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2 บท 1   ใชง้านอยา่งไร THWW



2 เร่ิมต้นใช้งาน

คู่มือผูใ้ชฉ้บบัน้ีจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีใชเ้คร่ืองพิมพแ์ละการแกไ้ขปัญหาต่างๆ

● การเขา้ใชง้าน

● HP EcoSolutions (โซลชูนัรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ HP)

● รู้จกักบัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● การใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● HP Digital Solutions

● Near field communication (NFC)

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● ใส่กระดาษ

● การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์

● ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

● ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

● การติดตั้งและใชง้านอุปกรณ์เสริม

● การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์

● การอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● การปิดเคร่ืองพิมพ์

● Restore defaults (คืนค่าดีฟอลต)์
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การเข้าใช้งาน
เคร่ืองพิมพจ์ะมีคุณสมบติัต่างๆ เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านท่ีพิการสามารถใชง้านได้

การมองเห็น

ผูใ้ชท่ี้มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพไ์ด ้โดยใชต้วัเลือกและคุณสมบติัการเขา้ใช้
งานต่างๆ ของระบบปฏิบติัการ นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ยงัสนบัสนุนเทคโนโลยเีพ่ือใหค้วามช่วยเหลือส่วนใหญ่ เช่น โปรแกรมอ่านหนา้จอ โปรแกรมอ่านอกัษรเบรลล ์และ
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นขอ้ความ สาํหรับผูใ้ชท่ี้ตาบอดสี ปุ่มและแทบ็สีท่ีใชใ้นซอฟตแ์วร์ของ HP จะมีขอ้ความหรือป้ายช่ือไอคอนท่ีส่ือถึงการใชง้านท่ีเหมาะสม

การเคลือ่นไหว

สาํหรับผูใ้ชท่ี้มีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวจะสามารถใชฟั้งกช์นัต่างๆ ของซอฟตแ์วร์ของ HP ไดโ้ดยใชค้าํสัง่จากแป้นพิมพ ์นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ของ HP ยงั
สนบัสนุนตวัเลือกการเขา้ใชง้านของ Windows เช่น StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ดว้ย ผูใ้ชท่ี้มีความแขง็แรง
และการเขา้ถึงไดอ้ยา่งจาํกดั สามารถใชง้านฝาครอบเคร่ืองพิมพ ์ปุ่มต่าง ๆ ถาดกระดาษ และตวัปรับแนวกระดาษไดโ้ดยไม่มีปัญหา

การให้บริการช่วยเหลอื

หากตอ้งการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเขา้ใชง้านเคร่ืองพิมพน้ี์ และความรับผิดชอบของ HP ท่ีมีต่อการเขา้ใชง้านผลิตภณัฑ ์โปรดดูขอ้มูลในเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี
www.hp.com/accessibility

(OS X) ตรวจสอบขอ้มูลการใชง้านไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง Apple ท่ี www.apple.com/accessibility

4 บท 2   เร่ิมตน้ใชง้าน THWW

http://www.hp.com/accessibility
http://www.apple.com/accessibility/


HP EcoSolutions (โซลูชันรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ HP)
Hewlett-Packard มุ่งมัน่ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั เพ่ือใหคุ้ณจดัการงานพิมพอ์ยา่งรับผดิชอบทั้งท่ีบา้นและท่ีทาํงาน

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ี HP ปฏิบติัตามระหวา่งกระบวนการผลิตไดท่ี้ โครงการดูแลรักษาผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในหนา้ 180
สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP โปรดไปท่ี www.hp.com/ecosolutions

● การจดัการการใชพ้ลงังาน

● ประหยดัอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ์

การจัดการการใช้พลงังาน
เพ่ือประหยดัไฟฟ้า เคร่ืองพิมพจึ์งมาพร้อมกบัคุณสมบติัในการทาํงานต่อไปน้ี

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบติัการทาํงานไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์รือ Embedded Web Server (EWS)

ดูวิธีการเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพไ์ดจ้าก เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38.

ดูวิธีการเปิด EWS ไดจ้าก เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120.

โหมดสลปี

การใชพ้ลงังานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป หลงัจากตั้งค่าคร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดใชพ้ลงังานตํ่าหลงัไม่มีการดาํเนินการใด ๆ เป็นเวลา 5 นาที

วิธีการเปล่ียนเวลาเขา้สู่โหมดสลีป:

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ประหยดัพลงังาน:)

2. กดเลือก Sleep (สลีป) จากนั้นกดเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียนแปลงประเทศหรือภูมิภาคของคุณจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์เวลาเขา้สู่โหมดสลีปจะถูกตั้งค่าไปท่ีค่าเร่ิมตน้โดยอตัโนมติัภายใน 5 นาที

การตั้งเวลาเปิดและปิด

ใชคุ้ณสมบติัน้ีเพ่ือประหยดัพลงังานอตัโนมติัระหวา่งช่วงคํ่าและสุดสปัดาห์ ตวัอยา่งเช่น คุณสามารถตั้งเวลาเคร่ืองพิมพใ์หเ้ปิดเวลา 8.00 น. และปิดเวลา 20.00 น.
ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ดว้ยวิธีน้ี คุณจะประหยดัพลงังานในช่วงกลางคืนและสุดสปัดาห์

การกาํหนดค่าคุณสมบติัการตั้งเวลาเปิดและปิดของเคร่ืองพิมพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ประหยดัพลงังาน:)

2. กดเลือก Schedule On and Off (ตั้งเวลาเปิดและปิด)

3. กดเลือก Schedule On (ตั้งเวลาเปิด) และ Schedule Off (ตั้งเวลาปิด) เพ่ือตั้งเวลาเปิดและปิดเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: ปิดเคร่ืองพิมพต์ามขั้นตอนท่ีถกูตอ้งทุกคร้ังโดยใช ้Sleep Mode (โหมดสลีป) Schedule On and Off (ตั้งเวลาเปิดและปิด) หรือ
 (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด))

หากคุณปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถกูตอ้ง แคร่ตลบับรรจุหมึกอาจไม่เล่ือนกลบัไปยงัตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งและทาํใหเ้กิดปัญหากบัตลบับรรจุหมึกและคุณภาพงานพิมพไ์ด้

ประหยดัอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์
หากตอ้งการประหยดัอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ ์เช่น หมึกพิมพแ์ละกระดาษ ลองทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ี:
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● ใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่าโดยพิมพบ์นกระดาษทั้งสองดา้น

● ประหยดัหมึกพิมพแ์ละกระดาษเม่ือพิมพเ์น้ือหาบนเวบ็ดว้ย HP Smart Print สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/smartprint

● เปล่ียนโหมดเคร่ืองพิมพเ์ป็นการตั้งค่าเอกสารร่าง การตั้งค่าเอกสารร่างใชห้มึกพิมพน์อ้ยกวา่

● อยา่ทาํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยไม่จาํเป็น เน่ืองจากจะทาํใหเ้ปลืองหมึกและทาํให้ตลบัหมึกพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง
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รู้จกักบัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ภาพดา้นหนา้

● อุปกรณ์ส้ินเปลืองสาํหรับการพิมพ์

● ดา้นหลงั

ภาพด้านหน้า

1 ตวัปรับความกวา้งกระดาษของตวัป้อนกระดาษ

2 ถาดป้อนเอกสาร

3 กระจกสแกนเนอร์

4 หนา้จอแผงควบคุม

5 ถาดรับกระดาษออก

6 แกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษออก

7 ถาดป้อนกระดาษหลกั

8 พอร์ต USB ดา้นหนา้

9 ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)

