากระดาษ
ภาพถ่ายจะใหง้านพิมพคุ์ณภาพสูงสุดสาํหรับกระดาษภาพถ่าย

● Resize (ปรับขนาด): ควบคุมขนาดของภาพหรือเอกสารท่ีจะทาํสาํเนา
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◦ Actual size (เท่าขนาดจริง): สร้างสาํเนาท่ีมีขนาดเท่ากบัตน้ฉบบั แต่ระยะขอบของภาพท่ีทาํสาํเนาอาจถูกตดัออก

◦ Fit to Page (พอดีกบัหนา้): สร้างสาํเนาท่ีจะอยูต่รงกลางและมีขอบสีขาว ภาพท่ีไดรั้บการปรับขนาดอาจถูกขยายหรือยอ่ใหพ้อดีกบัขนาดของ
กระดาษท่ีเลือกสาํหรับงานพิมพ์

หมายเหตุ: จะตอ้งทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์เพ่ือใหแ้น่ใจวา่คุณสมบติั Fit to Page (พอดีกบัหนา้) จะทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

◦ Custom Size (ขนาดท่ีกาํหนดเอง): ช่วยใหคุ้ณสามารถเพ่ิมขนาดของภาพไดโ้ดยเลือกค่าท่ีมากกวา่ 100% หรือลดขนาดของภาพไดโ้ดยเลือกค่าท่ี
นอ้ยกว่า 100%

● ID Copy (ทาํสาํเนาบตัรประจาํตวั): ช่วยใหคุ้ณสามารถทาํสาํเนาบตัรประจาํตวัทั้งสองดา้นได้

● Lighter / Darker (สวา่งข้ึน/เขม้ข้ึน): ปรับการตั้งค่าทาํสาํเนาเพ่ือใหส้าํเนาสว่างข้ึนหรือเขม้ข้ึน

หมายเหตุ: หากไม่มีการทาํงานเป็นเวลาสองนาที ตวัเลือกการทาํสาํเนาจะกลบัไปใชค่้าเร่ิมตน้โดยอตัโนมติั คือกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 11”
(ข้ึนอยูก่บัภูมิภาค)
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การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
คุณสามารถเร่ิมการสแกนไดจ้ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพห์รือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยสามารถเลือกสแกนจากแผงควบคุมหากคุณตอ้งการไฟลส์แกนของเอกสาร
หน่ึงหนา้อยา่งรวดเร็ว หรือเลือกสแกนจากคอมพิวเตอร์หากคุณตอ้งการสแกนเอกสารหลายหนา้ไวใ้นไฟลเ์ดียวกนั กาํหนดรูปแบบของไฟลส์แกน หรือปรับภาพท่ีสแกน

วธีิเตรียมสแกน

1. วางตน้ฉบบัลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

2. เร่ิมสแกน

การสแกนจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. เลือก Scan (สแกน) จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นกด ตกลง

คาํแนะนํา: หากคุณไม่พบ Scan (สแกน) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั แลว้กดปุ่ม ขึน้ และ ลง จนกระทัง่ Scan (สแกน) ปรากฏ

2. เลือกคอมพิวเตอร์ท่ีคุณตอ้งการใหบ้นัทึกไฟลส์แกนจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นกด ตกลง

หากไม่พบคอมพิวเตอร์ของคุณปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์ของคุณไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพผ์า่นเครือข่ายไร้สายหรือ
สาย USB แลว้ หากคุณเช่ือมต่อแบบไร้สาย และไดต้รวจสอบจนแน่ใจแลว้วา่การเช่ือมต่อทาํงานตามปกติ คุณจะตอ้งเปิดการสแกนผา่นเครือข่ายไร้สายใน
ซอฟตแ์วร์

การสแกนจากคอมพวิเตอร์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชนั จากนั้นคลิก
ไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพอ์ยู่

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP คลิก HP Deskjet 4640 series แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

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

3. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตอ้งการจากเมนูทางลดัท่ีปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตวัอยา่งการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

4. เลือก Save (บนัทึก) หากคุณตอ้งการเปิดแอพพลิเคชนัเพ่ือสแกนต่อ หรือเลือก Done (เสร็จส้ิน) เพ่ือออกจากแอพพลิเคชนั

5. หลงัจากบนัทึกไฟลส์แกนเรียบร้อยแลว้ หนา้ต่าง Windows Explorer จะปรากฏข้ึน โดยแสดงไดเรกทอรีท่ีจดัเกบ็ไฟลส์แกนไว้

หมายเหตุ: อยา่งไรกต็าม มีการจาํกดัจาํนวนคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเปิดทาํงานการสแกนไดพ้ร้อมกนั เลือก Scan (สแกน) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นจะ
พบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใชส้าํหรับการสแกนได้
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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

● หากตอ้งการเพ่ิมหรือลดความเขม้ของงานท่ีสัง่พิมพ ์ใหเ้ลือก Copy (ทําสําเนา) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเลือก Lighter/Darker (สวา่ง
ข้ึน/เขม้ข้ึน) เพ่ือปรับความเขม้

● หากตอ้งการเลือกขนาดกระดาษและชนิดกระดาษสาํหรับงานท่ีสัง่พิมพ ์ใหเ้ลือก Copy (ทําสําเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์จากเมนู Copy (ทําสําเนา)
ใหเ้ลือก Paper Type (ชนิดกระดาษ) เพ่ือเลือกกระดาษธรรมดาหรือกระดาษภาพถ่าย และขนาดของกระดาษภาพถ่าย

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

● หลงัจากเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือกคอมพิวเตอร์ท่ีคุณตอ้งการบนัทึกไฟลส์แกนจากรายการของเคร่ืองพิมพท่ี์ปรากฏบนจอแส
ดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย และตอ้งการใหส้ามารถสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ใหต้รวจสอบวา่มีการเปิด
Scan to Computer (สแกนไปยงัคอมพิวเตอร์) ไวเ้สมอ

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

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส่์งและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได ้คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงัและสามารถตั้งค่ารายการโทรด่วนเพ่ือส่งโทรสารไปยงั
หมายเลขท่ีใชบ่้อยไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากน้ี คุณยงัสามารถกาํหนดตวัเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์เช่น ความละเอียดและความเขม้
ระหวา่งความสวา่งและความดาํของโทรสารท่ีส่ง

หมายเหตุ: ก่อนส่งโทรสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ ั้งค่าเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร คุณอาจตั้งค่าเรียบร้อยแลว้ขณะทาํการตั้งค่าคร้ังแรกจากแผงควบคุม
หรือซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถตรวจสอบวา่ตั้งค่าโทรสารอยา่งถูกตอ้งไดโ้ดยดาํเนินการการทดสอบการตั้งค่าโทรสารจากแผงควบคุม
สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการทดสอบโทรสาร โปรดดูท่ี การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร ในหนา้ 169

● การส่งโทรสาร

● การรับโทรสาร

● การตั้งค่ารายการโทรด่วน

● การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร

● โทรสารและบริการโทรศพัทดิ์จิตอล

● การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต

● การใชร้ายงาน

● เคลด็ลบัเพ่ือความสาํเร็จในการส่งโทรสาร
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การส่งโทรสาร
คุณสามารถส่งโทรสารไดห้ลายวิธี คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีไดโ้ดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารดว้ยตนเองโดยใช้
โทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองไว ้วิธีน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถพดูคุยกบัผูรั้บก่อนท่ีจะส่งโทรสารได้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การส่งโทรสารมาตรฐาน

● การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

● การส่งโทรสารจากโทรศพัทด์ว้ยตนเอง

● การส่งโทรสารโดยใชปุ่้มโทรศพัทท่ี์หนา้จอ

● การกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงั

● การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

การส่งโทรสารมาตรฐาน
คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีแบบหนา้เดียวหรือหลายหนา้ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ือง

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงานยนืยนัวา่ส่งโทรสารเรียบร้อยแลว้ คุณตอ้งเปิดใชง้านการยนืยนัโทรสาร

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารดว้ยตนเองโดยใชโ้ทรศพัทห์รือปุ่มกดบนหนา้จอ คุณลกัษณะดงักล่าวจะช่วยใหส้ามารถควบคุมจงัหวะการโทรได ้ทั้งยงั
มีประโยชนม์ากเม่ือคุณตอ้งการใชบ้ตัรโทรศพัทเ์พ่ือชาํระค่าโทรศพัท ์และตอ้งกดปุ่มเม่ือไดรั้บสญัญาณในขณะโทร

วธีิส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจก หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นใน ADF

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

หากเคร่ืองตรวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่น ADF เอกสารจะถกูส่งไปยงัหมายเลขท่ีคุณกาํหนดไว ้หากไม่พบตน้ฉบบัอยูใ่น ADF จะปรากฏขอ้ความเพ่ือแจง้ใหคุ้ณ
เลือก

คาํแนะนํา: หากผูรั้บรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสารท่ีคุณใช ้คุณอาจลองเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารได้

4. ใส่หมายเลขโทรสารโดยใชปุ่้มตวัเลข จากนั้นกด ตกลง

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเวน้ระยะในหมายเลขโทรสารท่ีจะกด ใหก้ด * ซํ้ าๆ จนกว่าจะมีเคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏท่ีหนา้จอ

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์
คุณสามารถส่งเอกสารในคอมพิวเตอร์ออกไปเป็นโทรสารได ้โดยไม่ตอ้งพิมพส์าํเนาแลว้ส่งโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

48 บท 6   โทรสาร THWW



หมายเหตุ: โทรสารท่ีส่งออกจากคอมพิวเตอร์ดว้ยวิธีน้ีจะใชก้ารเช่ือมต่อโทรสารของเคร่ืองพิมพ ์ไม่ใช่การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ ดงันั้น ควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัสายโทรศพัทท่ี์ใชไ้ด ้และฟังกช์นัโทรสารไดรั้บการตั้งค่าและทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

หากตอ้งการใชคุ้ณสมบติัน้ี คุณตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพโ์ดยใชโ้ปรแกรมติดตั้งในซีดีซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

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

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

4. ในการเปล่ียนการตั้งค่า (เช่น การเลือกส่งเอกสารเป็นโทรสารขาวดาํหรือสี) ใหค้ลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ 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 เปล่ียนการตั้งค่าเพ่ิมเติมสาํหรับโทรสาร 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 (เพ่ิมลงในรายช่ือผูรั้บ)

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

การส่งโทรสารจากโทรศัพท์ด้วยตนเอง
การส่งโทรสารดว้ยตนเองจะทาํใหคุ้ณสามารถโทรศพัทแ์ละสนทนากบัผูรั้บไดก่้อนท่ีจะส่งโทรสาร คุณสมบติัน้ีมีประโยชน์ในกรณีท่ีคุณตอ้งการแจง้ใหผู้รั้บทราบวา่คุณ
กาํลงัจะส่งโทรสารก่อนทาํการส่งจริง เม่ือส่งโทรสารดว้ยตนเอง คุณจะไดย้นิเสียงสญัญาณการโทร เสียงโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากแป้นหูฟังโทรศพัท ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณใช้
บตัรโทรศพัทเ์พ่ือส่งโทรสารไดง่้ายข้ึน

ผูรั้บอาจตอบรับโทรศพัทห์รือให้เคร่ืองโทรสารจดัการ ข้ึนอยูก่บัวา่ผูรั้บตั้งค่าเคร่ืองโทรสารอยา่งไร หากตวับุคคลเป็นผูรั้บสาย คุณสามารถสนทนากบัผูรั้บก่อนส่งโทรสาร
ได ้หากเคร่ืองโทรสารรับสายเอง คุณสามารถส่งโทรสารโดยตรงถึงเคร่ืองโทรสารเม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองรับโทรสาร
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การส่งโทรสารจากโทรศัพท์เคร่ืองพ่วงด้วยตนเอง

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจก หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นใน ADF

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

3. กดหมายเลขโดยใชปุ่้มตวัเลขบนโทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ห้ามกดปุ่มตวัเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์ม่ือส่งโทรสารดว้ยตนเอง คุณตอ้งใชปุ่้มตวัเลขบนโทรศพัทใ์นการกดหมายเลขโทรศพัทข์องผูรั้บ

4. หากผูรั้บรับสาย คุณสามารถสนทนากบัผูรั้บก่อนส่งโทรสารได้

หมายเหตุ: หากเคร่ืองโทรสารรับสาย คุณจะไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองโทรสารท่ีตอบรับ ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปเพ่ือส่งโทรสาร

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

การส่งโทรสารโดยใช้ปุ่มโทรศัพท์ท่ีหน้าจอ
การกดปุ่มบนหนา้จอช่วยใหคุ้ณสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์หมือนกบัการกดหมายเลขโทรศพัทป์กติ เม่ือส่งโทรสารโดยใชก้ารกดปุ่มบนหนา้จอ
คุณจะไดย้นิเสียงการโทร เสียงสญัญาณโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากลาํโพงของเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถตอบสนองไดท้นัทีในขณะท่ีกดปุ่ม รวมทั้งสามารถ
ควบคุมจงัหวะการโทรไดด้ว้ย

คาํแนะนํา: ถา้คุณใชบ้ตัรโทรศพัทแ์ละป้อนรหสั PIN ไม่เร็วพอ เคร่ืองพิมพอ์าจเร่ิมส่งสญัญาณโทรสารเร็วเกินไป ทาํใหบ้ริการบตัรโทรศพัทไ์ม่รู้จกัรหสั PIN ในกรณี
น้ี คุณสามารถสร้างรายการหมายเลขโทรด่วนเพ่ือเกบ็รหสั PIN สาํหรับบตัรโทรศพัทข์องคุณได ้สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่ารายการโทรด่วน ในหนา้ 57

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดเสียงเอาไวเ้พ่ือใหไ้ดย้ินเสียงสญัญาณโทรสาร

การส่งโทรสารโดยการกดปุ่มบนหน้าจอที่แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจก หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นใน ADF

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) 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. เม่ือไดยิ้นเสียงสญัญาณพร้อมโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชปุ่้มตวัเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

5. ปฏิบติัตามขอ้ความแจง้เตือนท่ีอาจปรากฏข้ึน

โทรสารของคุณจะถูกส่งเม่ือเคร่ืองโทรสารท่ีรับตอบรับ

การกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงั
คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารท่ีเป็นขาวดาํภายใน 24 ชัว่โมงได ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถส่งโทรสารขาวดาํภายหลงัไดใ้นตอนเยน็ เช่น เม่ือสายโทรศพัทว์า่งหรือเม่ือ
มีอตัราค่าโทรถูกลง เคร่ืองพิมพจ์ะส่งโทรสารของคุณโดยอตัโนมติัเม่ือถึงเวลาท่ีกาํหนดไว้

คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารไดที้ละหน่ึงฉบบัเท่านั้น อยา่งไรกต็าม คุณยงัสามารถส่งโทรสารอ่ืนๆ ต่อไปไดต้ามปกติในขณะท่ีมีการกาํหนดเวลาส่งโทรสารฉบบั
หน่ึงเอาไว้

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํจากหน่วยความจาํได้

การกาํหนดเวลาส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัของคุณลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

4. ป้อนเวลาหน่วงโดยกดปุ่ม ขึน้ และ ลง จากนั้นกด ตกลง เพ่ือยนืยนั

5. เม่ือไดยิ้นเสียงสญัญาณพร้อมโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชปุ่้มตวัเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