10 Near field communication (NFC)

หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีสามารถใชง้านไดใ้นเคร่ืองพิมพบ์างรุ่น

11 ถาดป้อนเอกสาร
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อุปกรณ์ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์

1 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

2 ตลบัหมึกพมิพ์

3 หวัพิมพ์

4 สลกัหวัพิมพ์

หมายเหตุ: ควรเกบ็อุปกรณ์ส้ินเปลืองสาํหรับการพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพเ์พ่ือป้องกนัปัญหาคุณภาพในการพิมพห์รือความเสียหายของหวัพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน หลีกเล่ียง
การนาํอุปกรณ์ส้ินเปลืองออกมาเป็นเวลานาน หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยู่

ด้านหลงั

1 พอร์ตโทรสาร (2-EXT)

2 พอร์ตโทรสาร (1-LINE)

3 พอร์ตเครือข่าย Ethernet

4 พอร์ต USB ดา้นหลงั

5 ช่องเสียบสายไฟ
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การใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

● ไอคอนหนา้จอแผงควบคุม

● การเปล่ียนการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์

ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ
แผนผงัและตารางท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ีจะแสดงขอ้มูลอา้งอิงโดยยอ่เก่ียวกบัคุณสมบติัของแผงควบคุมบนเคร่ืองพิมพ์

หมายเลข ช่ือและคําอธิบาย

1 ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย: ไฟสีนํ้ าเงินหมายถึงมีการเช่ือมต่อแบบไร้สาย กด  (Wireless (ไร้สาย)) เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบติัการใชง้านแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

2 ปุ่ม Home (หนา้หลกั): กลบัไปยงัหนา้จอหลกัจากหนา้จออ่ืนๆ

3 หนา้จอแผงควบคุม: แตะหนา้จอเพื่อเลือกตวัเลือกเมนู ดูตวัเลือกเมนูเพิ่มเติมโดยกดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรูปไอคอนท่ีปรากฏบนหนา้จอ โปรดดู ไอคอนหนา้จอแผงควบคุม ในหนา้ 9

4 ปุ่ม Back (ยอ้นกลบั): กลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้น้ี

5 ปุ่ม Help (วิธีใช)้: เปิดเมนูวิธีใช้

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน วตัถุประสงค์

แสดงวา่มีการเช่ือมต่อเครือข่าย แบบใชส้ายอยู ่และสามารถเขา้ใชง้านหนา้จอสถานะเครือข่ายได้

แสดงสถานะเครือข่ายไร้สายและตวัเลือกเมนู สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย ในหนา้ 108

หมายเหตุ:  (Ethernet) และ  (Wireless (ไร้สาย)) ไม่ปรากฏข้ึนพร้อมกนั การแสดงไอคอน Ethernet หรือไอคอนเครือข่ายไร้สายจะข้ึนอยูก่บัการเช่ือมต่อเครือข่ายสาํหรับ

เคร่ืองพิมพข์องคุณ หากการเช่ือมต่อเครือข่ายของเคร่ืองพิมพไ์ม่ไดต้ั้งค่าไว ้ค่าเร่ิมตน้จะกาํหนดให้แผงควบคุมเคร่ืองพิมพแ์สดงเป็น  (Wireless (ไร้สาย))

เปิด (แบบมีหรือไม่มีระบบความปลอดภยั) หรือปิด Wireless Direct หากเปิด Wireless Direct พร้อมระบบความปลอดภยั คุณจะสามารถแสดงช่ือ Wireless Direct และรหสัผา่น
ระบบความปลอดภยัไดด้ว้ย

แดงหนา้จอท่ีคุณสามารถกาํหนดค่าประหยดัพลงังานสาํหรับผลิตภณัฑ์
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ไอคอน วตัถุประสงค์

กดเลือกไอคอนน้ีเพื่อแสดง Web Services Settings (การต้ังค่าบริการทางเวบ็) โดยคุณสามารถดูอีเมลแอดเดรสของเคร่ืองพมิพแ์ละตั้งค่า ePrint

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP ePrint ในหนา้ 93

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถทาํสาํเนาหรือเลือกตวัเลือกอ่ืน

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถส่งโทรสาร หรือเลือกตั้งค่าโทรสาร

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถทาํการสแกน หรือเปล่ียนการกาํหนดค่าการสแกน

แสดงหนา้จอท่ีสามารถใชแ้อพพลิเคชนัการพิมพ์

แสดงหนา้จอ Setup (การตั้งค่า) สาํหรับการสร้างรายงาน การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารและการดูแลรักษาอ่ืนๆ รวมถึงการเขา้สู่หนา้จอ Help (วิธีใช)้

ระบุขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัคุณสมบติัของเคร่ืองพิมพ์

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบัตลบับรรจุหมึก และระดบัการเติมหมึก ไอคอนน้ีจะปรากฏขอบสีแดงเม่ือตลบับรรจุหมึกเกิดปัญหา

หมายเหตุ: คาํเตือนระดบัหมึกและตวัแสดงจะใหข้อ้มูลโดยประมาณสาํหรับการเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่เพื่อเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ใน
การพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่จะไดรั้บพรอมตใ์ห้ดาํเนินการดงักล่าว

แสดงสถานะของฟังกช์นั Auto Answer (ตอบรับอตัโนมติั) แตะ Auto Answer (ตอบรับอตัโนมัต)ิ เพื่อเปิดหรือปิด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมติั)
ในหนา้ 79

การเปลีย่นการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์
ใชแ้ผงควบคุมเพื่อเปล่ียนฟังกช์ัน่การทาํงานของเคร่ืองพิมพแ์ละค่าปรับตั้ง พิมพร์ายงาน หรือดูวิธีใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: หากเคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ คุณยงัสามารถเปล่ียนค่าของเคร่ืองพิมพไ์ดผ้า่นชุดเคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพ์

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเคร่ืองมือ โปรดดู เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 117

การแก้ไขค่าปรับตั้งสําหรับฟังก์ช่ันการทํางาน

หนา้จอ หนา้หลกั ของแผงควบคุมจะแสดงฟังกช์ัน่การทาํงานต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพ์

1. จากหนา้จอแผงควบคุม กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดท่ีไอคอนเพ่ือเลือกฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการ

2. หลงัจากเลือกฟังกช์ัน่การทาํงานแลว้ ใหก้ดและเล่ือนค่าต่าง ๆ ท่ีมี จากนั้นกดเลือกค่าท่ีตอ้งการแกไ้ข

3. ทาํตามคาํแนะนาํท่ีหนา้จอแผงควบคุมเพ่ือแกไ้ขค่า

หมายเหตุ: กดเลือก  (หนา้หลกั) เพ่ือกลบัไปท่ีหนา้จอ หนา้หลกั
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การแก้ไขค่าของเคร่ืองพมิพ์

แกไ้ขค่าของเคร่ืองพิมพห์รือพิมพร์ายงานโดยใชต้วัเลือกท่ีมีจากหนา้จอ Setup Menu (เมนูตั้งค่า)

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดและเล่ือนไปตามหนา้จอต่าง ๆ

3. แตะรายการหนา้จอเพ่ือเลือกหนา้จอหรือตวัเลือก

หมายเหตุ: กดเลือก  (หนา้หลกั) เพ่ือกลบัไปท่ีหนา้จอ หนา้หลกั
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HP Digital Solutions
เคร่ืองพิมพน้ี์มีคอลเลกชนัโซลูชนัดิจิทลัท่ีสามารถช่วยใหคุ้ณทาํงานไดง่้ายข้ึนและลดขั้นตอนการทาํงานของคุณลง ดิจิทลัโซลชูนัเหล่าน้ีรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี:

● HP Digital Filing (รวมทั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย) และ Scan to Email (สแกนส่งอีเมล))

● HP Digital Fax (รวมถึง Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) และ Fax to E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล))

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● HP Digital Solutions คืออะไร

● ขอ้กาํหนด

● การติดตั้ง HP Digital Solutions

● การใช ้HP Digital Solutions

HP Digital Solutions คอือะไร
HP Digital Solutions คือชุดเคร่ืองมือท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพน้ี์ ซ่ึงสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสาํนกังานของคุณได้

HP Digital Filing

HP Digital Filing รองรับงานสแกนในสาํนกังานทัว่ไปท่ีเช่ือถือได ้ใชไ้ดท้ั้งฟังกช์ัน่พ้ืนฐาน การใชง้านเสริมและการจดัการเอกสาร สามารถรองรับผูใ้ชห้ลายราย
ผา่นเครือข่าย ดว้ย HP Digital Filing คุณเพียงแค่เดินไปท่ีเคร่ืองพิมพ ์เลือกตวัเลือกจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นสแกนเอกสารโดยตรงไปยงัโฟลเดอร์
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณหรือแชร์ไดอ้ยา่งรวดเร็วกบัเพ่ือนร่วมงานเป็นเอกสารแนบอีเมลโดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์สแกนเพ่ิมเติม

คุณสามารถส่งเอกสารท่ีสแกนแลว้เหล่าน้ีไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายท่ีใชร่้วมกนัสาํหรับการเขา้กึงส่วนบุคคลหรือแบบกลุ่ม หรือส่งไปยงัอีเมลแอดเดรสหลายรายการสาํหรับ
การใชง้านร่วมกนัแบบรวดเร็ว นอกจากน้ี คุณสามารถกาํหนดการตั้งค่าการสแกนเฉพาะสาํหรับปลายทางการสแกนแต่ละรายการ ช่วยใหคุ้ณมัน่ใจไดว้า่ไดใ้ชก้ารตั้งค่าท่ีดี
ท่ีสุดสาํหรับแต่ละงาน

HP Digital Fax

แฟกซ์ท่ีสาํคญัของคุณจะไม่สูญหายเพราะปะปนอยูก่บัปึกกระดาษอีกต่อไป!

ดว้ย HP Digital Fax คุณสามารถบนัทึกโทรสารแบบขาวดาํท่ีเขา้มาไปยงัโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณเพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็และการใชง้าน
ร่วมกนัได ้หรือคุณสามารถส่งต่อโทรสารผา่นอีเมล ซ่ึงคุณจะสามารถรับโทรสารสาํคญัไดจ้ากทุกท่ีขณะทาํงานนอกสาํนกังาน

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถปิดการพิมพแ์ฟกซ์ทั้งหมดได ้ซ่ึงจะเป็นการช่วยประหยดังบประมาณในการซ้ือกระดาษและหมึกพิมพ ์รวมทั้งยงัช่วยลดการใชก้ระดาษและลดขยะ
อีกดว้ย

ข้อกาํหนด
ก่อนท่ีคุณจะติดตั้ง HP Digital Solutions ตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าคุณมีส่ิงต่อไปน้ี:
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สําหรับ HP Digital Solutions ทั้งหมด

● การเช่ือมต่อเครือข่าย

คุณสามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพผ์า่นการเช่ือมต่อแบบไร้สายหรือใชส้าย Ethernet

หมายเหตุ: หากมีการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพผ์า่นสาย USB คุณจะสามารถสแกนเอกสารต่างๆ ไปยงัคอมพิวเตอร์หรือแนบส่ิงท่ีสแกนไปยงัขอ้ความอีเมลโดยใช้
ซอฟตแ์วร์ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การสแกนตน้ฉบบั ในหนา้ 58 คุณสามารถรักแฟกซ์ไปยงัคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยใช ้HP Digital Fax
สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การรับแฟกซ์ผา่น HP Digital Fax ในหนา้ 73

● ซอฟต์แวร์ของ HP

HP ขอแนะนาํใหติ้ดตั้ง HP Digital Solutions โดยใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: หากคุณตอ้งการติดตั้ง HP Digital Solutions โดยไม่ติดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP คุณสามารถใช ้Embedded Web Server
(เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง) ของเคร่ืองพิมพไ์ด้

สําหรับ Scan to Network Folder (สแกนเพือ่ไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย), Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

● การเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีใช้งานได้ คุณตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่าย

● โฟลเดอร์แชร์ที่มอียู่ของ Windows (SMB)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการคน้หาช่ือของคอมพิวเตอร์ โปรดดูเอกสารประกอบของระบบปฏิบติัการของคุณ

● ที่อยู่เครือข่ายของโฟลเดอร์

สาํหรับคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้Windows ท่ีอยูเ่ครือข่ายมกัจะถูกเขียนในรูปแบบน้ี: \\mypc\sharedfolder

● ช่ือของคอมพวิเตอร์ที่มีโฟลเดอร์น้ันอยู่

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการคน้หาช่ือของคอมพิวเตอร์ โปรดดูเอกสารประกอบของระบบปฏิบติัการของคุณ

● สิทธ์ิทีเ่หมาะสมบนโฟลเดอร์แชร์

คุณตอ้งมีสิทธ์ิในการผา่นเขา้ไปยงัโฟลเดอร์

● ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านของโฟลเดอร์แชร์ (หากจาํเป็น)

ตวัอยา่งเช่น ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของ Windows หรือ OS X ท่ีใชเ้พ่ือลอ็กออนสู่เครือข่าย

หมายเหตุ: HP Digital Filing ไม่รองรับ Active Directory

สําหรับ Scan to Email (สแกนส่งอเีมล), Fax to Email (แฟกซ์ส่งอเีมล)

● อีเมลแอดเดรสท่ีถูกตอ้ง

● ขอ้มลูเซิร์ฟเวอร์ SMTP ท่ีส่งออก

● การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีใชง้านได้

หากคุณกาํลงัติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนไปยงัอีเมล) หรือ Fax to E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล) บนคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้Windows ตวัช่วยการติด
ตั้งสามารถตรวจหาการตั้งค่าอีเมลโดยอตัโนมติัสาํหรับโปรแกรมประยกุตข์องอีเมลต่อไปน้ี:

● Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP, Windows Vista และ Windows 7)

● Outlook Express (Windows XP)
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● Windows Mail (Windows Vista)

● Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista และ Windows 7)

● Qualcomm Eudora (เวอร์ชนั 7.0 และสูงกวา่) (Windows XP และ Windows Vista)

● Netscape (เวอร์ชนั 7.0) (Windows XP)

อยา่งไรกต็ามหากโปรแกรมประยกุตข์องอีเมลของคุณไม่มีอยูใ่นรายการขา้งตน้ คุณยงัคงสามารถติดตั้งและใช ้Sacn to E-mail (สแกนไปยงัอีเมล) และ Fax
to E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล) หากโปรแกรมประยกุตข์องอีเมลของคุณตรงกบัขอ้กาํหนดในรายการท่ีแสดงในส่วนน้ี

การติดตั้ง HP Digital Solutions
คุณสามารถติดตั้ง HP Digital Solutions โดยใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์โดยใชต้วัช่วยของซอฟตแ์วร์ท่ีคุณสามารถเปิดจากซอฟตแ์วร์
ของเคร่ืองพิมพ ์HP (Windows) หรือ ยทิูลิต้ีของ HP (OS X)