6. เลือก Scan (สแกน) และเลือก Start (เร่ิม)

เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนทุกหนา้และส่งโทรสารตามเวลาท่ีกาํหนดไว้

การยกเลกิโทรสารท่ีกาํหนดเวลาส่ง

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือกโทรสารท่ีมีกาํหนดเวลาส่งท่ีคุณตอ้งการลบ จากนั้นเลือก Delete (ลบ)

การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผดิพลาด
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) จะช่วยป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลเน่ืองจากคุณภาพสญัญาณสายโทรศพัทไ์ม่ดี โดยการตรวจสอบขอ้
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างส่งโทรสารและร้องขอการส่งขอ้มูลซํ้ าโดยอตัโนมติัในส่วนท่ีเกิดขอ้ผิดพลาด หากเป็นสายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพดีกจ็ะไม่ส่งผลต่อค่าโทรศพัท์
และอาจลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย หากเป็นสายโทรศพัทท่ี์คุณภาพไม่ดี ECM จะส่งผลใหก้ารส่งโทรสารใชเ้วลานานข้ึน และเสียค่าโทรศพัทเ์พ่ิมข้ึนดว้ย แต่การส่งขอ้มูลจะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ค่าเร่ิมตน้จะกาํหนดเป็น ตดิสว่าง ปิด ECM เฉพาะเม่ือค่าโทรศพัทเ์พ่ิมข้ึนมาก และในกรณีท่ีคุณยอมรับสญัญาณคุณภาพไม่ดีไดเ้พ่ือแลกกบัค่าโทรท่ี
ลดลง

ก่อนปิดการตั้งค่า ECM ใหพิ้จารณาส่ิงต่อไปน้ี หากคุณปิด ECM:
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● จะมีผลต่อคุณภาพและความเร็วในการส่งโทรสารท่ีคุณรับและส่ง

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

● คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารท่ีเป็นสีไดอี้กต่อไป

การเปลีย่นการตั้งค่า ECM จากแผงควบคุม

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือก Error Correction (การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด)

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 หรือใหญ่กวา่ แต่ไม่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หใ้ชก้ระดาษขนาด Legal ไว ้เคร่ืองพิมพจ์ะลดขนาดโทรสารใหพ้อดีกบักระดาษ
ท่ีบรรจุอยู่

หมายเหตุ: ถา้คุณกาํลงัทาํสาํเนาเอกสารในขณะท่ีมีโทรสารเขา้มา โทรสารนั้นจะถูกเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพจ์นกวา่การทาํสาํเนาจะเสร็จส้ิน การดาํเนิน
การน้ีอาจลดจาํนวนหนา้ของโทรสารท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํได้

● การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● การพิมพโ์ทรสารท่ีรับมาในหน่วยความจาํซํ้ า

● การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอ่ืน

● การตั้งขนาดกระดาษสาํหรับรับโทรสาร

● การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การรับโทรสารด้วยตนเอง
เม่ือคุณกาํลงัคุยโทรศพัทอ์ยู ่คนท่ีคุณสนทนาดว้ยสามารถส่งโทรสารมาใหคุ้ณไดใ้นขณะท่ีคุยอยู ่ซ่ึงเรียกวา่การส่งโทรสารดว้ยตนเอง ใชวิ้ธีการในส่วนน้ีเพ่ือรับโทรสารดว้ย
ตนเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถรับโทรศพัทเ์พ่ือพดูคุยหรือฟังสญัญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดว้ยตนเองจากโทรศพัทท่ี์:

● ต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง (ท่ีพอร์ต 2_EXT)

● ใชส้ายโทรศพัทร่์วมกนั แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง

การรับโทรสารด้วยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้านเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษป้อนอยูใ่นถาดหลกั

2. นาํตน้ฉบบัทั้งหมดออกจากถาด ADF

3. ตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหเ้ป็นจาํนวนสูงๆ เพ่ือใหคุ้ณสามารถรับสายเรียกเขา้ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หรือ ปิดการตั้งค่า Auto
Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ เพ่ือใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่ตอบรับสายเรียกเขา้โดยอตัโนมติั

4. หากคุณกาํลงัสนทนากบัผูส่้งอยู ่แจง้ใหผู้ส่้งกด Send New Fax (ส่งโทรสารใหม่) บนเคร่ืองโทรสาร

5. เม่ือไดยิ้นสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองท่ีส่งโทรสารเขา้มา ใหป้ฏิบติัดงัน้ี:

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

b. หลงัจากเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศพัทห์รือถือสายไวไ้ด ้สายโทรศพัทจ์ะเงียบระหวา่งส่งโทรสาร
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การพมิพ์โทรสารที่รับมาในหน่วยความจําซ้ํา
โทรสารท่ีไดรั้บซ่ึงยงัไม่ไดพิ้มพอ์อกมาจะถูกเกบ็อยูใ่นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารใหม่ไดจ้นกวา่คุณจะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ คุณอาจตอ้งการลบโทรสารใน
หน่วยความจาํเพ่ือเหตุผลดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนบุคคล

คุณสามารถพิมพซ์ํ้ าโทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดไดถึ้งแปดแผน่หากยงัคงบนัทึกอยูใ่นหน่วยความจาํ ข้ึนอยูก่บัขนาดของโทรสารในหน่วยความจาํ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจ
จาํเป็นตอ้งพิมพโ์ทรสารใหม่หากทาํสาํเนาโทรสารชุดเก่าท่ีพิมพไ์วแ้ลว้หายไป

การพมิพ์โทรสารจากหน่วยความจําซ้ําโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 30

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

โทรสารจะแสดงตามลาํดบัยอ้นหลงัจากท่ีไดรั้บ โดยแสดงโทรสารท่ีไดรั้บล่าสุดก่อน ตามดว้ยลาํดบัถดัไป

4. เลือกโทรสารท่ีคุณตอ้งการพิมพ ์แลว้เลือก Print (พิมพ)์

5. หากตอ้งการหยดุพิมพโ์ทรสารซํ้ า ใหเ้ลือก Cancel (ยกเลิก)

การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หส่้งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขโทรสารอ่ืนได ้โทรสารสีท่ีไดรั้บจะถูกส่งต่อไปเป็นขาวดาํ

HP ขอแนะนาํใหคุ้ณตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลขท่ีคุณตอ้งการส่งต่อโทรสารไปนั้นเป็นสายโทรสารท่ีสามารถใชง้านได ้ส่งโทรสารสาํหรับทดสอบเพ่ือใหแ้น่ใจวา่
เคร่ืองโทรสารดงักล่าวสามารถรับโทรสารท่ีคุณส่งต่อไปได้

การส่งต่อโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) 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)์ เพ่ือพิมพแ์ละส่งต่อโทรสาร หรือเลือก On (เปิด) เพ่ือส่งต่อโทรสาร

หมายเหตุ: ถา้เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งต่อโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารท่ีกาํหนด (เช่น ถา้เคร่ืองไม่เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพโ์ทรสาร ถา้คุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์ห้
พิมพร์ายงานขอ้ผิดพลาดของโทรสารท่ีไดรั้บ เคร่ืองจะพิมพร์ายงานขอ้ผิดพลาดดว้ย

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

6. การส่งต่อโทรสารจะถกูเปิดใชง้าน เลือก OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนั

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

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการส่งต่อโทรสารได ้โดยการเลือก Off (ปิด) จากเมนู Fax Forward (การส่งต่อโทรสาร)
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การต้ังขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสาํหรับโทรสารท่ีไดรั้บ ขนาดกระดาษท่ีเลือกควรตรงกบัขนาดท่ีบรรจุไวใ้นถาดหลกั เคร่ืองโทรสารสามารถพิมพบ์นกระดาษขนาด
Letter, A4 หรือ Legal เท่านั้น

หมายเหตุ: หากใส่กระดาษผดิขนาดลงในถาดหลกัเม่ือไดรั้บโทรสาร เคร่ืองจะไม่พิมพโ์ทรสารนั้นออกมาและจะมีขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดปรากฏบนจอแสดงผล ให้
ใส่กระดาษขนาด letter, A4 หรือ legal แลว้กดปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพโ์ทรสาร

การกาํหนดขนาดกระดาษสําหรับโทรสารที่ได้รับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า)

3. เลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษโทรสาร) แลว้เลือกตวัเลือก

การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ต้องการ
ถา้คุณเปิดใชบ้ริการระบุหมายเลขผูโ้ทรกบัผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัท ์คุณจะสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารเฉพาะ ไม่ใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บจากหมาย
เลขนั้นๆ ได ้เม่ือไดรั้บสายโทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะเปรียบเทียบหมายเลขกบัรายการหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการเพ่ือตรวจสอบวา่ ควรบลอ็กสายโทรสารนั้นหรือไม่ หาก
หมายเลขนั้นตรงกบัหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารท่ีถูกบลอ็ก จะไม่มีการพิมพโ์ทรสารนั้นออกมา (จาํนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดท่ีคุณสามารถบลอ็กไดจ้ะแตก
ต่างกนัไปตามรุ่น)

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

หมายเหตุ: หากไม่มีการเพ่ิมหมายเลขโทรศพัทล์งในรายการหมายเลขผูโ้ทร ใหส้นันิษฐานวา่คุณไม่ไดส้มคัรใชบ้ริการระบุหมายเลขผูโ้ทร

● การเพ่ิมหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

● การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

คุณสามารถบลอ็กหมายเลขท่ีตอ้งการโดยการเพ่ิมไวใ้นรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไม่ต้องการ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. จะมีขอ้ความระบุวา่ จาํเป็นตอ้งมีหมายเลขผูโ้ทรเพ่ือใชบ้ลอ็กโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ เลือก OK (ตกลง) เพ่ือดาํเนินการต่อ

4. เลือก Add a Number (เพ่ิมหมายเลข)

5. หากตอ้งการเลือกหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็กจากรายการหมายเลขผูโ้ทร เลือก From Call History (จากประวติัการโทร)

หรือ
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หากตอ้งการป้อนหมายเลขโทรสารท่ีตอ้งการบลอ็กดว้ยตนเอง ใหเ้ลือก Enter New Number (ป้อนหมายเลขใหม่)

6. หลงัจากป้อนหมายเลขโทรสารท่ีตอ้งการบลอ็ก เลือก Done (เสร็จส้ิน)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้้อนหมายเลขโทรสารตามท่ีปรากฏบนหนา้จอแผงควบคุม ไม่ใช่หมายเลขโทรสารท่ีปรากฏตรงส่วนหวัของโทรสารท่ี
ไดรั้บ เน่ืองจากหมายเลขดงักล่าวอาจแตกต่างกนั

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

หากคุณไม่ตอ้งการบลอ็กหมายเลขโทรสารอีกต่อไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้นออกจากรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการได้

การลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ต้องการ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือกหมายเลขท่ีคุณตอ้งการลบ แลว้เลือก Remove a Number (ลบหมายเลข)

4. กด OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนัการลบ
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การต้ังค่ารายการโทรด่วน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารท่ีใชบ่้อยเป็นรายการโทรด่วนได ้คุณสามารถโทรหมายเลขเหล่าน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: นอกจากการสร้างและการจดัการรายการโทรด่วนจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ลว้ คุณยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่นกนั เช่น
ซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ละเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) ของเคร่ืองพิมพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าและการเปล่ียนรายการโทรด่วน

● การลบรายการโทรด่วน

การต้ังค่าและการเปลีย่นรายการโทรด่วน
คุณสามารถจดัเกบ็หมายเลขโทรสารเป็นรายการโทรด่วนได้

การตั้งค่ารายการโทรด่วน

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือก Add Contact (เพ่ิมรายช่ือ)

4. พิมพช่ื์อของรายการ แลว้เลือก Next (ถดัไป)

5. พิมพห์มายเลขโทรสาร แลว้เลือก Done (เสร็จส้ิน)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้วมการเวน้ระยะหรือตวัเลขอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้ เช่น รหสัพ้ืนท่ี รหสัเขา้ถึงสาํหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลว้
จะเป็น 9 หรือ 0) หรือรหสัทางไกล

การเปลีย่นแปลงรายการโทรด่วน

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) 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: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้วมการเวน้ระยะหรือตวัเลขอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้ เช่น รหสัพ้ืนท่ี รหสัเขา้ถึงสาํหรับหมายเลขนอกระบบ PBX (ปกติแลว้
จะเป็น 9 หรือ 0) หรือรหสัทางไกล
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การลบรายการโทรด่วน

การลบรายการโทรด่วน

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือกรายการท่ีคุณตอ้งการลบ แลว้เลือก Delete (ลบ) เพ่ือยนืยนั
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การเปลีย่นการตั้งค่าโทรสาร
หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้ หรือกาํหนดค่าตวัเลือก
อ่ืนๆ สาํหรับการรับส่งโทรสาร

● การกาํหนดคา่หวักระดาษโทรสาร

● การตั้งโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอตัโนมติั))

● การกาํหนดจาํนวนครั้ งของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ

● การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับเสียงเรียกเขา้เฉพาะ

● การตั้งค่าชนิดการโทร

● การตั้งค่าตวัเลือกการโทรซํ้ า

● การตั้งความเร็วโทรสาร

● การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

การกาํหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร
หวักระดาษโทรสารจะพิมพช่ื์อคุณและหมายเลขโทรสารไวท่ี้ส่วนบนของโทรสารทุกแผน่ท่ีคุณส่งไป HP ขอแนะนาํใหต้ั้งค่าหวักระดาษโทรสารโดยใชซ้อฟตแ์วร์ของ
HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณยงัสามารถตั้งค่าหวักระดาษโทรสารไดท่ี้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ตามท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ี

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภูมิภาค กาํหนดใหต้อ้งมีขอ้มูลหวักระดาษโทรสาร

การตั้งค่าหรือเปลีย่นหัวกระดาษโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. ป้อนช่ือบุคคลหรือช่ือบริษทัและหมายเลขโทรสาร แลว้เลือก Done (เสร็จส้ิน)

การต้ังโหมดตอบรับ (Auto Answer (ตอบรับอตัโนมัติ))

โหมดตอบรับจะกาํหนดว่าเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้หรือไม่

● เปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถา้คุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพรั์บโทรสารโดยอตัโนมัต ิเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับสายและโทรสารท่ีเขา้มาทั้งหมด

● ปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถา้คุณตอ้งการรับโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งอยูรั่บสายโทรสารท่ีเขา้มาเอง ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะ
ไม่สามารถรับโทรสารได้

การตั้งค่าโหมดตอบรับ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

2. เลือก Settings (การตั้งค่า)

3. เลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมติั) เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) และกด ตกลง

THWW การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร 59



การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ
หากคุณเปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณจะสามารถกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนท่ีอุปกรณ์จะตอบรับสายเรียกเขา้อตัโนมติัได้

การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) มีความสาํคญัหากคุณมีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัท่ีใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์เน่ืองจากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองตอบ
รับอตัโนมติัรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย จาํนวนเสียงเรียกเขา้สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

ตวัอยา่งเช่น ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุด (จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนั
ไปตามประเทศ/ภูมิภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร่ือง
จะรับโทรสาร หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจะบนัทึกขอ้ความไว้