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใช ้EWS ของเคร่ืองพิมพใ์นการติดตั้ง HP Digital Solutions ไดด้ว้ย หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช้
EWS โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

หมายเหตุ: หากคุณใชเ้คร่ืองพิมพใ์นสภาพแวดลอ้มของเครือข่าย IPv6 เท่านั้น คุณตอ้งติดตั้งดิจิทลัโซลูชนัโดยใช ้EWS

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง HP Digital Filing

● การติดตั้ง HP Digital Fax

การติดตั้ง HP Digital Filing

เม่ือตอ้งการติดตั้ง HP Digital Filing ใหท้าํตามคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง

หมายเหตุ: คุณยงัสามารถใชข้ั้นตอนเหล่าน้ีในการเปล่ียนการตั้งค่าในอนาคต

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

● การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนไปยงัอีเมล)

การตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

คุณสามารถกาํหนดค่าโฟลเดอร์ปลายทางสาํหรับเคร่ืองพิมพแ์ต่ละเคร่ืองไดม้ากถึง 10 โฟลเดอร์

หมายเหตุ: หากตอ้งการใช ้Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) คุณตอ้งสร้างและกาํหนดค่าโฟลเดอร์ท่ีใชบ้นคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือม
ต่อกบัเครือข่ายเสียก่อน คุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์และ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลกัษณะท่ีตอ้งการของโฟลเดอร์ไดร้ับการกาํหนดใหมี้
สิทธ์ิอ่านและเขียน หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสร้างโฟลเดอร์บนเครือข่ายและการตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการของโฟลเดอร์ โปรดดูเอกสารประกอบของระบบ
ปฏิบติัการของคุณ

เม่ือคุณตั้งค่า Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) เสร็จแลว้ ซอฟตแ์วร์ของ HP จะบนัทึกการกาํหนดค่าไวใ้นเคร่ืองพิมพโ์ดย
อตัโนมติั

ในการติดตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ีสาํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ
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ในการตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

2. ไปท่ีส่วน การสแกน ภายใต ้Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) จากนั้นดบัเบิลคลิกท่ี Scan to Network Folder
Wizard (ตวัช่วยสแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หมายเหตุ: เม่ือคุณสร้างโฟลเดอร์ปลายทางแลว้ คุณสามารถใช ้EWS ของเคร่ืองพิมพ ์ในการกาํหนดการติดตั้งการสแกนสาํหรับโฟลเดอร์ดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง ท่ี
หนา้จอสุดทา้ยของ Scan to Network Folder Wizard (ตวัช่วยสแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) ใหต้รวจสอบวา่มีการเลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย
Launch embedded Web server when finished (เรียกใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังเม่ือเสร็จส้ิน) เม่ือคุณคลิก Finish (เสร็จส้ิน) EWS จะ
ปรากฏข้ึนในเวบ็เบราวเ์ซอร์เร่ิมตน้ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง) โปรดดู
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

ในการตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119

2. คลิก Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) ในส่วน Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ
บนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณสามารถกาํหนดการตั้งค่าการสแกนสาํหรับโฟลเดอร์ปลายทางแต่ละโฟลเดอร์ไดด้ว้ยตนเอง

ในการตดิตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) จาก Embeded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web Server
ในหนา้ 120

2. บนแทบ็ Home (หนา้แรก) ใหค้ลิก Network Folder Setup (การติดตั้งโฟลเดอร์เครือข่าย) ในกล่อง Setup (ติดตั้ง)

3. คลิก New (ใหม่) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณสามารถกาํหนดการตั้งค่าการสแกนสาํหรับโฟลเดอร์ปลายทางแต่ละโฟลเดอร์ไดด้ว้ยตนเอง

4. หลงัจากท่ีคุณไดป้้อนขอ้มลูท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัโฟลเดอร์เครือข่ายแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลิงคไ์ปยงัโฟลเดอร์เครือ
ข่ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รายการท่ีป้อนน้ีจะถูกเพ่ิมไปยงัรายการ Network Folder (โฟลเดอร์เครือข่าย)

การตดิตั้ง Scan to E-mail (สแกนไปยงัอเีมล)

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส์แกนเอกสารและส่งเอกสารนั้นไปยงัอีเมลแอดเดรสอยา่งนอ้ยหน่ึงรายการเป็นส่ิงท่ีแนบ โดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์การสแกนเพ่ิมเติม คุณไม่จาํเป็น
ตอ้งสแกนไฟลจ์ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณและแนบไฟลไ์ปกบัขอ้ความอีเมล

เม่ือตอ้งการใชคุ้ณสมบติั Scan to E-mail (สแกนไปยงัอีเมล) ใหท้าํตามขั้นตอนเบ้ืองตน้ดงัต่อไปน้ี:

กาํหนดโพรไฟล์อเีมลขาออก

กาํหนดค่าอีเมลแอดเดรสท่ีจะปรากฏในส่วน FROM (จาก) ของขอ้ความอีเมลท่ีส่งจากเคร่ืองพิมพน้ี์ คุณสามารถเพ่ิมโปรไฟลข์องอีเมลท่ีส่งออกไดถึ้ง 10 รายการ
คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีติดตั้งอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือสร้างโปรไฟลด์งักล่าวได้

เพิม่อเีมลแอดเดรสไปยงั Email Address Book (สมุดอเีมลแอดเดรส)

จดัการรายช่ือผูท่ี้คุณสามารถส่งขอ้ความอีเมลจากเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถเพ่ิมอีเมลแอดเดรสพร้อมดว้ยรายช่ือติดต่อไดม้ากถึง 15 รายการ นอกจากน้ีคุณยงัสามารถสร้าง
กลุ่มอีเมลได ้เม่ือตอ้งการเพ่ิมอีเมลแอดเดรส คุณตอ้งใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของเคร่ืองพิมพ ์หรือแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

THWW HP Digital Solutions 15



กาํหนดค่าตวัเลอืกอเีมลอืน่ๆ

คุณสามารถกาํหนดค่าหวัขอ้เร่ิมตน้และเน้ือหาท่ีจะรวมจะอยูใ่นขอ้ความอีเมลทั้งหมดท่ีส่งจากเคร่ืองพิมพ ์หากตอ้งการกาํหนดค่าตวัเลือกเหล่าน้ี คุณสามารถใช ้EWS
ของเคร่ืองพิมพ ์หรือแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพไ์ด้

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าโปรไฟล์ของอเีมลที่ส่งออก

หากตอ้งการตั้งค่าโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออกท่ีเคร่ืองพิมพใ์ช ้ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ีสาํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

การตั้งค่าโพรไฟล์อเีมลขาออกจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

2. ไปท่ีหวัขอ้ Scan (สแกน) จาก Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกนและแฟกซ์) จากนั้นดบัเบิลคลิกท่ี Scan to E-mail Wizard (ตวัช่วย
สแกนส่งอีเมล)

3. คลิก New (ใหม่) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: เม่ือคุณตั้งค่า Outgoing E-mail Profile (โปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออก) แลว้ คุณจะสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือ
เพ่ิมโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออกเพ่ิมเติม เพ่ิมอีเมลแอดเดรสใน E-mail Address Book (สมุดอีเมลแอดเดรส) และกาํหนดค่าตวัเลือกอีเมลอ่ืนๆ ในการเปิด EWS
โดยอตัโนมติั ใหต้รวจสอบวา่มีการเลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Launch embedded Web server when finished (เรียกใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
เม่ือเสร็จส้ิน) ท่ีหนา้จอสุดทา้ยของ Scan to E-mail Wizard (ตวัช่วยสแกนไปยงัอีเมล) เม่ือคุณคลิก Finish (เสร็จส้ิน) EWS จะปรากฏข้ึนในเวบ็เบ
ราวเ์ซอร์เร่ิมตน้ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง) โปรดดู เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
ในหนา้ 120

การตั้งค่าโพรไฟล์อเีมลขาออกจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119

2. คลิก Scan to Email (สแกนไปยงัอีเมล) ใตส่้วน Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

4. หลงัจากท่ีคุณไดป้้อนขอ้มลูท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัโฟลเดอร์เครือข่ายแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลิงคไ์ปยงัโฟลเดอร์เครือ
ข่ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รายการน้ีจะถูกเพ่ิมในรายการ Outgoing E-mail Profile List (โปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออก)

การตั้งค่าโพรไฟล์อเีมลขาออกจาก Embedded web server (EWS)

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

2. บนแทบ็ Home (หนา้แรก) ใหค้ลิก Outgoing E-mail Profile (โปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออก) ในกล่อง Setup (ติดตั้ง)

3. คลิก New (ใหม่) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

4. หลงัจากท่ีคุณไดป้้อนขอ้มลูท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัโฟลเดอร์เครือข่ายแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลิงคไ์ปยงัโฟลเดอร์เครือ
ข่ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รายการน้ีจะถูกเพ่ิมไปยงั Outgoing E-mail Profile List (รายการโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออก)

ขั้นตอนที่ 2: เพิม่อเีมลแอดเดรสไปยงั Email Address Book (สมุดอเีมลแอดเดรส)

เม่ือตอ้งการเพ่ิมอีเมลแอดเดรสใน E-mail Address Book (สมุดอีเมลแอดเดรส) ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

2. บนแทบ็ Scan (สแกน) คลิก E-mail Address Book (สมุดอีเมลแอดเดรส)
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3. คลิก New (ใหม่) เพ่ือเพ่ิมอีเมลแอดเดรสเดียว

หรือ

คลิก Group (กลุ่ม) เพ่ือสร้างรายการการกระจายอีเมล

หมายเหตุ: ก่อนท่ีคุณจะสามารถสร้างรายการการกระจายอีเมล คุณตอ้งเพ่ิมอีเมลแอดเดรสอยา่งนอ้ยหน่ึงรายการใน E-mail Address Book (สมุด
อีเมลแอดเดรส) แลว้

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ รายการน้ีจะถกูเพิ่มใน E-mail Address Book (สมุดอีเมลแอดเดรส)

หมายเหตุ: ช่ือผูติ้ดต่อจะปรากฏข้ึนบนหนา้จอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ละในแอพพลิเคชนัอีเมลของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: กาํหนดค่าตวัเลอืกอเีมลอืน่ๆ

เม่ือตอ้งการกาํหนดค่าตวัเลือกอีเมลอ่ืน (เช่น การกาํหนดค่าหวัขอ้เร่ิมตน้และเน้ือหาท่ีจะรวมอยูใ่นขอ้ความอีเมลทั้งหมดท่ีส่งจากเคร่ืองพิมพ ์ตลอดจนการตั้งค่าสแกนท่ีใช้
เม่ือส่งอีเมลจากเคร่ืองพิมพ)์ ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปน้ีใหค้รบถว้น:

1. เปิด Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง - EWS) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

2. บนแทบ็ Scan (สแกน) คลิก E-mail Options (ตวัเลือกอีเมล)

3. เปล่ียนการตั้งค่าใดๆ จากนั้น คลิกท่ี Apply (ใช)้

การติดตั้ง HP Digital Fax

ดว้ย HP Digital Fax เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารโดยอตัโนมติั และบนัทึกโทรสารลงในโฟลเดอร์เครือข่ายโดยตรง (Fax to Network Folder (โทรสาร
ไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)) หรือส่งต่อโทรสารเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแนบไปพร้อมกบัอีเมล (Fax to E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล))

หมายเหตุ: คุณสามารถกาํหนดค่า HP Digital Fax ใหใ้ช ้Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) หรือใหใ้ช ้Fax to E-
mail (โทรสารไปยงัอีเมล)) ได ้คุณใชท้ั้งสองอยา่งพร้อมกนัไม่ได้

โทรสารท่ีไดรั้บมาจะไดรั้บการบนัทึกไวเ้ป็นไฟล ์TIFF (Tagged Image File Format) หรือไฟล ์PDF

ข้อควรระวงั: HP Digital Fax จะใชง้านไดส้าํหรับการรับแฟกซ์แบบขาวดาํเท่านั้น โทรสารสีจะไดรั้บการพิมพแ์ทนท่ีจะบนัทึกไว้

การตดิตั้ง HP Digital Fax จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

2. ไปท่ีหวัขอ้ Fax (แฟกซ์) จาก Print, Scan & Fax (พิมพ ์สแกนและแฟกซ์) จากนั้นดบัเบิลคลิกท่ี Digital Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์
ดิจิตอล)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หมายเหตุ: เม่ือคุณติดตั้ง HP Digital Fax, แลว้ คุณจะสามารถใช ้Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง) ของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือแกไ้ข
การตั้งค่าของ HP Digital Fax ไดด้ว้ย หากตอ้งการเปิด EWS โดยอตัโนมติั ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ลือกช่องทาํเคร่ืองหมาย Launch embedded
Web server when finished (เรียกใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังเม่ือเสร็จส้ิน) ในหนา้จอสุดทา้ยของ Digital Fax Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้ง
ค่าโทรสารดิจิทลั) เม่ือคุณคลิก Finish (เสร็จส้ิน) EWS จะปรากฏข้ึนในเวบ็เบราวเ์ซอร์เร่ิมตน้ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง) โปรดดู เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120
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การตดิตั้ง HP Digital Fax จากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119

2. คลิก Digital Fax Archive (ท่ีเกบ็โทรสารแบบดิจิทลั)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

4. เม่ือคุณป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลิงคข์องโฟลเดอร์เครือข่ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

การตดิตั้ง HP Digital Fax จาก Embedded web server (EWS)

1. บนแทบ็ Home (หนา้แรก) ใหค้ลิก Fax to E-mail/Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์อีเมล/เครือข่าย) ในกล่อง Setup (ติดตั้ง)

2. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

3. เม่ือคุณป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นแลว้ คลิก Save and Test (บนัทึกและทดสอบ) เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ลิงคข์องโฟลเดอร์เครือข่ายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

การใช้ HP Digital Solutions
เม่ือตอ้งการใช ้HP Digital Solutions ท่ีมีมากบัเคร่ืองพิมพ ์ใหท้าํตามคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง

การใช้ Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) ของ HP

1. วางตน้ฉบบัโดยใหค้ว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมหนา้ขวาของกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นใน ADF หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การ
ป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. กดเลือก การสแกน จากนั้นกด Network Folder (โฟลเดอร์เครือข่าย)

3. บนหนา้จอแผงควบคุม เลือกช่ือท่ีตรงกบัโฟลเดอร์ท่ีคุณตอ้งการใช้

4. หากไดรั้บการแจง้เตือน ใหป้้อน PIN

5. เปล่ียนการตั้งค่าการสแกน แลว้แตะท่ี Start Scan (เร่ิมสแกน)

หมายเหตุ: การเช่ือมต่ออาจจะใชเ้วลาสกัครู่ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นในการใชง้านเครือข่ายและความเร็วของการเช่ือมต่อ

การใช้ Scan to E-mail (สแกนไปยงัอเีมล)