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

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

4. เลือกลกูศรข้ึนหรือลกูศรลง เพ่ือเปล่ียนจาํนวนเสียงเรียกเขา้

5. เลือก OK (ตกลง) เพ่ือยอมรับการตั้งค่า

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการคุณสมบติัเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ทาํใหคุ้ณสามารถมีโทรศพัทห์ลายหมายเลขบนสายโทรศพัทห์น่ึงสาย เม่ือคุณสมคัรใชบ้ริการน้ี แต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีแตกต่างกนั คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายเรียกเขา้ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะได้

ถา้คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายท่ีมีเสียงเรียกเขา้เฉพาะ โปรดใหบ้ริษทัโทรศพัทก์าํหนดรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายโทรศพัทเ์ป็นรูปแบบหน่ึงและสายโทรสารเป็น
อีกรูปแบบหน่ึง HP ขอแนะนาํใหใ้ชเ้สียงเรียกเขา้แบบสองคร้ัง หรือเสียงเรียกเขา้แบบสามคร้ังสาํหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือเคร่ืองพิมพต์รวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขา้
เฉพาะ เคร่ืองจะรับสายนั้นและรับโทรสาร

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือตั้งค่าเสียงเรียกเขา้
เฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ของสายเรียกเขา้ และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะท่ีกาํหนดโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณ
เพ่ือรับโทรสาร

หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ All Rings (เสียงเรียกเข้าทั้งหมด)

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารไม่ไดเ้ม่ือปิดหมายเลขโทรศพัทห์ลกั

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายโทรสารโดยอตัโนมติั

2. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

4. เลือก Ring Settings (การตั้งค่าเสียงเรียกเขา้) แลว้เลือก Distinctive Ring (เสียงเรียกเขา้เฉพาะ)
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5. จะปรากฏขอ้ความระบุว่า ไม่ควรเปล่ียนการตั้งค่าน้ีเวน้แต่คุณจะมีโทรศพัทห์ลายหมายเลขในสายเดียวกนั เลือก Yes (ใช่) เพ่ือดาํเนินการต่อ

6. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี:

● เลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับสายโทรสาร

หรือ

● เลือก Auto Detect (ตรวจสอบอตัโนมติั) และทาํตามคาํแนะนาํบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

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

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายภายในและสายภายนอกแตกต่างกนั คุณตอ้งโทรไปยงัหมายเลขโทรสารจาก
หมายเลขภายนอก

การต้ังค่าชนิดการโทร
ใชข้ั้นตอนน้ีเพ่ือตั้งค่าโหมดการโทรระบบกดปุ่มหรือระบบหมุน ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งไวจ้ากโรงงานคือ ระบบโทรแบบกดปุ่ม อยา่เปล่ียนการตั้งค่านอกจากคุณจะทราบวา่สาย
โทรศพัทข์องคุณไม่สามารถใชร้ะบบโทรแบบกดปุ่มได้

หมายเหตุ: ตวัเลือกระบบโทรแบบหมุนจะไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศ/ภูมิภาค

การตั้งค่าชนิดการโทร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

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

การต้ังค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา
หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสารไดเ้น่ืองจากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับหรือสายไม่วา่ง เคร่ืองพิมพจ์ะพยายามโทรซํ้ าตามการตั้งค่าตวัเลือกโทรซํ้ าเม่ือสายไม่วา่งและ
โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสาย ใชข้ั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านตวัเลือก

● 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 เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม แลว้กด OK (ตกลง)
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การต้ังความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งเคร่ืองของคุณและเคร่ืองโทรสารอ่ืนๆ เม่ือส่งและรับโทรสารได้

หากคุณใชข้อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี อาจจาํเป็นตอ้งตั้งความเร็วโทรสารใหช้า้ลง:

● บริการโทรศพัทผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต

● ระบบเครือข่ายโทรศพัท ์(PBX)

● การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต (VoIP)

● บริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล

หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร ใหใ้ช ้Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ในระดบัตํ่าลง ตารางต่อไปน้ีจะแสดงการตั้งความเร็วโทรสารท่ีมีใหใ้ชง้าน

การตั้งความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 bps)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 bps)

Slow (ช้า) v.29 (9600 bps)

การตั้งความเร็วโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือก Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

4. เลือกตวัเลือก แลว้กด OK (ตกลง)

การต้ังค่าระดบัเสียงของโทรสาร
ใชข้ ั้นตอนน้ีเพ่ือเพ่ิมหรือลดระดบัเสียงของโทรสาร

การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) 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/ภูมิภาคของคุณ)

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

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

● VoIP: บริการโทรศพัทร์าคาประหยดัท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วิธีน้ีเรียกวา่การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่น
อินเทอร์เน็ต (VoIP)

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต ในหนา้ 64

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

หมายเหตุ: HP ไม่รับประกนัวา่จะสามารถใชง้านเคร่ืองพิมพไ์ดก้บักลุ่มบริการหรือผูใ้หบ้ริการระบบดิจิตอลทั้งหมด ในระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือสามารถใชไ้ดก้บัตวั
แปลงสญัญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอ็กทั้งหมด ขอแนะนาํใหคุ้ณติดต่อกบับริษทัโทรศพัทข์องคุณโดยตรงเพ่ือสอบถามขอ้มูลการตั้งค่าท่ีถูกตอ้งตามบริการเครือข่าย
โทรคมนาคมของพวกเขา
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การใช้โทรสารผ่านการโทรศัพท์ผ่านอนิเทอร์เน็ต
คุณสามารถสมคัรใชบ้ริการโทรศพัทร์าคาประหยดัได ้เพ่ือใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วิธีน้ีเรียกวา่การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัท์
ผา่นอินเทอร์เน็ต (VoIP)

รายการต่อไปน้ีเป็นส่ิงบ่งช้ีวา่คุณอาจจะใชบ้ริการ VoIP

● กดรหสัพ้ืนท่ีเฉพาะและหมายเลขแฟกซ์

● มีกล่องแปลงสญัญาณ IP (IP converter) ท่ีต่อกบัอินเทอร์เน็ต และมีพอร์ตโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กสาํหรับเช่ือมต่อโทรสาร

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

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

ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมในการเปล่ียนความเร็วแฟกซ์ไดจ้าก การตั้งความเร็วโทรสาร ในหนา้ 62 หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช ้ECM โปรดดูท่ี การส่ง
โทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 51

หากมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมไดจ้ากแผนกสนบัสนุนดา้นการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ห้
บริการในประเทศของคุณ
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การใช้รายงาน
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพิ้มพร์ายงานขอ้ผดิพลาด และยนืยนัรายงานโดยอตัโนมติัสาํหรับการส่งและรับโทรสารแต่ละคร้ัง คุณยงัสามารถสัง่พิมพร์ายงานระบบดว้ย
ตนเองไดเ้ม่ือตอ้งการ รายงานเหล่าน้ีจะใหข้อ้มูลระบบท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์

ตามค่าเร่ิมตน้ จะมีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพิ้มพร์ายงานเฉพาะเม่ือมีปัญหาในการรับหรือส่งโทรสารเท่านั้น ขอ้ความยืนยนัวา่การส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อยหรือไม่จะปรากฏ
ข้ึนในช่วงสั้นๆ บนหนา้จอแผงควบคุมหลงัจากการส่งแต่ละคร้ัง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถอ่านรายงานได ้คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากแผงควบคุมหรือซอฟตแ์วร์ของ HP

หมายเหตุ: การแจง้เตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือ
นอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพ่ือป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่จะมีการแจง้เตือนใหด้าํเนิน
การ

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่หวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพอ์ยูใ่นสภาพดีและติดตั้งอยา่งถกูตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใชห้มึกพิมพ ์ในหนา้ 75

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การพิมพร์ายงานการยนืยนัโทรสาร

● การพิมพแ์ละการดูบนัทึกการรับส่งโทรสาร

● การพิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ังล่าสุด

● การพิมพร์ายงานหมายเลขผูโ้ทร

● การดูประวติัการโทร

การพมิพ์รายงานการยนืยนัโทรสาร
หากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพร์ายงานยนืยนัเม่ือส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อย ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ีเพ่ือใชคุ้ณสมบติัการยืนยนัโทรสารก่อนท่ีจะส่งโทรสาร

ค่ายนืยนัโทรสารท่ีตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้คือ Error Only (เม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดเท่านั้น)

การใช้การยนืยนัการโทรสาร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) 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 (เมื่อเกดิข้อผิดพลาดเท่าน้ัน) พิมพร์ายงานยนืยนัการรับส่งโทรสารทุกชุดท่ีมีขอ้ผดิพลาด ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้
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การพมิพ์และการดูบันทกึการรับส่งโทรสาร
คุณสามารถพิมพบ์นัทึกรายการโทรสารท่ีเคร่ืองพิมพไ์ดรั้บและส่งไปแลว้

การพมิพ์บันทึกการรับส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือก Fax Log (บนัทึกการรับส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

การพมิพ์รายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสารที่ส่งไปคร้ังล่าสุด
รายงานรายการโทรสารครั้ งล่าสุดจะพิมพร์ายละเอียดของรายการโทรสารคร้ังล่าสุดท่ีเกิดข้ึน รายละเอียดต่างๆ จะรวมถึง หมายเลขโทรสาร จาํนวนหนา้ และสถานะของ
โทรสาร

การพมิพ์รายงานรายการโทรสารคร้ังล่าสุด

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือก Last Transaction Report (รายงานรายการคร้ังล่าสุด) จากนั้นกด ตกลง

การพมิพ์รายงานหมายเลขผู้โทร
ใชข้ ั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารของผูโ้ทร

การพมิพ์รายงานประวตัหิมายเลขผู้โทร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือก Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโ้ทร) จากนั้นกด ตกลง

การดูประวติัการโทร
ใชข้ ั้นตอนต่อไปน้ีในการพิมพร์ายการสายทั้งหมดบนเคร่ืองพิมพ์

การดูประวตักิารโทร

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

3. เลือก Add a Number (เพ่ิมเหมายเลข) เลือก From Call History (จากประวติัการโทร) แลว้กด ตกลง
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการส่งโทรสาร
● วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจก หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นใน ADF

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 35

● ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีส่ิงแปลกปลอมติดอยู่

● เปิด Error Correction Mode (โหมดแกไ้ขขอ้ผิดพลาด) (ECM) เพ่ือส่งโทรสารสี

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปิด ECM โปรดดูท่ี การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 51

● เม่ือหน่วยความจาํโทรสารเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่รับโทรสารท่ีเขา้มาจนกว่าจะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพิมพซ์ํ้ าโทรสารในหน่วยความจาํ โปรดดูท่ี การพิมพโ์ทรสารท่ีรับมาในหน่วยความจาํซํ้ า ในหนา้ 54

● คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายเรียกเขา้ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะได ้ใชคุ้ณสมบติัน้ีเฉพาะเม่ือคุณสมคัรใชบ้ริการ ซ่ึงใหคุ้ณสามารถมีโทรศพัทห์ลาย
หมายเลขบนสายโทรศพัทห์น่ึงสายจากผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ
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7 การใช้บริการทางเวบ็

● HP ePrint

● การใช ้วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP

● การใชง้านเวบ็ไซต ์ePrintCenter

● เคลด็ลบัสาํหรับการใชบ้ริการทางเวบ็
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HP ePrint
HP ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดง่้ายๆ
เพียงแค่ส่งอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีกาํหนดไวใ้หก้บัเคร่ืองพิมพ ์เม่ือคุณเปิดใชง้านบริการทางเวบ็ท่ีเคร่ืองพิมพ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์พิเศษ หากคุณ
สามารถส่งอีเมล คุณก็สามารถพิมพไ์ดจ้ากทุกท่ีโดยใช ้HP ePrint

เม่ือคุณลงทะเบียนบญัชีบน ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter) คุณจะสามารถเขา้สู่ระบบเพ่ือดูสถานะงานใน ePrint จดัการคิวของ
เคร่ืองพิมพ ์HP ePrint ควบคุมผูท่ี้สามารถใชท่ี้อยูอี่เมล HP ePrint ของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือพิมพ ์และดูวิธีใช ้HP ePrint

HP ePrint ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา

เม่ือตอ้งการใช ้HP ePrint ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี:

● คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตและอีเมลได้

● เคร่ืองพิมพท่ี์สามารถใช ้HP ePrint ได ้ซ่ึงมีการเปิดใชง้านบริการทางเวบ็แลว้

หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะไดรั้บการพิมพท์นัทีท่ีไดรั้บ โดยไม่มีการรับประกนัเวลาท่ีจะไดรั้บอีเมลหรือการไดรั้บอีเมลเช่นเดียวกบัอีเมลทัว่ไป คุณสามารถตรวจสอบ
สถานะการพิมพบ์น ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter)

หมายเหตุ: เอกสารท่ีพิมพด์ว้ย HP ePrint อาจแตกต่างจากตน้ฉบบั รวมทั้งลกัษณะ การจดัรูปแบบ และการจดัขอ้ความอาจแตกต่างจากเอกสารตน้ฉบบั สาํหรับ
เอกสารท่ีตอ้งพิมพใ์หมี้คุณภาพสูง (เช่น เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนาํใหคุ้ณพิมพง์านจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถ
ควบคุมลกัษณะของงานท่ีพิมพอ์อกมาไดม้ากข้ึน

คาํแนะนํา: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการและกาํหนดค่า HP ePrint และหากตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัล่าสุด โปรดไปท่ี ePrintCenter
(www.hp.com/go/eprintcenter)

การพมิพ์โดยใช้ HP ePrint

1. เปิดใชง้านบริการทางเวบ็

a. จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ใหก้ดปุ่ม ePrint

b. ยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้าน แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ เพ่ือเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

c. พิมพห์นา้ขอ้มูล ePrint แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้นั้น เพ่ือลงช่ือสมคัรใชบ้ญัชี HP ePrint

2. ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ ใหเ้ปิดแอพพลิเคชนัอีเมล

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชนัอีเมลในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัแอพพลิเคชนั

3. สร้างขอ้ความอีเมลใหม่ จากนั้นแนบไฟลท่ี์คุณตอ้งการพิมพ์

4. ป้อนท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพใ์นบรรทดั “To” (ถึง) ของขอ้ความอีเมล จากนั้นเลือกตวัเลือกเพ่ือส่งขอ้ความอีเมล

หมายเหตุ: อยา่ใส่ท่ีอยูอี่เมลไวใ้นฟิลด ์"Bcc" (สาํเนาลบัถึง) ฟิลดน้ี์จาํเป็นตอ้งเวน้วา่งไว ้หากมีท่ีอยูอี่เมลหรือท่ีอยูเ่คร่ืองพิมพใ์นฟิลด ์"Bcc" (สาํเนาลบัถึง)
งานจะไม่ถกูพิมพ์
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การค้นหาทีอ่ยู่อเีมลของเคร่ืองพมิพ์