1. วางตน้ฉบบัโดยใหค้ว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมหนา้ขวาของกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นใน ADF หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การ
ป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. แตะ Scan (สแกน) แลว้แตะ E-mail (อีเมล)

3. บนหนา้จอแผงควบคุม เลือกช่ือท่ีตรงกบัโปรไฟลอี์เมลท่ีส่งออกท่ีคุณตอ้งการใช้

4. หากไดรั้บการแจง้เตือน ใหป้้อน PIN

5. เลือก TO E-mail Address (ผูรั้บอีเมล) หรือป้อนอีเมลแอดเดรส

6. ป้อนหรือเปล่ียน SUBJECT (หวัขอ้) ของขอ้ความอีเมล

7. เปล่ียนการตั้งค่าการสแกน แลว้แตะท่ี Start Scan (เร่ิมสแกน)

หมายเหตุ: การเช่ือมต่ออาจจะใชเ้วลาสกัครู่ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นในการใชง้านเครือข่ายและความเร็วของการเช่ือมต่อ
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การใช้ HP Digital Fax

หลงัจากท่ีไดติ้ดตั้ง HP Digital Fax โทรสารขาวดาํใดๆ ท่ีคุณไดรั้บจะถูกพิมพ ์โดยการกาํหนดค่าเร่ิมตน้ แลว้จึงบนัทึกลงไปในปลายทางท่ีกาํหนดไวไ้ม่วา่จะเป็น
โฟลเดอร์เครือข่ายหรืออีเมลแอดเดรสท่ีคุณระบุไว:้

● หากคุณใช ้Fax to Network Folder (โทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย) การประมวลผลน้ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนหลงั HP Digital Fax จะไม่แจง้
เตือนคุณเม่ือมีการบนัทึกโทรสารไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย

● หากคุณใช ้Fax to E-mail (โทรสารไปยงัอีเมล) หากโปรแกรมประยกุตข์องอีเมลของคุณถูกตั้งค่าให้แจง้เตือนเม่ือขอ้ความอีเมลใหม่เขา้มายงั Inbox
(กล่องขอ้ความ) คุณจะมองเห็นเม่ือมีโทรสารใหม่เขา้มา
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Near field communication (NFC)
คุณสามารถใช ้near field communication (NFC) เพ่ือพิมพเ์อกสารและภาพจากอุปกรณ์พกพา (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพียง
แค่แตะอุปกรณ์บนเคร่ืองพิมพ ์มองหา  ท่ีดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ ์ใกลก้บัแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นแตะอุปกรณ์พกพาเขา้กบับริเวณน้ีเพ่ือพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอุปกรณ์พกพาและความสามารถท่ีรองรับ โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing (www.hp.com/go/
mobileprinting)

หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีสามารถใชง้านไดใ้นเคร่ืองพิมพบ์างรุ่น

ใชง้านคุณสมบติัน้ีโดยโทรศพัทมื์อถือจะตอ้งรองรับ NFC และตอ้งเปิด NFC ไวท่ี้เคร่ืองพิมพ์
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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดร้ับการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก แนะนาํให้
ใชก้ระดาษของ HP เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพ่ือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพเ์อกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่น
การทดสอบวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนั
สดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและแหง้เร็วกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป เลือกซ้ือกระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลาก
หลายไดจ้ากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

● คาํแนะนาํการเลือกและการใชก้ระดาษ

กระดาษที่แนะนําสําหรับการพมิพ์
หากคุณตอ้งการคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสาํหรับประเภทของงานท่ีคุณกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สาํหรับภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP
ใหคุ้ณสามารถพิมพภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและแหง้ทนัที 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) ซ่ึงมีลกัษณะผวิสองแบบนัน่คือแบบผวิมนัวาวหรือ
ผิวมนัเลก็นอ้ย (ผวิมนั-ดา้น) เหมาะสาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การให้ของขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียม
พลสัของ HP ใหผ้ลงานพิมพท่ี์ยอดเย่ียมดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● 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) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

THWW ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ 21

http://www.hp.com


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

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภณัฑแ์ละปฏิทิน

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบดา้นทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภณัฑแ์ละปฏิทิน

งานพมิพ์ประจาํวนั

● HP Bright White Inkjet Paper

HP Bright White Inkjet Paper ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง
เหมาะสาํหรับใชพิ้มพจ์ดหมายข่าว 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) เป็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสาํหรับการสร้างเส้ือยืดท่ีออกแบบเองจาก
ภาพถ่ายดิจิตอล

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดร้ับการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ี
เวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบวา่
มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และแหง้เร็วกวา่
กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้ าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ
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คุณสามารถซ้ือกระดาษและวสัดุส้ินเปลืองของ HP ผา่นระบบออนไลน์ไดท่ี้ www.hp.com คน้หาลิงค ์เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์และบริการ

คาํแนะนําการเลอืกและการใช้กระดาษ
เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ใส่กระดาษหน่ึงประเภทในแต่ละคร้ังลงในถาดหรือตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

● เม่ือใส่กระดาษลงในถาดและตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดใ้ส่กระดาษอยา่งถูกตอ้งแลว้

● อยา่ใส่วสัดุพิมพล์งในถาดหรือ ADF มากเกินไป

● หากไม่ตอ้งการประสบปัญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพไ์ม่ดี และปัญหาการพิมพอ่ื์นๆ ควรหลีกเล่ียงการใส่กระดาษต่อไปน้ีในถาดกระดาษหรือตวัป้อนกระดาษ
อตัโนมติั (ADF):

◦ กระดาษแบบฟอร์มท่ีมีหลายส่วน

◦ กระดาษท่ีเสียหาย โคง้งอ หรือยบัยน่

◦ กระดาษท่ีมีรอยตดัหรือรอยปร?

◦ กระดาษท่ีมีพ้ืนผวิขรุขระ มีรอยนูน หรือไม่ดูดซบัหมึก

◦ กระดาษท่ีนํ้าหนกัเบาเกินไปหรือยดืง่าย

◦ กระดาษท่ีมีลวดเยบ็กระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ

ตรวจสอบขอ้มูลเพ่ิมเติมในการใส่กระดาษไดจ้าก ใส่กระดาษ ในหนา้ 24 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29
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ใส่กระดาษ
เน้ือหาในส่วนน้ีจะแสดงคาํแนะนาํเก่ียวกบัการใส่กระดาษพิมพเ์ขา้ในเคร่ืองพิมพ์

● ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน

● การใส่ซองจดหมาย

● การใส่การ์ดและกระดาษภาพถ่าย

ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
การใส่กระดาษมาตรฐาน

1. ดึงถาดป้อนกระดาษหลกัออกมา

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกจนสุด

3. ใส่กระดาษลงไปตรงกลางถาดโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าใส่ปึกกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองพิมพจ์นสุดและไม่ลํ้าเกินขีดดา้นบนท่ีถาด ดูคาํแนะนาํเพ่ิมเติมไดจ้ากแผงผงัท่ีแสดงอยูบ่นถาดกระดาษ

หมายเหตุ: อยา่ใส่กระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน
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4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดใหชิ้ดขอบปึกกระดาษ จากนั้นสอดถาดกระดาษเขา้ไปใหม่

หมายเหตุ: หากตอ้งการใส่กระดาษขนาด Legal กดสลกัสีนํ้ าเงินท่ีดา้นล่างซา้ยของถาดป้อนกระดาษและดึงถาดออกจนสุด

5. ดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออกจนไดข้นาดกระดาษท่ีตอ้งการ

หมายเหตุ: หากมีถาดเสริม ใหดู้วิธีการใส่กระดาษจาก ติดตั้งและใชถ้าดท่ีสอง (ถาด 2) ในหนา้ 31

การใส่ซองจดหมาย
การใส่ซองจดหมาย:

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพมี์ถาดท่ีสอง (ถาด 2) อยา่ใส่ซองสาํหรับพิมพใ์นช่องน้ี

1. ดึงถาดป้อนกระดาษหลกัออกมา
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2. ใส่ซองจดหมายใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงและใส่ซองจดหมายตามภาพ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปึกซองจดหมายไม่ลํ้าเกินขีดดา้นล่างของถาด ดูคาํแนะนาํเพ่ิมเติมไดจ้ากแผงผงัท่ีแสดงอยูบ่นถาดกระดาษ

หมายเหตุ: อยา่ใส่ซองจดหมายในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดใหชิ้ดขอบปึกซองจดหมาย จากนั้นสอดถาดกระดาษเขา้ไปใหม่

4. ดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออกจนไดข้นาดกระดาษท่ีตอ้งการ

การใส่การ์ดและกระดาษภาพถ่าย
การใส่การ์ดและกระดาษภาพถ่าย:

หากเคร่ืองพิมพมี์ถามเสริม (ถาด 2) อยา่ใส่การ์ดหรือกระดาษภาพถ่ายสาํหรับพิมพใ์นช่องน้ี

1. ดึงถาดป้อนกระดาษหลกัออกมา
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2. ใส่กระดาษลงไปตรงกลางถาดโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าใส่ปึกกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองพิมพจ์นสุดและไม่ลํ้าเกินขีดดา้นล่างท่ีถาด ดูคาํแนะนาํเพ่ิมเติมไดจ้ากแผงผงัท่ีแสดงอยูบ่นถาดกระดาษ

ถา้กระดาษภาพถ่ายมีแทบ็ท่ีขอบดา้นใดดา้นหน่ึง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แทบ็ของกระดาษช้ีไปทางดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: อยา่ใส่กระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดใหชิ้ดขอบปึกกระดาษ จากนั้นสอดถาดกระดาษเขา้ไปใหม่

4. ดึงส่วนรองเสริมถาดจ่ายกระดาษออกจนไดข้นาดกระดาษท่ีตอ้งการ
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การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์
คุณสามารถทาํสาํเนา สแกน หรือส่งโทรสารตน้ฉบบัไดโ้ดยการวางตน้ฉบบัไวบ้นกระจกสแกนเนอร์

หมายเหตุ: คุณสมบติัพิเศษต่างๆ จะทาํงานไม่ถูกตอ้ง หากกระจกสแกนเนอร์และแผน่รองฝาปิดไม่สะอาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์
ในหนา้ 35

หมายเหตุ: นาํตน้ฉบบัทั้งหมดออกจากถาดป้อนตน้ฉบบัก่อนท่ีจะเปิดฝาครอบบนเคร่ืองพิมพ์

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

วางตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2. ใส่กระดาษโดยใหด้า้นพิมพต์น้ฉบบัคว ํ่าลงใกลก้บัแนวกาํกบัท่ีขอบกระจกสแกนตามภาพ

หมายเหตุ: หากคุณกาํลงัใชก้ระจกสแกน ใหแ้น่ใจวา่ตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัจะตอ้งวา่งอยู ่ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจจบัเอกสารใน ADF แทนกระดาษท่ี
กระจกสแกน

3. ปิดฝา
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ป้อนต้นฉบับลงในตวัป้อนกระดาษ
คุณสามารถทาํสาํเนา สแกน หรือส่งเอกสารทางโทรสารไดโ้ดยการวางตน้เอกสารลงในตวัป้อนกระดาษ

ข้อควรระวงั: อยา่ใส่รูปภาพในตวัป้อนกระดาษ อาจทาํใหรู้ปภาพของคุณเสียหายได ้ใชก้ระดาษท่ีตวัป้อนกระดาษรองรับเท่านั้น

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี คาํแนะนาํการเลือกและการใชก้ระดาษ ในหนา้ 23

หมายเหตุ: รองรับการสแกนเอกสารสองดา้นขนาด A4, Letter หรือ Legal ไดก้บั ADF เคร่ืองพิมพบ์างรุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบติับางประการ เช่น คุณสมบติัการทาํสาํเนาแบบ Fit to Page (พอดกีบัหน้า) จะไม่ทาํงานเม่ือคุณวางตน้ฉบบัลงใน ADF คุณตอ้งวาง
ตน้ฉบบัของคุณไวบ้นกระจกสแกนเนอร์

ถาดป้อนเอกสารรองรับกระดาษธรรมดาขนาด A4, Letter หรือ Legal ไดสู้งสุด 35 - 50 แผน่ ข้ึนอยูก่บัรุ่นของเคร่ืองพิมพ์

การป้อนต้นฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

ใส่เอกสารลงใน ADF ตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. วางตน้ฉบบัของคุณลงใน ADF โดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

a. หากคุณโหลดตน้ฉบบัในแนวตั้ง ใหว้างหนา้กระดาษโดยใหข้อบดา้นบนเขา้สู่เคร่ืองก่อน หากคุณโหลดตน้ฉบบัในแนวนอน ใหว้างหนา้กระดาษโดยให้
ขอบดา้นซา้ยเขา้สู่เคร่ืองก่อน

b. เล่ือนกระดาษเขา้ไปในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF) จนกระทัง่ไดยิ้นเสียงหรือเห็นขอ้ความบนจอแสดงผลแจง้วา่ ตรวจพบเอกสารท่ีใส่ไวแ้ลว้

คาํแนะนํา: สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบัลงใน ADF โปรดดูท่ีแผนผงัในถาดป้อนกระดาษ

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้ไปจนชิดขอบทางซา้ยและทางขวาของกระดาษ
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ใส่แฟลชไดรฟ์ USB
คุณสามารถเช่ือมต่อแฟลชไดรฟ์ USB โดยใชพ้อร์ต USB ท่ีดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ ์และยงัสามารถถ่ายโอนไฟลจ์ากแฟลชไดรฟ์ USB ไปยงัคอมพิวเตอร์ของคุณ
หรือสแกนไฟลจ์ากเคร่ืองพิมพล์งในแฟลชไดรฟ์ USB

ข้อควรระวงั: การพยายามนาํแฟลชไดรฟ์ USB ออกมาขณะเขา้ใชง้านอยู ่อาจทาํใหไ้ฟลท่ี์อยูใ่นแฟลชไดรฟ์ USB เสียหาย คุณสามารถถอดแฟลชไดรฟ์ USB
ออกไดอ้ยา่งปลอดภยัเม่ือไฟแสดงสถานะหยดุกะพริบแลว้

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพไ์ม่สนบัสนุนแฟลชไดรฟ์ USB ท่ีเขา้รหสั

การเช่ือมต่อแฟลชไดรฟ์ USB

▲ เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เขา้กบัพอร์ต USB ทางดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณไม่สามารถใส่เขา้กบัพอร์ตน้ีไดเ้น่ืองจากขนาดท่ีจาํกดั หรือหากตวัเช่ือมต่อของอุปกรณ์สั้นกวา่ 11 มม. (0.43 น้ิว)
คุณจะตอ้งหาซ้ือสายเคเบิลต่อขยาย USB เพ่ือใชง้านอุปกรณ์ของคุณกบัพอร์ตน้ี
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การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริม
หากตอ้งการติดตั้งและใชง้านอุปกรณ์เสริม (เช่น ถาดเสริมหรือตวัพลิกกระดาษ) ใหดู้รายละเอียดจากหวัขอ้ต่อไปน้ี