1. กดปุ่ม ePrint บนแผงควบคุม คุณจะพบเมนู Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก Display Email Address (แสดงท่ีอยูอี่เมล) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือดูท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: หากตอ้งการกาํหนดท่ีอยูอี่เมลเอง ใหเ้ลือก Print Info Page (พิมพห์นา้ขอ้มลู) จากเมนู Web Services Settings (การตั้งค่า
บริการทางเวบ็) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูลท่ีมีรหสัเคร่ืองพิมพแ์ละคาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีกาํหนดท่ีอยูอี่เมลเอง

การปิด ePrint

1. กดปุ่ม ePrint บนแผงควบคุม คุณจะพบเมนู Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

2. เลือก ePrint จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เลือก Off (ปิด)
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การใช้ วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP
วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงรวมถึง ข่าวสาร สูตรอาหาร เคลด็ลบัทางธุรกิจ หนา้ท่ีมีสีสนั เกมปริศนา คูปองแบบ
เฉพาะ และอ่ืนๆ อีกมากมายไปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเวบ็ของคุณโดยตรงตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้เลือกจากตวัเลือกต่างๆ ซ่ึงรวมถึง แบรนดย์อดนิยม เพ่ือคน้หาเน้ือหาท่ี
คุณตอ้งการและพิมพส่ิ์งท่ีคุณช่ืนชอบ คุณสามารถพิมพส่ิ์งท่ีตอ้งการไดใ้นทนัที หรือตั้งค่าให้ส่งเน้ือหาโดยอตัโนมติัในวนัและเวลาท่ีคุณตอ้งการ สาํหรับขอ้มูลท่ีสามารถ
พิมพไ์ด้

เน้ือหาท่ีมีการจดัรูปแบบไวล่้วงหนา้ซ่ึงไดรั้บการออกแบบเฉพาะสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณหมายความวา่ จะไม่มีการตดัเน้ือหาหรือภาพใดออก และไม่มีการพิมพห์นา้ส่วน
เกินท่ีมีขอ้ความแค่บรรทดัเดียว

หมายเหตุ: ในการใช ้วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และคุณตอ้งลงทะเบียนใชง้านบริการน้ี ขอ้มลูท่ี
พิมพไ์ดจ้ะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ภาษา และขอ้ตกลง และอาจตอ้งมีการอปัเกรดเฟิร์มแวร์

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี www.hp.com/go/eprintcenter สาํหรับเคร่ืองพิมพบ์างรุ่นและเวบ็ไซตบ์างแห่ง วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP อาจเรียก
วา่ Print Apps (แอพพลิเคชนัการพิมพ)์
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การใช้งานเวบ็ไซต์ ePrintCenter
ใชง้านเวบ็ไซต ์ePrintCenter ของ HP ไดฟ้รี เพ่ือตั้งค่าความปลอดภยัเพ่ิมเติมสาํหรับ HP ePrint และระบุท่ีอยูอี่เมลท่ีอนุญาตให้ส่งอีเมลไปยงัเคร่ืองพิมพข์อง
คุณ นอกจากน้ี คุณสามารถรับอพัเดตของผลิตภณัฑ,์ วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP เพ่ิมเติม และบริการฟรีอ่ืนๆ

ไปท่ีเวบ็ไซต ์ePrintCenter เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมและขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะ: www.hp.com/go/eprintcenter
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เคลด็ลบัสําหรับการใช้บริการทางเวบ็
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีในการพิมพ ์วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP และใช ้HP ePrint

เคลด็ลบัสําหรับการพมิพ์ วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP และการใช้ HP ePrint

● เรียนรู้เก่ียวกบั วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP ในการพิมพสู์ตรอาหาร คูปอง และเน้ือหาอ่ืนจากเวบ็ไดด้ว้ยวิธีการง่ายๆ คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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8 การใช้หมกึพมิพ์

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์

● การเลือกตลบัหมึกพิมพท่ี์ถูกตอ้ง

● การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● การใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว

● ขอ้มลูการรับประกนัตลบัหมึก

● เคลด็ลบัเก่ียวกบัการใชห้มึกพิมพ์
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การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดบัการจ่ายหมึกไดอ้ยา่งง่ายๆ เพ่ือดูวา่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกเม่ือใด ระดบัการจ่ายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพท่ี์เหลืออยูโ่ดยประมาณในตลบัหมึก

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

● จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพ)์ แลว้กด ตกลง จากนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะแสดงระดบัหมึกปัจจุบนั

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั

การตรวจสอบระดบัหมึกพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ 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 4640 series แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ)

วธีิการตรวจสอบระดบัหมึกพมิพ์จาก 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 4640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

3. คลิก Supplies Status (สถานะหมึกพิมพ)์

ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณจะปรากฏข้ึน

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

หมายเหตุ: ถา้คุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่ปรากฏ
ข้ึน

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความ
เตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพ่ือป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงาน
พิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะถูกใชใ้นกระบวนการพิมพต่์างๆ ซ่ึงรวมถึงกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพแ์ละตลบัหมึก
สาํหรับการพิมพ ์รวมทั้งตรวจสอบหวัพิมพ ์ซ่ึงเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก ทั้งน้ี ตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชง้านแลว้จะมีหมึกพิมพเ์หลือคา้งอยูเ่ลก็
นอ้ย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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การส่ังซ้ือผลติภณัฑ์หมึกพมิพ์
ก่อนสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์ใหค้น้หาหมายเลขตลบัหมึกพิมพท่ี์ถกูตอ้ง

ค้นหาหมายเลขตลบัหมึกพมิพ์บนเคร่ืองพมิพ์

● หมายเลขตลบัหมึกพิมพอ์ยูด่า้นในฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

ค้นหาหมายเลขตลบัหมึกพมิพ์ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

1. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพด์ว้ยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี:

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ 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 4640 series แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

2. หมายเลขตลบัหมึกพิมพท่ี์ถูกตอ้งจะปรากฏข้ึนเม่ือคุณใชลิ้งกน้ี์

ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Shop (เลือกซ้ือ) แลว้คลิก Shop For Supplies Online (ซ้ืออุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองแบบออนไลน์)

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) เพ่ือกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

หากตอ้งการสัง่ซ้ือวสัดุของแทจ้าก HP สาํหรับ HP Deskjet 4640 series ใหไ้ปท่ี www.hp.com/buy/supplies เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือก
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือเลือกผลิตภณัฑ ์จากนั้นคลิกเลือกลิงคส์าํหรับการชอ้ปป้ิงในหนา้นั้น

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกแบบออนไลน์น้ีไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถา้บริการดงักล่าวไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูขอ้มูล
อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองและพิมพร์ายการเพ่ือไวอ้า้งอิงไดเ้ม่ือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ
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การเลอืกตลบัหมกึพมิพ์ทีถู่กต้อง
HP ขอแนะนาํใหคุ้ณใชต้ลบัหมึกพิมพข์องแทข้อง HP ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถ
พิมพง์านคุณภาพเยี่ยมไดอ้ยา่งง่ายดายอยูเ่สมอ
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การเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์
การเปลีย่นตลบัหมึกพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ถอดตลบัหมึกพิมพ์

a. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

รอใหแ้คร่พิมพเ์ล่ือนไปทางขวาของเคร่ืองพิมพ์

b. ยกแถบบนตลบัหมึกพิมพข้ึ์น แลว้จึงดึงออกจากช่องใส่

3. ใส่ตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่

a. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากบรรจุภณัฑ์
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b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบ

c. ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์หม่ลงในช่องโดยใหอ้ยูเ่ยื้องดา้นล่างแถบท่ีเปิดอยู ่แลว้บีบแถบท่ีปิดอยูเ่ม่ือตลบัหมึกพิมพเ์ล่ือนเขา้ท่ี

d. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

4. ใส่กระดาษธรรมดาและพิมพห์นา้การปรับตาํแหน่ง

5. ใส่หนา้การปรับตาํแหน่งโดยควํ่าหนา้ลงใหชิ้ดมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์ ปิดฝา แลว้กด ตกลง เพ่ือดาํเนินการปรับตาํแหน่ง
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การใช้โหมดตลบัหมึกพมิพ์เดยีว
ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพ่ือให ้HP Deskjet 4640 series ทาํงานดว้ยตลบัหมึกพิมพเ์พียงหน่ึงตลบัเท่านั้น โหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวจะเร่ิมทาํงานเม่ือถอด
ตลบัหมึกพิมพอ์อกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือ HP Deskjet 4640 series ทาํงานในโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว จะมีขอ้ความปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์หากมีขอ้ความปรากฏข้ึน
และไดมี้การติดตั้งตลบัหมึกพิมพส์องตลบัในเคร่ืองพิมพ ์ใหต้รวจสอบวา่ไดดึ้งเทปพลาสติกสาํหรับป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบัแลว้หรือไม่ เม่ือมีเทป
พลาสติกปิดบงัขั้วสมัผสัของตลบัหมึกพิมพอ์ยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถตรวจพบวา่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพแ์ลว้

การออกจากโหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว

● ติดตั้งทั้งตลบัหมึกพิมพข์าวดาํและตลบัหมึกพิมพส์ามสีใน HP Deskjet 4640 series เพ่ือออกจากโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว
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ข้อมูลการรับประกนัตลบัหมกึ
การรับประกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการใชต้ลบัหมึกพิมพใ์นอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีไดก้าํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมตลบัหมึก
พิมพข์อง HP ท่ีถูกเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผิดประเภท หรือทาํใหเ้สีย

ในช่วงระยะเวลารับประกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนันานเท่าท่ีหมึก HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ีส้ิน
สุดการรับประกนัในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลบัหมึกพิมพต์ามท่ีระบุไวด้งัน้ี:

สาํหรับสาํเนาของเอกสารการรับประกนัแบบจาํกดัของ HP โปรดอ่านเอกสารประกอบท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์
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เคลด็ลบัเกีย่วกบัการใช้หมกึพมิพ์
ใชเ้คลด็ลบัต่อไปน้ีเม่ือใชต้ลบัหมึกพิมพ์

● เพ่ือป้องกนัตลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ตดิสว่าง เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะของปุ่ม ตดิสว่าง จะดบัลง

● อยา่เปิดหรือดึงเทปตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะพร้อมสาํหรับการติดตั้ง การปิดเทปตลบัหมึกพิมพไ์วจ้ะลดการระเหยของหมึกพิมพไ์ด้

● ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์นช่องใส่ท่ีถกูตอ้ง จบัคู่สีและไอคอนของแต่ละตลบัหมึกพิมพใ์หต้รงกบัสีและไอคอนของช่องใส่แต่ละช่อง ตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพท์ั้งหมด
เขา้ท่ีเรียบร้อยแลว้

● ปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพเ์พ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ์ในหนา้ 102

● เม่ือหนา้จอแสดง Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ) สาํหรับตลบัหมึกพิมพต์ลบัใดตลบัหน่ึงหรือทั้งสองตลบั คุณควรเตรียมตลบั
หมึกพิมพส์าํรองไวเ้พ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับ
ได ้โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79

● หากคุณนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพไ์ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ใหพ้ยายามใส่ตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปอีกคร้ังใหเ้ร็วท่ีสุด ตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่มีการป้องกนั
จะเร่ิมแหง้เม่ืออยูน่อกเคร่ืองพิมพ์
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9 การเช่ือมต่อ

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

● การเช่ือมต่อระบบไร้สายแบบเดิม (ตอ้งใชเ้ราเตอร์)

● การเช่ือมต่อ USB (ไม่ใช่การเช่ือมต่อกบัเครือข่าย)

● การเปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์

● เคลด็ลบัในการตั้งค่าและการใชง้านเคร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย

● เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย)
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Wi-Fi Protected Setup (WPS – ต้องใช้เราเตอร์ WPS)
หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ละไดรฟ์เครือข่ายของเคร่ืองพิมพแ์ลว้

หากตอ้งการเช่ือมต่อ HP Deskjet 4640 series เขา้กบัเครือข่ายไร้สายโดยใช ้Wi-Fi Protected Setup (WPS) คุณตอ้งมีส่ิงต่อไปน้ี:

● เครือข่าย 802.11b/g/n ไร้สายซ่ึงมีเราเตอร์ไร้สายท่ีเปิดใชง้าน WPS หรือจุดเขา้ใชง้าน

หมายเหตุ: HP Deskjet 4640 series สนบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz

● เราเตอร์ท่ีสนบัสนุน WPS มกัจะมีปุ่ม (WPS)

● หากคุณใชร้หสั PIN สาํหรับ WPS ในการตั้งค่าการเช่ือมต่อแบบไร้สาย คอมพิวเตอร์จะตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณจะติดตั้ง HP Deskjet 4640
series 

วธีิการกดปุ่ม (PBC)

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย บนเคร่ืองพิมพค์า้งไวอ้ยา่งนอ้ย 3 วินาทีจนกระทัง่ไฟแสดงสถานะไร้สายเร่ิมกะพริบ เม่ือไฟแสดงสถานะกะพริบ คุณจะมีเวลาสองนาทีในการ
กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์

2. กดปุ่ม Wi-Fi Protected Setup (WPS) บนเราเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมตวัจบัเวลาเป็นเวลาประมาณสองนาทีในขณะท่ีกาํลงัเช่ือมต่อแบบไร้สาย

วธีิทีใ่ช้รหัส PIN

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือแสดงเมนู Wireless (ไร้สาย) หากเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน เกิดขอ้ผดิพลาด หรือกาํลงัทาํงานสาํคญั ให้
รอจนกระทัง่เสร็จส้ินงานนั้น หรือมีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดเรียบร้อยแลว้ ก่อนท่ีจะกดปุ่ม ระบบไร้สาย

2. เลือก Settings (การตั้งค่า) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

3. เลือก Wi-Fi Protected Setup จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

4. เม่ือขอ้ความปรากฏข้ึน ใหเ้ลือก PIN (รหสั PIN) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมตวัจบัเวลาเป็นเวลาประมาณส่ีนาที ซ่ึงจะตอ้งกดปุ่มท่ีเก่ียวขอ้งบนอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ หรือตอ้งป้อนรหสั PIN ของเราเตอร์ลงในหนา้
การกาํหนดค่าของเราเตอร์ภายในเวลาดงักล่าว
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การเช่ือมต่อระบบไร้สายแบบเดมิ (ต้องใช้เราเตอร์)
หากตอ้งการเช่ือมต่อ HP Deskjet 4640 series เขา้กบัเครือข่าย WLAN 802.11 ไร้สายแบบครบวงจร คุณตอ้งมีส่ิงต่อไปน้ี:

● เครือข่ายไร้สาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอร์หรือจุดเขา้ใชง้าน

หมายเหตุ: HP Deskjet 4640 series สนบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz

● เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณตอ้งการติดตั้ง HP Deskjet 4640 series 

● ช่ือเครือข่าย (SSID)

● คีย ์WEP หรือรหสัผา่น WPA (หากจาํเป็น)

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ละเลือก Settings (การตั้งค่า)

2. เล่ือนเพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยติดตั้งระบบไร้สาย) แลว้กด ตกลง

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือตั้งค่าการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

4. ใส่แผน่ซีดี ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

5. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือดาํเนินการติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่

หากคุณยงัไม่ไดเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ หรือคุณตอ้งการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่เคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นรุ่นเดียวกนัเขา้กบัคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใชฟั้งกช์นั
Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่) เพ่ือตั้งค่าการเช่ือมต่อ

หมายเหตุ: ใหใ้ชวิ้ธีน้ีถา้คุณติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์เรียบร้อยแลว้

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ละเลือก Settings (การตั้งค่า)

2. เล่ือนเพ่ือเลือก Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยติดตั้งระบบไร้สาย) แลว้กด ตกลง

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือตั้งค่าการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

4. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชนั

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

5. เลือก Printer Setup & Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

6. เลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

THWW การเช่ือมต่อระบบไร้สายแบบเดิม (ตอ้งใชเ้ราเตอร์) 87



การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่

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

2. คลิก + ดา้นล่างรายการเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

3. เลือกเคร่ืองพิมพใ์หม่จากรายการ

การเปลีย่นการตั้งค่าเครือข่าย

หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าเครือข่ายของเคร่ืองพิมพ ์ใหรั้น Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยติดตั้งระบบไร้สาย)

การเปล่ียนการตั้งค่าขั้นสูงเพ่ิมเติม

หมายเหตุ: เฉพาะผูท่ี้จดัการเครือข่ายของคุณเท่านั้นท่ีสามารถเปล่ียนการตั้งค่าขั้นสูงได้

1. กดปุ่ม ระบบไร้สาย บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ละเลือก Settings (การตั้งค่า)

2. เล่ือนเพ่ือเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. เลือกรายการท่ีจะเปล่ียนจากเมนู Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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การเช่ือมต่อ USB (ไม่ใช่การเช่ือมต่อกบัเครือข่าย)
เคร่ือง HP Deskjet 4640 series มีพอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงสาํหรับการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์อยูท่ี่ดา้นหลงัเคร่ือง

หมายเหตุ: บริการทางเวบ็ไม่สามารถใชง้านไดก้บัการเช่ือมต่อ USB โดยตรง

วธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ด้วยสาย USB

1. ใส่แผน่ซีดีซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพใ์นไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ห้ามต่อสาย USB กบัเคร่ืองพิมพจ์นกวา่จะไดรั้บขอ้ความแจง้ใหท้าํเช่นนั้น

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

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานในรูปแบบอุปกรณ์ Plug-and-Play หากยงัไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ ใหใ้ส่แผน่ซีดีท่ีมาพร้อมกบั
เคร่ืองพิมพ ์จากนั้นปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
หากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพน้ี์เป็นคร้ังแรก และติดตั้งซอฟตแ์วร์ผา่นสาย USB เพ่ือเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง คุณสามารถเปล่ียนเป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ
ไร้สายไดง่้ายๆ คุณตอ้งใชเ้ครือข่ายไร้สาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอร์ไร้สายหรือจุดเขา้ใชง้าน

หมายเหตุ: HP Deskjet 4640 series สนบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz

ก่อนท่ีจะเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นเครือข่ายไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่:

● เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB จนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหถ้อดสาย

● คอมพิวเตอร์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณตอ้งการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย

1. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบแอพพลิเคชนั

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์ ใหค้ลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

2. เลือก Printer Setup & Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

3. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบ USB เป็นแบบไร้สาย) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ี
ปรากฏบนหนา้จอ

วธีิเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้HP Setup Assistant (ตวัช่วยการติดตั้ง) ใน Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (แอพพลิเคชนั/
Hewlett-Packard/ยทิูลิต้ีอุปกรณ์) เพ่ือเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์ไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี์เป็นแบบไร้สาย
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การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพมิพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์
HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ช่วยใหอุ้ปกรณ์ Wi-Fi เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ สามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณไดโ้ดยตรง
ผา่นทาง Wi-Fi โดยใชข้ ั้นตอนปัจจุบนัท่ีคุณใชใ้นการเช่ือมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi เขา้กบัเครือข่ายไร้สายและฮอตสปอตใหม่ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)
จะช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพจ์ากอุปกรณ์ท่ีสามารถใช ้Wi-Fi ไปยงัเคร่ืองพิมพไ์ดโ้ดยตรงในแบบไร้สาย โดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ไร้สาย

การเช่ือมต่อไปยังเคร่ืองพมิพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) แลว้กด ตกลง

2. ในเมนู Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ใหเ้ลือก Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) แลว้กด ตกลง

3. ใชปุ่้มทางดา้นขวา เลือก On without Security (เปิดโดยไม่มีการรักษาความปลอดภยั) แลว้กด ตกลง

คาํแนะนํา: หากคุณตอ้งการใชง้าน HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ท่ีมีความปลอดภยัสูงข้ึน และหากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ
สนบัสนุนการเขา้รหสั WPA2 คุณสามารถเลือกตวัเลือกท่ีเปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยัได ้เม่ือเปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยั เฉพาะผูใ้ชท่ี้มีรหสัผา่น
เท่านั้นท่ีจะสามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพใ์นแบบไร้สายได ้เม่ือปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยั ผูใ้ชท่ี้มีอุปกรณ์ไร้สายอยูภ่ายในระยะการทาํงานไร้สายของ
เคร่ืองพิมพจ์ะสามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพไ์ด้

4. กดปุ่มถดัจาก Display Name (แสดงช่ือ) เพ่ือแสดงช่ือการเช่ือมต่อโดยตรงแบบไร้สาย

5. หากคุณเปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยั ใหก้ดปุ่มถดัจาก Display Password (แสดงรหสัผา่น) เพ่ือแสดงรหสัผา่นการเช่ือมต่อโดยตรงแบบไร้สาย

คาํแนะนํา: คุณยงัสามารถเปิด HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) จากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
ใช ้EWS โปรดดูท่ี วิธีเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 93

6. หลงัจากเช่ือมต่อโดยตรงแบบไร้สาย คุณจาํเป็นตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์ากคุณใชเ้ดสกท์อ็ปคอมพิวเตอร์หรือแลป็ทอ็ป หากคุณตอ้งการใชอุ้ปกรณ์มือถือ
คุณจาํเป็นตอ้งติดตั้งแอพพลิเคชนัท่ีเขา้กนัไดบ้นอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถเร่ิมใชเ้คร่ืองพิมพผ์า่นการเช่ือมต่อโดยตรงแบบไร้สายในกรณีท่ีคุณไดติ้ดตั้ง
เคร่ืองพิมพผ์า่นเครือข่ายแลว้

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพิมพแ์บบไร้สาย โปรดดูท่ี การพิมพด์ว้ย HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ในหนา้ 18

THWW การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ 91



เคลด็ลบัในการต้ังค่าและการใช้งานเคร่ืองพมิพ์บนเครือข่าย
ปฏิบติัตามเคลด็ลบัเหล่าน้ีในการตั้งค่าและใชง้านเคร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย:

● เม่ือเปิดใช ้Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยติดตั้งระบบไร้สาย) บนเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะคน้หาเราเตอร์ไร้สาย และแสดงรายช่ือเครือข่ายท่ีตรวจพบ
บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากคอมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบั Virtual Private Network (VPN) คุณตอ้งยกเลิกการเช่ือมต่อกบั VPN ก่อนจึงจะสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์อ่ืนบน
เครือข่าย ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองพิมพ์

● เรียนรู้วิธีคน้หาการตั้งค่าความปลอดภยัสาํหรับเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบั HP Print and Scan Doctor คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบัเคลด็ลบัการแกไ้ขปัญหาเครือข่าย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วิธีเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วิธีทาํงานร่วมกบัไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัสในขณะตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพมิพ์ขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพมิพ์ทีเ่ช่ือมต่อกบัเครือข่าย)
เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถดูขอ้มูลสถานะ เปล่ียนการตั้งค่า และจดัการกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัโดยใชค้อมพิวเตอร์ของคุณ
ได้

หมายเหตุ: หากตอ้งการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจตอ้งใชร้หสัผา่น

คุณสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็าม คุณสมบติับางอยา่งจะไม่สามารถใชง้านได้

● วิธีเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

● เก่ียวกบัคุกก้ี

วธีิเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั
คุณสามารถเขา้สู่เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผา่นเครือข่ายหรือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) ผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพต์อ้งอยูใ่นเครือข่ายและตอ้งมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสาํหรับเคร่ืองพิมพไ์ดโ้ดยกดปุ่ ม ระบบไร้สาย หรือพิมพห์นา้การกาํหนดค่า
เครือข่าย

● ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีคอมพิวเตอร์ของคุณสนบัสนุน ใหพิ้มพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

ตวัอยา่งเช่น หาก IP แอดเดรส คือ 192.168.0.12 ใหพิ้มพแ์อดเดรสต่อไปน้ีในเวบ็เบราวเ์ซอร์: http://192.168.0.12

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)

1. กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เลือก Settings (การตั้งค่า)

2. หากหนา้จอแสดง Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) เป็น Off (ปิด) เลือก Wireless Direct แลว้เลือก On with Security (No
Security) (เปิดแบบมีการรักษาความปลอดภยั) หรือ On without Security (เปิดแบบไม่มีการรักษาความปลอดภยั)

3. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ตวัอยา่งเช่น HP-Print-XX-
Deskjet 3510 series หากคุณกาํหนดใหค้วามปลอดภยั Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) อยูใ่นสถานะเปิด ให้ป้อนรหสัผา่น Wireless
Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) เม่ือไดรั้บขอ้ความแจง้

4. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพแ์อดเดรสต่อไปน้ี: http://192.168.223.1

เกีย่วกบัคุกกี้
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั หรือ EWS) จะจดัเกบ็ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ๆ (คุกก้ี) ไวใ้นฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเม่ือคุณเรียกดูหนา้เวบ็ ไฟลเ์หล่าน้ีช่วยให ้EWS รู้จกั
คอมพิวเตอร์ของคุณในคร้ังต่อไปท่ีคุณเขา้เยีย่มชม เช่น หากคุณกาํหนดค่าภาษาของ EWS คุกก้ีจะช่วยจดจาํวา่คุณไดเ้ลือกภาษาใดไว ้ดงันั้น ในคร้ังต่อไปท่ีคุณเขา้ถึง
EWS หนา้เวบ็เหล่านั้นกจ็ะแสดงผลในภาษานั้น คุกก้ีบางประเภท (เช่น คุกก้ีท่ีเกบ็การกาํหนดลกัษณะเฉพาะลูกคา้) จะถกูจดัเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์จนกวา่คุณจะลา้งออก
ดว้ยตนเอง

คุณสามารถกาํหนดค่าใหเ้บราวเ์ซอร์ยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกาํหนดค่าใหแ้จง้เตือนทุกคร้ังเม่ือมีการเสนอคุก้ก้ี ซ่ึงช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด
นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชเ้บราวเ์ซอร์เพ่ือลบคุกก้ีท่ีไม่ตอ้งการออกได้

หมายเหตุ: หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

THWW เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย) 93



● การเร่ิมตน้ ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชนั (มีประโยชน์อยา่งยิง่เม่ือใชต้วัช่วยการติดตั้ง)

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวิธีดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มลูเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ
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10 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก

● การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

● ไม่สามารถพิมพง์านได้

● การแกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนาและการสแกน

● การแกไ้ขปัญหาการใชโ้ทรสาร

● การแกไ้ขปัญหาเครือข่าย

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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การนํากระดาษที่ตดิอยู่ออก
ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากทางเดินกระดาษ

การนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากทางเดนิกระดาษ

1. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

2. ถอดฝาปิดดา้นในออก

3. ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากลูกกล้ิงดา้นหลงั

4. ใส่ฝาปิดดา้นในกลบัเขา้ท่ี
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5. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

6. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพ่ือทาํงานปัจจุบนัต่อไป

นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น

การนํากระดาษที่ตดิอยู่ออกจากอุปกรณ์สําหรับการพมิพ์สองด้าน

1. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

2. ถอดฝาปิดดา้นในออก

3. กดรูฝาครอบทางผา่นของอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้นเพ่ือยกฝาครอบข้ึน ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อก
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4. ใส่ฝาปิดดา้นในกลบัเขา้ท่ี

5. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

6. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพ่ือทาํงานปัจจุบนัต่อไป

นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากพ้ืนท่ีการพิมพ์

การดงึกระดาษที่ตดิอยู่ออกจากพืน้ที่การพมิพ์

1. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

2. ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์
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3. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

4. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพ่ือทาํงานปัจจุบนัต่อไป

นาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดป้อนกระดาษอตัโนมติั

การนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากถาดป้อนกระดาษอตัโนมตัิ

1. ยกฝาครอบของ ADF ข้ึน

2. ยกแทบ็ท่ีอยูบ่นขอบดา้นหนา้ของ ADF ข้ึน

3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้ง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ ์หากคุณ
ไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก
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4. ปิดฝาครอบของ ADF โดยกดฝาครอบใหแ้น่นจนลอ็กเขา้ท่ี

5. กดปุ่ม ตกลง บนแผงควบคุมเพ่ือทาํงานปัจจุบนัต่อไป

หากวิธีการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพ่ิมเติมทางออนไลน์

การป้องกนักระดาษตดิ

● อยา่ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษมากเกินไป

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่รวมชนิดกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกต่างกนัลงในถาดกระดาษ ปึกกระดาษทั้งหมดในถาดกระดาษตอ้งเป็นชนิดและมีขนาดเดียวกนั

● เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดกระดาษมากเกินไป

● อยา่ป้อนกระดาษเพ่ิมในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน หากกระดาษกาํลงัจะหมดในเคร่ืองพิมพ ์ใหร้อจนกระทัง่ขอ้ความเตือนกระดาษหมดปรากฏข้ึนก่อน
แลว้จึงป้อนกระดาษเพ่ิม

หากวิธีการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพ่ิมเติมทางออนไลน์
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การนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่พมิพ์
นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่พิมพ์

โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี การนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ในหนา้ 96

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

 คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์
หมายเหตุ: เพ่ือป้องกนัตลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ตดิสว่าง เสมอ และรอจนกวา่ไฟแสดงสถานะของปุ่ม ตดิสว่าง จะดบัลง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้และกระดาษท่ี HP แนะนาํ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ ์ในหนา้ 28

2. ตรวจสอบซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ และคุณภาพการพิมพจ์ากรายการ
แบบดึงลง Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

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

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 76 ถา้ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย ควรเตรียมตลบัหมึกพิมพไ์ว้
สาํหรับเปล่ียน

4. ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

หมายเหตุ: การปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพจ์ะทาํใหไ้ดง้านพิมพท่ี์มีคุณภาพสูง เคร่ืองพิมพจ์ะมีขอ้ความแจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพทุ์กคร้ังท่ีติดตั้ง
ตลบัหมึกพิมพใ์หม่ ถา้คุณนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาแลว้ติดตั้งกลบัเขา้ไปใหม่ HP All-in-One จะไม่แจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์HP All-in-
One จะจดจาํค่าการปรับตาํแหน่งของตลบัหมึกพิมพไ์ว ้ดงันั้นคุณไม่จาํเป็นตอ้งปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

a. ใส่กระดาษสีขาวขนาด letter หรือ A4 ท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ขา้ไปในถาดกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ 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 4640 series แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

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

d. Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์ จะปรากฏข้ึน

e. คลิก Align Ink Cartridges (ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) เคร่ืองจะพิมพห์นา้การปรับ
ตาํแหน่งออกมา
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f. วางหนา้สาํหรับปรับตาํแหน่งหมึกพิมพใ์หค้ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

g. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์รีไซเคิลหรือท้ิงกระดาษท่ีใชป้รับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

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

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั

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

5. พิมพห์นา้การวิเคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวขนาด letter หรือ A4 ท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ขา้ไปในถาดกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์

● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ 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 4640 series แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพ่ือเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์
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d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวิเคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพ่ือพิมพห์นา้
การวิเคราะห์ ตรวจดูช่องสีนํ้ าเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดาํบนหนา้การวิเคราะห์ หากคุณเห็นเสน้ร้ิวในช่องสีและสีดาํ หรือไม่มีส่วนของหมึกพิมพอ์ยูใ่นช่อง
ใหท้าํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

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

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั

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

6. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องว่างในช่องสีและช่องสีดาํในหนา้การวิเคราะห์

การทําความสะอาดตลบัหมึกพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวขนาด letter หรือ A4 ท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ขา้ไปในถาดกระดาษ

b. ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพ่ือเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ:์
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● Windows 8: บนหนา้จอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพ้ืนท่ีวา่งของหนา้จอ 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 4640 series แลว้คลิก HP Deskjet 4640 series

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

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

การทําความสะอาดตลบัหมึกพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

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

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหนา้จอ หนา้หลกั ใหก้ดปุ่ม หน้าหลกั

b. จากเมนู Tools (เคร่ืองมอื) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์ ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏ
บนหนา้จอ

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ แลว้

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพ่ือดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

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 4640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง)

e. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพ่ือกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง 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 4640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Test Page (หนา้ทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพห์นา้ทดสอบ) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ตรวจสอบหนา้ทดสอบเพ่ือดูว่ามีรอยหยกัในขอ้ความ หรือเสน้ร้ิวในขอ้ความและช่องสีหรือไม่ หากคุณเห็นรอยหยกัหรือเสน้ร้ิว หรือรอยพิมพข์าดในช่องสี
ใหท้าํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั

6. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องว่างในช่องสีและช่องสีในหนา้การวิเคราะห์

การทําความสะอาดหัวพมิพ์โดยอตัโนมตัิ

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 4640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

e. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหเ้ปลืองหมึกและหวัพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพย์งัไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ใหล้องปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงัจาก
ทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการของ HP

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

หากวิธีการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพ่ิมเติมทางออนไลน์

106 บท 10   การแกไ้ขปัญหา THWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70004-all-OJ4630&h_lang=en&h_cc=th


ไม่สามารถพมิพ์งานได้
หากคุณพบปัญหาในการพิมพ ์คุณสามารถดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาน้ีใหคุ้ณไดโ้ดยอตัโนมติั เม่ือตอ้งการดาวน์โหลดยทิูลิต้ี
ดงักล่าว ใหค้ลิกลิงกท่ี์เหมาะสม

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

นาํฉนัไปท่ีหนา้ดาวนโ์หลด HP Print and Scan Doctor

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์

หมายเหตุ: ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษอยูใ่นถาด หากยงัไม่สามารถพิมพง์านได ้ใหล้องปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี:

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพแ์ละแกไ้ขปัญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หากคุณใชส้าย USB เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหถ้อดสาย USB ออกและเช่ือมต่อใหม่ หากคุณเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพด์ว้ยการ
เช่ือมต่อแบบไร้สาย ใหต้รวจสอบว่าการเช่ือมต่อยงัทาํงานอยู่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

การตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทํางานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ

● Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพ่ือเปิดแถบทางลดั 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)่ เพ่ือเปิดคิวการพิมพ์

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

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ใหล้องพิมพอี์กคร้ัง

4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์วเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

การตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ได้รับการตั้งค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น

a. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพ่ือเปิดแถบทางลดั 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. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถูกตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถูกในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

การรีสตาร์ททีเ่กบ็พกังานพมิพ์

a. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนา้จอเพ่ือเปิดแถบทางลดั 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) เพ่ือรีสตาร์ทบริการ

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถูกตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถูกในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

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

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

การลบควิการพมิพ์

a. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาเพ่ือเปิดแถบทางลดั 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. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพข์องคุณเพ่ือเปิดคิวการพิมพ์

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

d. ถา้ยงัมีเอกสารอยูใ่นคิว ใหรี้สตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และลองพิมพอี์กคร้ังหลงัจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเรียบร้อยแลว้

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอี์กคร้ังเพื่อดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขอ้มูลคา้งอยู ่จากนั้นจึงลองพิมพอี์กคร้ัง
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แก้ไขปัญหาการพมิพ์

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข

2. ถอดสาย USB และเสียบกลบัเขา้ไปใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทํางานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

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

b. คลิกปุ่ม Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ)์

c. คลิกท่ีงานพิมพเ์พ่ือเลือก

ใชปุ่้มต่อไปน้ีเพ่ือจดัการกบังานพิมพ์

● Delete (ลบ): ยกเลิกงานพิมพท่ี์เลือก

● Hold (หยดุชัว่คราว): หยดุงานพิมพท่ี์เลือกไวช้ัว่คราว

● Resume (กลบัสู่การทาํงาน): พิมพง์านท่ีหยดุไวช้ัว่คราวต่อไป

● Pause Printer (หยดุเคร่ืองพิมพไ์วช้ัว่คราว): หยดุงานพิมพท์ั้งหมดในคิวการพิมพช์ัว่คราว

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟและการรีเซ็ตเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งแน่นหนา

1 การเช่ือมต่อสายไฟเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

2 การเช่ือมต่อกบัเตา้รับ

2. มองดูภายในเคร่ืองพิมพแ์ละตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีเขียวท่ีแสดงวา่มีกระแสไฟจ่ายเขา้เคร่ืองพิมพ ์ถา้ไฟไม่ติดสวา่ง ตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อสายไฟเขา้กบั
เคร่ืองพิมพแ์น่นสนิท หรือเช่ือมต่อกบัเตา้รับไฟอ่ืน

3. ดูท่ีปุ่มเปิดบนเคร่ืองพิมพ ์ถา้ไฟไม่ติดสวา่ง แสดงวา่เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู ่กดปุ่มเปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่มีกระแสไฟเขา้ ใหต่้อเขา้กบัเตา้รับอ่ืน

4. ขณะท่ีเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู ่ใหถ้อดสายไฟออกจากขา้งเคร่ืองพิมพใ์ตฝ้าปิดตลบัหมึกพิมพ์

5. ถอดสายไฟออกจากเตา้รับท่ีผนงั

6. รออยา่งนอ้ย 15 วินาที

7. เสียบปลัก๊ไฟกลบัเขา้ไปท่ีเตา้รับท่ีผนงั

8. เสียบสายไฟเขา้ท่ีขา้งเคร่ืองพิมพใ์ตฝ้าปิดตลบัหมึกพิมพอี์กคร้ัง

9. หากเคร่ืองพิมพไ์ม่เปิดข้ึนเอง ใหก้ดปุ่มเปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

10. ลองใชง้านเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

หากวิธีการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เพ่ิมเติมทางออนไลน์
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การแก้ไขปัญหาการทําสําเนาและการสแกน
HP มี HP Print and Scan Doctor (Windows เท่านั้น) ท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหา "ไม่สามารถสแกนงาน" ท่ีพบโดยทัว่ไป เม่ือตอ้งการดาวน์โหลดยทิูลิต้ีดงั
กล่าว ใหค้ลิกลิงกท่ี์เหมาะสม

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

นาํฉนัไปท่ีหนา้ดาวนโ์หลด HP Print and Scan Doctor

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการสแกน คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

เรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาการทาํสาํเนา คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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การแก้ไขปัญหาการใช้โทรสาร
ถา้คุณมีปัญหาในการใชโ้ทรสาร คุณสามารถพิมพร์ายงานทดสอบโทรสารเพ่ือตรวจดูสถานะของเคร่ืองพิมพ ์การทดสอบน้ีจะลม้เหลวหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ไดรั้บการตั้งค่า
อยา่งถูกตอ้งสาํหรับการรับส่งโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การทดสอบการตั้ง
ค่าโทรสาร ในหนา้ 169

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการใชโ้ทรสาร คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

หากตอ้งการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ไปท่ีเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP: www.hp.com/support
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การแก้ไขปัญหาเครือข่าย
● เรียนรู้วิธีคน้หาการตั้งค่าความปลอดภยัสาํหรับเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบั HP Print and Scan Doctor คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบัเคลด็ลบัการแกไ้ขปัญหาเครือข่าย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วิธีเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วิธีทาํงานร่วมกบัไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัสในขณะตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

● ขั้นตอนการสนบัสนุน

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท์

● ตวัเลือกการรับประกนัอ่ืนๆ

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

ขั้นตอนการสนับสนุน
หากคุณประสบปัญหา ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

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

ศูนยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลน์ของ HP พร้อมใหบ้ริการลูกคา้ของ HP ทุกราย เวบ็ไซตน้ี์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดร้วดเร็วท่ีสุดเม่ือตอ้งการทราบขอ้มูลปัจจุบนั
ของผลิตภณัฑแ์ละเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงคุณลกัษณะต่อไปน้ี:

● เขา้ถึงไดก้ารสนบัสนุนแบบออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว

● อพัเดตซอฟตแ์วร์และไดรเวอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ขอ้มลูการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประโยชนส์าํหรับปัญหาทัว่ไป

● การอพัเดตของเคร่ืองพิมพ ์ความพร้อมใหก้ารสนบัสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมใหบ้ริการคุณเม่ือคุณลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

3. ติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของ HP

ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
ตวัเลือกการสนบัสนุนทางโทรศพัทแ์ละความพร้อมในการใหบ้ริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์

● การโทรศพัทติ์ดต่อ

● หมายเลขโทรศพัทส์าํหรับการสนบัสนุน

● หลงัระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์
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ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

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

การโทรศัพท์ติดต่อ

ใหโ้ทรติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของ HP ในขณะท่ีคุณอยูห่นา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ ์ควรเตรียมขอ้มูลต่อไปน้ีไวใ้ห้พร้อม:

● ช่ือผลิตภณัฑ ์(อยูท่ี่เคร่ืองพิมพ ์เช่น HP Deskjet Ink Advantage 4640)

● หมายเลขสินคา้ (อยูท่ี่ดา้นในของฝาครอบตลบัหมึกพิมพ)์

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นหลงัหรือดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ)์

● ขอ้ความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคาํถามเหล่าน้ี:

◦ เคยเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้หรือไม่

◦ คุณสามารถทาํใหเ้กิดข้ึนอีกไดห้รือไม่

◦ คุณเพ่ิมฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงท่ีเร่ิมเกิดปัญหาน้ีหรือไม่

◦ เกิดส่ิงใดก่อนหนา้น้ีหรือไม่ (เช่น พายฝุนฟ้าคะนอง, มีการยา้ยเคร่ืองพิมพ ์และอ่ืนๆ)

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนับสนุน

หากตอ้งการทราบหมายเลขของฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัทล่์าสุดของ HP และขอ้มูลค่าโทรศพัท ์โปรดดูท่ี www.hp.com/support

หลงัระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการใหบ้ริการทางโทรศพัท ์คุณจะไดรั้บความช่วยเหลือจาก HP โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม นอกจากน้ี คุณยงัสามารถขอรับความช่วยเหลือได้
จากเวบ็ไซตศู์นยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลน์ของ HP www.hp.com/support โปรดติดต่อตวัแทนจาํหน่ายของ HP หรือติดต่อท่ีหมายเลขโทรศพัทข์องฝ่าย
สนบัสนุนในประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณเพ่ือขอดูตวัเลือกการสนบัสนุน

ตวัเลอืกการรับประกนัอืน่ๆ
หากตอ้งเพ่ิมระยะเวลาการใหบ้ริการสาํหรับ HP Deskjet 4640 series จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/
ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนั้นตรวจสอบการบริการและการรับประกนัเพ่ือดูขอ้มูลในการใหบ้ริการเพ่ิมเติม
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การเตรียมถาดกระดาษ
การเปิดถาดกระดาษ

▲ ถาดกระดาษตอ้งเปิดอยูก่่อนเร่ิมพิมพ์

การปิดฝาครอบตลบัหมึกพมิพ์

▲ ฝาครอบตลบัหมึกพิมพต์อ้งปิดอยูเ่ม่ือเร่ิมพิมพ์

 คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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เคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน
การแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทํางาน

▲ ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ ์หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหติ้ดต่อ HP

 โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ
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การแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
อนัดบัแรก ใหล้องนาํตลบัหมึกพิมพอ์อก และใส่กลบัเขา้ท่ีเดิม หากยงัไม่ไดผ้ล ใหท้าํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพ ์หากคุณยงัไม่สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้โปรด
ดูท่ี การเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79 สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม

การทําความสะอาดแถบหน้าสัมผสัของตลบัหมกึพมิพ์

ข้อควรระวงั: ขั้นตอนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพท์นัทีหลงัจากทาํความ
สะอาด เราไม่แนะนาํใหน้าํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาอยูน่อกเคร่ืองพิมพน์านกวา่ 30 นาที เพราะอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อหวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

รอใหแ้คร่พิมพเ์ล่ือนไปอยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ์

3. นาํตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

4. จบัดา้นขา้งของตลบัหมึกพิมพโ์ดยใหห้งายดา้นล่างข้ึน แลว้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบัหมึกพิมพ ์แถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าจะเป็นจุดสีทองเลก็ๆ บน
ตลบัหมึกพิมพ์

5. เช็ดเฉพาะแถบหนา้สมัผสัโดยใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขน

ข้อควรระวงั: ระวงัอยา่เชด็ส่วนอ่ืนนอกจากแถบหนา้สมัผสั และอยา่ใหมี้รอยเป้ือนของหมึกหรือเศษวสัดุอ่ืนๆ ติดอยูบ่นตลบัหมึกพิมพ์
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6. คน้หาแถบหนา้สมัผสัในหวัพิมพท่ี์ดา้นในของเคร่ืองพิมพ ์แถบหนา้สมัผสัจะมีลกัษณะเป็นจุดสีทองท่ีนูนออกมาซ่ึงจะอยูต่รงกบัแถบหนา้สมัผสับนตลบัหมึกพิมพ์

7. ใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขนเชด็แถบหนา้สมัผสั

8. ติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่

9. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปหรือยงั

10. หากยงัคงมีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพ ์แลว้เปิดใหม่

หมายเหตุ: ถา้เกิดปัญหาโดยมีสาเหตุจากตลบัหมึกหน่ึงตลบั คุณสามารถนาํตลบัหมึกออกและใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพ่ือใชง้าน HP Deskjet 4640
series กบัตลบัหมึกเดียวเท่านั้น

 คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
ตลบัหมึกพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณได ้ขอ้ผดิพลาดน้ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือคุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ลงในเคร่ืองพิมพท่ี์ไม่ได้
ลงทะเบียนไวใ้นโปรแกรม HP Instant Ink และยงัอาจเกิดข้ึนเม่ือก่อนหนา้มีการใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ในเคร่ืองพิมพอ่ื์นท่ีมีการลงทะเบียนไวใ้น
โปรแกรม HP Instant Ink

โปรดไปท่ีเวบ็ไซต ์โปรแกรม HP Instant Ink เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติม
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ตลบัหมึกพมิพ์รุ่นเก่า
คุณจะตอ้งใชต้ลบัหมึกพิมพรุ่์นใหม่กวา่แทนตลบัหมึกพิมพน้ี์ โดยส่วนใหญ่แลว้ คุณสามารถตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพเ์ป็นรุ่นใหม่หรือไม่ โดยดูท่ีดา้นนอกของกล่องตลบั
หมึกพิมพแ์ละมองหาวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั

หากมีคาํวา่ "v1" ท่ีดา้นขวาของวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพน้ี์เป็นรุ่นใหม่ หากเป็นตลบัหมึกพิมพรุ่์นเก่า โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพ่ือ
ขอรับความช่วยเหลือ

 คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมทางออนไลน์
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A ข้อมูลทางเทคนิค

ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคและขอ้มูลวา่ดว้ยขอ้บงัคบัสากลสาํหรับ HP Deskjet 4640 series มีอยูใ่นส่วนน้ี

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบั HP Deskjet 4640 series

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard

● ขอ้กาํหนดเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

● ประกาศขอ้บงัคบั
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ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard
ขอ้มูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

สงวนลิขสิทธ์ิทั้งหมด หา้มทาํการผลิตซํ้ า ดดัแปลงหรือแปลเอกสารน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Hewlett-Packard เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ การรับประกนัสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของ HP จะระบุไวใ้นคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการรับประกนัอยา่งชดัเจนซ่ึงแนบมากบัผลิตภณัฑห์รือบริการ
นั้นๆ ไม่มีส่ิงใดในเอกสารน้ีท่ีมีความหมายวา่เป็นส่วนหน่ึงของการรับประกนัเพ่ิมเติม HP จะไม่รับผดิชอบต่อความผดิพลาดทางเทคนิคหรือจากขอ้ความ หรือการตดัทอน
ขอ้ความใดๆ ในท่ีน้ี

© 2012 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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ข้อกาํหนดเฉพาะ
ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคสาํหรับ HP Deskjet 4640 series มีอยูใ่นหวัขอ้น้ี สาํหรับขอ้มูลจาํเพาะผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติม โปรดดูเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์
www.hp.com/support

● ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ

● ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม

● ความจุของถาดป้อนกระดาษ

● ความจุของถาดรับกระดาษออก

● ขนาดกระดาษ

● นํ้าหนกักระดาษ

● ขอ้กาํหนดเฉพาะในการพิมพ์

● ขอ้กาํหนดเฉพาะในการทาํสาํเนา

● ขอ้กาํหนดเฉพาะในการสแกน

● ขอ้กาํหนดเฉพาะของโทรสาร

● ความละเอียดในการพิมพ์

● ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

● จาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพ์

● ขอ้มลูเก่ียวกบัเสียง

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์และระบบอยูใ่นไฟล ์Readme

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลูกคา้ออนไลน์ของ HP ท่ี www.hp.com/support

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

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

● ความช้ืน: 15% ถึง 80% RH ไม่ควบแน่น จุดนํ้ าคา้งสูงสุด 28ºC

● ช่วงอุณหภูมิขณะไม่มีการใชง้าน (ระหวา่งการเก็บรักษา): –40ºC ถึง 60ºC (–40ºF ถึง 140ºF)

● ในท่ีท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปไดว้า่งานพิมพท่ี์ออกจากเคร่ือง HP Deskjet 4640 series อาจมีขอ้ผิดพลาดบา้ง

● HP แนะนาํใหใ้ชส้าย USB ท่ีมีความยาวนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เมตร (10 ฟุต) เพ่ือลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าแรงสูงใหเ้หลือนอ้ย
ท่ีสุด
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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 20 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

● วิธีการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกาํหนดเฉพาะในการทาํสําเนา
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่น

● ความละเอียดสาํหรับการทาํสาํเนาของกระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 600 dpi
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ข้อกาํหนดเฉพาะในการสแกน
● ความละเอียดแบบออปติคอล: สูงสุด 1200 dpi

● ความละเอียดฮาร์ดแวร์: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

● ความละเอียดแบบเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

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

● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจกสแกนเนอร์: 21.6 x 29.7 ซม. (8.5 x 11.7 น้ิว)

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

● รุ่น Twain: 1.9

ข้อกาํหนดเฉพาะของโทรสาร
● รับ/ส่งโทรสารขาวดาํหรือสี

● โทรด่วนสูงสุดได ้99 หมายเลข

● หน่วยความจาํสูงสุด 99 หนา้ (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากหรือมีความละเอียดสูงจะใช้
เวลาและหน่วยความจาํมากข้ึน

● การรับและส่งโทรสารดว้ยตนเอง

● โทรซํ้ าอตัโนมติักรณีสายไม่วา่งไดม้ากถึงห้าคร้ัง (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสายสูงสุดสองคร้ังโดยอตัโนมติั (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● การยนืยนัและรายงานผล

● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พร้อมโหมดแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

● การส่งดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps

● 4 วินาที/หนา้ ดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากหรือมีความ
ละเอียดสูงจะใชเ้วลาและหน่วยความจาํมากข้ึน

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขา้พร้อมการสบัเปล่ียนระหวา่งโทรสารและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

 ละเอยีด (dpi) มาตรฐาน (จุดต่อน้ิว)

ขาวดาํ 208 x 196 208 x 98

Color (สี) 208 x 200 208 x 200
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ความละเอยีดในการพมิพ์

โหมดเอกสารร่าง

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 300x300dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): อตัโนมติั

โหมดปกติ

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x300dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): อตัโนมติั

โหมดดทีี่สุดสําหรับเอกสารธรรมดา

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

● อตัโนมติั

โหมดดทีี่สุดสําหรับภาพถ่าย

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): อตัโนมติั

โหมด DPI สูงสุด

● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 1200x1200dpi

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

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

หมายเหตุ: ใชก้บัสายไฟท่ี HP ใหม้าเท่านั้น

จํานวนการพมิพ์ของตลบัหมึกพมิพ์
โปรดไปยงั www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

ข้อมูลเกีย่วกบัเสียง
หากคุณเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ท่านสามารถอ่านขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง HP โปรดไปท่ี www.hp.com/support
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โปรแกรมควบคุมผลติภณัฑ์เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการออกแบบสาํหรับการรีไซเคิลผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถู้กจาํกดั
ใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยก
ไดอ้ยา่งสะดวก ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่ง
รวดเร็วเพ่ือประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูจากเวบ็ไซตเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มของ 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
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP

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

การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002
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พลาสติก
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้ าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

เอกสารข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภัยในการใช้วสัดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (MSDS) ไดจ้ากเวบ็ไซต ์HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิล
HP นาํเสนอโครงการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภณัฑม์ากข้ึนในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพนัธมิตรท่ีมีศูนยรี์ไซเคิลอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดทัว่โลก นอกจากน้ี
HP ยงัช่วยอนุรักษท์รัพยากรดว้ยการนาํผลิตภณัฑบ์างอยา่งท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดมาซ่อมแซมและนาํออกจาํหน่ายอีกคร้ัง สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑ์
HP โปรดเยีย่มชม

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

โครงการรีไซเคิลวสัดุองิค์เจ็ท HP

HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภูมิภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต์่อไปน้ี:

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

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

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

โหมดสลปี
การใชพ้ลงังานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป

หลงัจากตั้งค่าเคร่ืองพิมพค์ร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการทาํงานเป็นเวลา 5 นาที
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การเปลีย่นเวลาเข้าสู่โหมดสลปี

1. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือก Preferences (ลกัษณะที่ต้องการ)

2. เลือก Sleep (สลีป) แลว้เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

การทิง้อุปกรณ์ท่ีผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว

สัญลกัษณ์น้ีหมายถึง ห้ามทิ้งผลิตภณัฑข์องคุณแบบเดียวกบัขยะในครัวเรือน คุณควรปกป้องสุขภาพของผูค้นและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกาํจดั
อุปกรณ์ที่ไม่ใชแ้ลว้โดยทิ้งท่ีจุดท่ีกาํหนดสาํหรับการทิ้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการรีไซเคิล สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเก็บ
ขยะในบา้นเรือนของคุณ หรือไปท่ี http://www.hp.com/recycle

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

ตารางแสดงสารพษิและวัตถุอนัตราย

การจํากดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)
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การจํากดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดีย)

การทิง้แบตเตอร่ีในเนเธอร์แลนด์

การทิง้แบตเตอร่ีในไต้หวนั

ประกาศเกีย่วกบัวัสดุที่มสีารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย
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ประกาศข้อบังคบั
เคร่ือง HP Deskjet 4640 series มีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามขอ้บงัคบั

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

● ประกาศเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงานของจอแสดงผลเสมือนสาํหรับเยอรมนี

● คาํประกาศรับรอง

● คาํประกาศขอ้บงัคบัระบบไร้สาย

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเขตเศรษฐกิจยโุรป

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ
เพ่ือวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SNPRH-1201 อยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (HP Deskjet Ink Advantage
4640 e-All-in-One series และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(B4L10A, B4L10B, B4L10C และอ่ืนๆ)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น
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ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน

ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป
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 สาธารณรัฐเชก็
เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์ไอร์แลนด ์อิตาลี ลตัเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทวัเนีย ลกัเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด ์นอร์เวย์
โปแลนด ์โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวกั สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด ์และสหราชอาณาจกัร

หวัต่อโทรศพัท ์(มีเฉพาะบางผลิตภณัฑ)์ มีไวเ้พ่ือการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็ก

ผลติภณัฑ์ที่มีอุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย

● ในบางประเทศอาจมีกฏเกณฑเ์ฉพาะหรือขอ้กาํหนดพิเศษวา่ดว้ยการทาํงานของเครือข่าย LAN แบบไร้สาย เช่น การใชเ้ฉพาะภายในอาคารหรือการควบคุมเก่ียวกบั
ช่องสญัญาณท่ีมีใหใ้ชง้าน 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

ประกาศเกีย่วกบัสถานทีท่าํงานของจอแสดงผลเสมือนสําหรับเยอรมนี
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คาํประกาศรับรอง

คาํประกาศข้อบังคับระบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงขอ้มูลกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ร้สาย

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวิทยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั
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● ประกาศเก่ียวกบัระบบไร้สายสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

การได้รับรังสีคลืน่ความถี่วทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั

ประกาศเกีย่วกบัระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกาํหนด FCC
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกจิยุโรป
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมัน

ประกาศเกีย่วกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลยี
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B การตั้งค่าโทรสารเพิม่เติม

ในส่วนน้ี คุณจะไดเ้รียนรู้วิธีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือใหส้ามารถใชก้ารรับส่งโทรสารกบัอุปกรณ์และบริการท่ีคุณอาจมีอยูแ่ลว้โดยใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนัได้

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

● การตั้งค่าโทรสารแบบอนุกรม

● การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
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การต้ังค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน)
ก่อนเร่ิมการตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบวา่ประเทศ/ภูมิภาคของคุณใชร้ะบบโทรศพัทป์ระเภทใด คาํแนะนาํสาํหรับการตั้งค่าโทรสารจะแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

ตาราง B-1  ประเทศ/ภูมิภาคทีใ่ช้โทรศัพท์ระบบขนาน

อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลมัเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ โปแลนด์

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร์ สเปน ไตห้วนั

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวียดนาม   

● หากคุณไม่พบประเทศ/ภูมิภาคของคุณในตาราง แสดงวา่คุณอาจใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สาํหรับระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม ประเภทของตวัเช่ือมต่อ
สาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทท่ี์ใชร่้วมกนัของคุณ (โมเดม็ โทรศพัท ์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั) ไม่รองรับการเช่ือมต่อโดยตรงเขา้กบัพอร์ต "2-EXT" ของ
เคร่ืองพิมพ ์แต่อุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัแทน

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพอ์าจมีปลัก๊เสียบผนงัเพ่ิมเติมใหม้าดว้ยเช่นกนั ซ่ึงช่วย
ใหคุ้ณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมอ่ืนๆ เขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณเสียบสายเคร่ืองพิมพไ์ด้

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ให้มาเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

● หากประเทศ/ภูมิภาคของคุณมีช่ืออยูใ่นตาราง คุณอาจจะมีระบบโทรศพัทแ์บบขนานอยูก็่เป็นได ้สาํหรับระบบโทรศพัทแ์บบขนาน คุณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์
โทรศพัทท่ี์ใชร่้วมกนัของคุณกบัสายโทรศพัทโ์ดยใชพ้อร์ต "2-EXT" ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน HP ขอแนะนาํใหใ้ชส้ายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้ท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่อง
เสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

หากคุณไม่แน่ใจวา่คุณมีระบบโทรศพัทป์ระเภทใด (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

การเลอืกการตั้งค่าโทรสารที่ถูกต้องสําหรับที่บ้านหรือทีท่าํงาน
เพ่ือใหส้ามารถใชโ้ทรสารได ้คุณจาํเป็นตอ้งทราบประเภทของอุปกรณ์และบริการ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัเน่ืองจากคุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์สาํนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมของคุณกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง และคุณอาจตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารบางอยา่งก่อนท่ีจะสามารถใช้
โทรสารได้

1. ตรวจสอบวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน โปรดดูท่ี การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) ในหนา้ 146

a. ระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม โปรดดูท่ี การตั้งค่าโทรสารแบบอนุกรม ในหนา้ 168

b. ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน โปรดไปท่ีขั้นตอนท่ี 2

2. เลือกทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีใชส้ายร่วมกบัโทรสาร

● DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) ผา่นทางผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ (DSL อาจเรียกว่า ADSL ในประเทศ/ภูมิภาค
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

◦ คุณรับส่งขอ้ความอีเมลบนคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

◦ คุณใชอิ้นเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up
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● เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั: เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● บริการฝากขอ้ความเสียง: การสมคัรใชง้านบริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณดว้ยหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชส้าํหรับการโทรเพ่ือรับส่ง
โทรสารจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. จากตารางต่อไปน้ี ใหเ้ลือกอุปกรณ์และบริการท่ีใชง้านไดก้บัการตั้งค่าท่ีบา้นหรือสาํนกังานของคุณ จากนั้นจึงคน้หาการตั้งค่าโทรสารท่ีแนะนาํ ในส่วนต่อๆ ไปจะ
ใหค้าํแนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับแต่ละประเภท

หมายเหตุ: หากการตั้งค่าท่ีบา้นหรือท่ีสาํนกังานของคุณไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นบทน้ี ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์หมือนเป็นโทรศพัทร์ะบบอะนาลอ็กปกติ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณ
ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องเพ่ือเช่ือมต่อปลายสายเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั และปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
หากคุณใชส้ายโทรศพัทอ่ื์น คุณอาจพบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

อุปกรณ์หรือบริการอืน่ๆ ที่ใช้สายร่วมกับโทรสาร การตั้งค่าโทรสารที่แนะนํา

DSL PBX บริการเสียงเรียก
เข้าเฉพาะ

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองตอบรับอตัโนมัติ บริการฝาก
ข้อความเสียง

       กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสาย
สนทนา) ในหนา้ 149

      กรณี B: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL
ในหนา้ 149

      กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบ
โทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN
ในหนา้ 150

      กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ
อยูบ่นสายเดียวกนั ในหนา้ 151

      กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั
ในหนา้ 152

     กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
ขอ้ความเสียง ในหนา้ 153

      กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเด็มของ
คอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
ในหนา้ 154

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเด็มของคอมพิวเตอร์ ในหนา้ 157

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั ในหนา้ 160

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบั
โมเด็มของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ
อตัโนมติั ในหนา้ 161

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และ
ขอ้ความเสียง ในหนา้ 165
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กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากท่ีคุณจะไม่รับสายสนทนา และคุณไม่มีอุปกรณ์อ่ืนเช่ือมต่อกบัสายโทรศพัทน้ี์ ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่สีายโทรสารแยกต่างหาก

1. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

4. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีกาํหนดในการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

กรณี B: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มี DSL

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

หมายเหตุ: หากคุณใชส้ายสญัญาณ DSL แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพไ์ด้
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ภาพ B-2  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศพัทจ์ากผูใ้หบ้ริการ DSL ของคุณ

3 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มี DSL

1. ขอตวัแยกสญัญาณ DSL จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ตท่ีวา่งอยูบ่นตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจมี
อยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

เน่ืองจากมีสายโทรศพัทใ์หม้าเพียงสายเดียว คุณอาจจาํเป็นตอ้งหาสายโทรศพัทม์าเพ่ิมสาํหรับการตั้งค่าแบบน้ี

3. ต่อสายโทรศพัทเ์พ่ิมเติมจากตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มรีะบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN

หากคุณใชร้ะบบ PBX หรืออุปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อ ISDN คุณตอ้งปฏิบติัดงัน้ี:

● หากคุณใช ้PBX หรืออุปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อ ISDN ใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัพอร์ตท่ีออกแบบมาสาํหรับใชก้บัโทรสารและโทรศพัท์
นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดว้ยวา่ ไดต้ั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้วต่อไวท่ี้ประเภทสวิตชท่ี์ถกูตอ้งสาํหรับใชใ้นประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากทาํได้
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หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะใหคุ้ณสามารถตั้งค่าพอร์ตต่างๆ สาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทเ์ฉพาะได ้ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งกาํหนดพอร์ตสาํหรับ
โทรศพัท ์และโทรสารกลุ่ม 3 และอีกพอร์ตหน่ึงเพ่ือใชง้านอเนกประสงค ์ในกรณีท่ีคุณมีปัญหาเม่ือทาํการเช่ือมต่อกบัพอร์ตโทรสาร/โทรศพัทข์องอุปกรณ์แปลง
สญัญาณ ISDN ใหล้องใชพ้อร์ตอเนกประสงค ์ซ่ึงช่องนั้นอาจเรียกวา่ "multi-combi" หรืออ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ใหต้ั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "ปิด"

หมายเหตุ: ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีการตั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "เปิด" โดยค่าเร่ิมตน้ เสียงเรียกสายซอ้นจะขดัขวางการส่งโทรสารทั้งหมด ซ่ึงทาํให้
คุณไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารผา่นเคร่ืองพิมพไ์ด ้ดูเอกสารท่ีมากบัระบบโทรศพัท ์PBX สาํหรับวิธีการปิดเสียงเรียกสายซอ้น

● หากคุณใชร้ะบบ PBX ใหก้ดหมายเลขเพ่ือไปสู่ระบบโทรศพัทภ์ายนอกก่อนท่ีจะกดหมายเลขโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถรับส่งโทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษ
น้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้ หากสายโทรศพัทท่ี์ใหม้ามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซ้ือตวัต่อพว่งเพ่ือต่อขยาย
สายโทรศพัทจ์ากร้านจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีของคุณ

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี D: โทรสารทีม่ีบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะอยู่บนสายเดยีวกนั
หากคุณสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ท่ีทาํใหคุ้ณสามารถมีโทรศพัทห์ลายหมายเลขบนสายโทรศพัทห์น่ึงสาย โดยท่ีแต่ละหมายเลข
จะมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีแตกต่างกนั ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพต์ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-3  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. เปล่ียนการตั้งค่า Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ใหต้รงกบัรูปแบบท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

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

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือตั้งค่าเสียงเรียก
เขา้เฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ของสายเรียกเขา้ และตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะท่ีกาํหนดโดยบริษทั
โทรศพัทข์องคุณเพ่ือรับโทรสาร สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าชนิดการโทร ในหนา้ 61

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

5. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี E: สายทีใ่ช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณไม่มีอุปกรณ์สาํนกังานอ่ืนๆ (หรือบริการขอ้ความเสียง) บนสายโทรศพัท ์ใหต้ั้งค่า
เคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-4  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

152 ภาคผนวก B   การตั้งค่าโทรสารเพ่ิมเติม THWW



การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีสายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกนั

1. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี:

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ให้ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2_EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศพัทโ์ดยตรงท่ีดา้นบนของสายของเคร่ืองพิมพท่ี์มีปลัก๊เสียบผนงัมาพร้อมกนั

3. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

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

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

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัข้อความเสียง
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณยงัสมคัรใชบ้ริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทอี์กดว้ย ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพต์ามท่ี
อธิบายในหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรับโทรสารแบบอตัโนมติัไดห้ากคุณใชบ้ริการขอ้ความเสียงท่ีหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับสายของโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสาร
ดว้ยตวัเอง ซ่ึงหมายความวา่ คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตวัคุณเอง หากคุณตอ้งการรับโทรสารโดยอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพ่ือสมคัรใชบ้ริการ
เสียงเรียกเขา้เฉพาะ หรือขอสายโทรศพัทอี์กสายแยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

ภาพ B-5  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

THWW การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 153



1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีบริการข้อความเสียง

1. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

2. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งเป็นผูรั้บสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตนเอง ไม่เช่นนั้น เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได ้คุณตอ้งเร่ิมส่งโทรสารดว้ยตนเองก่อนท่ีบริการขอ้ความเสียงจะรับสาย

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี G: สายโทรสารที่ใช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารท่ีไม่รับสายสนทนาและมีโมเดม็ของคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัสายน้ี ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: หากคุณมีโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ โมเดม็ดงักล่าวจะใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณไม่สามารถใชโ้มเดม็และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมกนัได้
ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พ่ือรับส่งโทรสารไดถ้า้คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกนัสาํหรับการส่งโทรสารและต่อกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามวิธีการเหล่าน้ีในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์
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ภาพ B-6  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์ท่ีมีโมเด็ม

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2_EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

4. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ
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การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

หากคุณมีสายสญัญาณ DSL และใชส้ายโทรศพัทน์ั้นเพือ่ส่งโทรสาร ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสัญญาณ DSL/ADSL

ต่อปลายสายดา้นหน่ึงของแจค็โทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พ่ือเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์เสียบปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้
กบัตวัแยกสัญญาณ DSL/ADSL

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

4 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

5 คอมพิวเตอร์

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

ภาพ B-7  ตวัอยา่งของตวัแยกสายแบบขนาน

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. ขอตวัแยกสญัญาณ DSL จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1_LINE ท่ีดา้น
หลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสาย
โทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

3. เช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน
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4. เช่ือมต่อโมเด็ม DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. เช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

6. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์
การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พ่ือใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวิธี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพ่ือดูว่าเคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบขนาน
มีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนาน
ชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับรับและส่งโทรสารและสายสนทนา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพ่ือตั้งค่าโทรสารของคุณ

การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พ่ือใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวิธี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพ่ือดูว่าเคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบขนาน
มีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนาน
ชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-8  ตวัอยา่งของตวัแยกสายแบบขนาน
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ภาพ B-9  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE

4 คอมพิวเตอร์ท่ีมีโมเด็ม

5 โทรศพัท์

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่ีพอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

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. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

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 ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพ่ือตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

ใชค้าํแนะนาํเหล่าน้ีหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเดม็ DSL/ADSL

ภาพ B-10  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 โทรศพัท์

5 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

6 คอมพิวเตอร์

7 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเพื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

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

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. ขอตวัแยกสญัญาณ DSL จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL เพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้
มีเสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

2. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1_LINE ท่ีดา้น
หลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสาย
โทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

3. หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2_EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

4. เช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. เช่ือมต่อโมเด็ม DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. เช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมัติ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัท่ีรับสายสนทนาดว้ยหมายเลขโทรศพัทน้ี์ ใหต้ั้งค่า
เคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นส่วนน้ี

ภาพ B-12  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีสายสนทนา/สายโทรสารที่มเีคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2_EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัของคุณจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2_EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ือง
ตอบรับอตัโนมติั และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

3. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

4. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพ่ือความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติั คุณสามารถซ้ือและใชต้วัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพ่วง) เพ่ือต่อทั้งสาย
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

6. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติัรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

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

8. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อโมเดม็ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัเขา้กบัสายโทรศพัทน้ี์ดว้ย ใหต้ั้ง
ค่าเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี
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หมายเหตุ: เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่ง
เช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พ่ือรับส่งโทรสารไดถ้า้คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

● สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ

การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พ่ือใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวิธี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพ่ือดูว่าเคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบขนาน
มีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบขนาน
ชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-13  ตวัอยา่งของตวัแยกสายแบบขนาน

ภาพ B-14  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 พอร์ตโทรศพัท ์"IN" ที่คอมพิวเตอร์

3 พอร์ตโทรศพัท ์"OUT" ท่ีคอมพิวเตอร์

4 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

5 คอมพิวเตอร์ท่ีมีโมเด็ม

6 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

7 โทรศพัท ์(ทางเลือก)
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การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่ีพอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2_EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. ถอดปลัก๊เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัออกจากแจค็เสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั และเช่ือมต่อกบัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัคอมพิวเตอร์ (โมเดม็ dial-up ของ
คอมพิวเตอร์)

4. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

5. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพ่ือความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติั คุณสามารถซ้ือและใชต้วัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพ่วง) เพ่ือต่อทั้งสาย
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

6. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

7. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

8. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติัรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

9. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเขา้) บนเคร่ืองพิมพใ์หมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีผลิตภณัฑข์องคุณรองรับได ้(จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุด
จะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ
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สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ

ภาพ B-15  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสัญญาณ DSL/ADSL

4 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

5 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

6 โมเด็ม DSL/ADSL

7 คอมพิวเตอร์

8 สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

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

ภาพ B-16  ตวัอยา่งของตวัแยกสายแบบขนาน

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่มีโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. ขอตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ
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หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL/ADSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/
ADSL เพ่ิมเติม เพ่ือไม่ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

2. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL เขา้กบัตวัแยกสาย

4. ถอดสายเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2_EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ือง
ตอบรับอตัโนมติั และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

5. เช่ือมต่อโมเด็ม DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. เช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับอตัโนมติัรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

8. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถรองรับได้

หมายเหตุ: จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค

9. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกบัสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และมีโมเดม็ DSL ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และข้อความเสียง
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั ใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์บนสายโทรศพัทเ์ดียวกนัน้ี และสมคัรใชบ้ริการขอ้ความเสียง
ผา่นทางบริษทัโทรศพัท ์ใหต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรับโทรสารแบบอตัโนมติัไดห้ากคุณใชบ้ริการขอ้ความเสียงท่ีหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัท่ีใชส้าํหรับสายของโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสาร
ดว้ยตวัเอง ซ่ึงหมายความวา่ คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตวัคุณเอง หากคุณตอ้งการรับโทรสารโดยอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพ่ือสมคัรใชบ้ริการ
เสียงเรียกเขา้เฉพาะ หรือขอสายโทรศพัทอี์กสายแยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่งเช่น คุณไม่
สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พ่ือรับส่งโทรสารไดถ้า้คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต
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การตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์พ่ือใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์มีอยูส่องวิธี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจสอบคอมพิวเตอร์
ของคุณเพ่ือดูว่าเคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

● หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตวัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพ่วง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตวัแยกสายแบบขนานมี
พอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้วัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตวัแยกสายแบบอนุกรม หรือตวัแยกสายแบบ
ขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-17  ตวัอยา่งของตวัแยกสายแบบขนาน

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

ภาพ B-18  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พือ่เช่ือมต่อกบัพอร์ต 1_LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ให้มาเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์ท่ีมีโมเด็ม

4 โทรศพัท์

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่ีพอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

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. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยต่อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต
1_LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีให้มาเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูใ่นบา้นหรือสาํนกังานของคุณอยูแ่ลว้

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งเป็นผูรั้บสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตนเอง ไม่เช่นนั้น เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

หากคุณพบปัญหาในการตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

THWW การตั้งค่าการรับส่งโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 167



การต้ังค่าโทรสารแบบอนุกรม
หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารโดยใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม โปรดดูท่ีเวบ็ไซตก์ารกาํหนดค่าโทรสารสาํหรับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ออสเตรีย www.hp.com/at/faxconfig

เยอรมนั www.hp.com/de/faxconfig

สวติเซอร์แลนด ์(ฝร่ังเศส) www.hp.com/ch/fr/faxconfig

สวติเซอร์แลนด ์(เยอรมนั) www.hp.com/ch/de/faxconfig

สหราชอาณาจกัร www.hp.com/uk/faxconfig

ฟินแลนด์ www.hp.fi/faxconfig

เดนมาร์ก www.hp.dk/faxconfig

สวเีดน www.hp.se/faxconfig

นอร์เวย์ www.hp.no/faxconfig

เนเธอร์แลนด์ www.hp.nl/faxconfig

เบลเยยีม (ดตัช์) www.hp.be/nl/faxconfig

เบลเยยีม (ฝร่ังเศส) www.hp.be/fr/faxconfig

โปรตุเกส www.hp.pt/faxconfig

สเปน www.hp.es/faxconfig

ฝร่ังเศส www.hp.com/fr/faxconfig

ไอร์แลนด์ www.hp.com/ie/faxconfig

อิตาลี www.hp.com/it/faxconfig
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การทดสอบการต้ังค่าโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพ่ือตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์า่ไดรั้บการตั้งค่าอยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณตั้งค่า
เคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ การทดสอบจะทาํส่ิงต่อไปน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทถ์กูประเภทเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่เสียบสายโทรศพัทเ์ขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพร์ายงานท่ีมีผลลพัธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบไม่ผา่น ใหท้บทวนรายงานสาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาและทาํการทดสอบใหม่

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการตั้งค่าภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพไ์วแ้ลว้ และใส่กระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษก่อนทาํการทดสอบ

3. จากหนา้จอ หนา้หลกั บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์กดปุ่ม ขึน้ และ ลง เพ่ือเลือก Fax (ส่งโทรสาร) จากนั้นกด ตกลง

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

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

5. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบผา่นและคุณประสบปัญหาในการส่งโทรสาร ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารท่ีแสดงรายการไวใ้นรายงาน เพ่ือตรวจสอบวา่การตั้งค่าถูกตอ้ง
การตั้งค่าโทรสารท่ีเป็นค่าวา่งหรือไม่ถกูตอ้งจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัโทรสาร

● หากการทดสอบลม้เหลว ใหท้บทวนรายงานเพ่ือหาขอ้มูลท่ีจะใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

THWW การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร 169
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