หากใชม้ากกวา่หน่ึงถาด สามารถใชคุ้ณสมบติัการทาํงานของถาดกระดาษท่ีมีเพ่ือใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

หมายเหตุ: คุณสามารถจดัซ้ืออุปกรณ์เสริมผา่นะระบบออนไลนไ์ดท่ี้ www.hp.com คน้หา เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์และบริการ

● การติดตั้งตวัพลิกหนา้กระดาษ ดูใน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสาํหรับการพิมพส์องดา้นโดยอตัโนมติั (อุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น) ในหนา้ 31

● ติดตั้งถาด 2 โดยดูรายละเอียดใน ติดตั้งและใชถ้าดท่ีสอง (ถาด 2) ในหนา้ 31

● ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านคุณสมบติัของถาดกระดาษไดจ้าก การใชถ้าดกระดาษ ในหนา้ 32

ตดิตั้งอุปกรณ์เสริมสําหรับการพมิพ์สองด้านโดยอตัโนมตัิ (อุปกรณ์สําหรับการพมิพ์สองด้าน)
ดูขอ้มูลการพลิกหนา้เอกสารไดจ้าก การพิมพท์ั้งสองดา้น (ดูเพลก็ซ์) ในหนา้ 50

การตดิตั้งตวัพลกิหน้ากระดาษ

▲ เล่ือนอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้นเขา้ไปในดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพจ์นกระทัง่เขา้ลอ็กเขา้ท่ี

อยา่กดปุ่มบนอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้นขณะกาํลงัติดตั้งอุปกรณ์; ใชปุ่้มเหล่าน้ีเพ่ือถอดอุปกรณ์ออกจากเคร่ืองพิมพเ์ท่านั้น

ตดิตั้งและใช้ถาดทีส่อง (ถาด 2)

การตดิตั้งถาด 2

1. นาํถาดออกจากกล่องบรรจุภณัฑ ์ถอดเทปและวสัดุห่อหุม้ออก และใส่ถาดเขา้ไปยงัตาํแหน่งท่ีกาํหนดไว้

พ้ืนผวิตอ้งมัน่คงแขง็แรงและอยูใ่นแนวราบ

2. ปิดเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นถอดปลัก๊จากเตา้รับไฟฟ้า

3. ติดตั้งเคร่ืองพิมพไ์วท่ี้ดา้นบนของถาด

ข้อควรระวงั: ระวงัเคร่ืองพิมพท์บัน้ิวหรือมือ

4. ต่อสายไฟของเคร่ืองพิมพ ์และเปิดสวิตชเ์คร่ือง

5. เปิดการทาํงานของถาด 2 ในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใชถ้าดกระดาษ ในหนา้ 32
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การใส่กระดาษในถาด 2

ถาด 2 รองรับกระดาษธรรมดาท่ีไม่เลก็กวา่ A4 หรือ Letter ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความจุของถาดป้อนกระดาษไดจ้าก ความจุของถาดป้อนกระดาษ
ในหนา้ 167

1. ดึงถาดออกจากเคร่ืองพิมพโ์ดยจบัใตส่้วนหนา้ของถาด

2. ใส่กระดาษลงไปตรงกลางถาดโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากระดาษท่ีวางซอ้นกนัชิดกบัแนวบนตวัปรับความกวา้งกระดาษ และไม่สูงกว่าเสน้ดา้นบนของถาดกระดาษ

หมายเหตุ: ถาด 2 สามารถรับไดเ้ฉพาะกระดาษธรรมดาเท่านั้น

3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดเพ่ือปรับใหมี้ขนาดพอดีกบัขนาดกระดาษท่ีป้อน

4. ใส่ถาดกลบัเขา้ไปอยา่งระมดัระวงั

5. ดึงแกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษออก

การใช้ถาดกระดาษ
ขณะใชถ้าดมากกวา่หน่ึงถาด สามารถใชคุ้ณสมบติัการทาํงานของถาดกระดาษและรับแต่งค่าท่ีตอ้งการเพ่ือใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

ตามค่าเร่ิมตน้ เคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษจากถาดท่ี 1 หากถาด 1 วา่งและติดตั้งถาด 2 ไวร้วมทั้งมีกระดาษอยูใ่นถาดดงักล่าว เคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษจากถาด 2

คุณสามารถแกไ้ขรูปแบบการทาํงานผา่นคุณสมบติัต่อไปน้ี

● Default Tray (ถาดที่กาํหนดเป็นค่าเร่ิมต้น): กาํหนดถาดเร่ิมตน้สาํหรับใหเ้คร่ืองพิมพดึ์งกระดาษเป็นอนัดบัแรก

● Tray Lock (ลอ็คถาด): ลอ็คถาดกระดาษเพ่ือไม่ใหมี้การใชง้านโดยไม่ไดต้ั้งใจ เช่น หากใส่กระดาษพิเศษไว ้(เช่น หวัจดหมายหรือกระดาษพิมพส์าํเร็จ)

เคร่ืองพิมพจ์ะไม่ใชถ้าดกระดาษท่ีลอ็คไวแ้มว้า่ถาดอีกตวัจะวา่งอยู่

หมายเหตุ: เพ่ือใหก้ารทาํงานดีขั้น ใหใ้ส่กระดาษประเภทเดียวกนัในถาดกระดาษ
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หมายเหตุ: ถาด 2 รองรับเฉพาะกระดาษธรรมดา

เพือ่ให้เป็นไปตามทีต้่องการ ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้

ใหใ้ส่กระดาษในถาดทั้งสอง และใชก้ระดาษจากถาดหน่ึงถาดใดหากอีกถาดไม่มีกระดาษอยู่ ● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษทั้งสอง สาํหรับขอ้มูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

● ปิดตวัล็อคถาด

ใส่กระดาษในถาดทั้งสองและใชก้ระดาษจากถาดหน่ึงถาดใดก่อน ● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษทั้งสอง

● กาํหนดถาดกระดาษท่ีตอ้งการเป็นถาดกระดาษเร่ิมตน้

สามารถเลือกระหวางกระดาษปกติและกระดาษประเภทอ่ืนท่ีใชง้านเป็นคร้ังคราว

หมายเหตุ: เพื่อให้การทาํงานดีขั้น ให้ใส่กระดาษประเภทเดียวกนัในถาดกระดาษ

● ใส่กระดาษพิเศษในถาดกระดาษหลกั และกระดาษธรรมดาในถาด 2

● ลอ็คถาดป้อนกระดาษหลกั จากนั้นตั้งค่าถาด 2 เป็นถาดกระดาษเร่ิมตน้

การเปลีย่นค่าถาดกระดาษ

หมายเหตุ: นอกจากน้ีคุณยงัสามารถเปล่ียนการตั้งค่าถาดกระดาษไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์รือ EWS

ใชง้าน EWS และซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพโ์ดยดูรายละเอียดใน เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120 และ เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)
ในหนา้ 38

1. ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้

2. อยา่ลืมเปิดระบบเลือกแหล่งกระดาษอตัโนมติั

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

4. กดเลือก Tray Setup (ตั้งค่าถาดกระดาษ) กดเลือก Default Tray (ถาดเร่ิมตน้) หรือ Tray Lock (ลอ็คถาด) จากนั้นเลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

การเปิดระบบเลอืกถาดหรือแหล่งกระดาษอตัโนมัต ิ(Windows)

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: จากหนา้จอ เร่ิมต้น คลิก แผงควบคุม คลิก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์ คลิกขวาท่ีไอคอน
เคร่ืองพิมพ ์จากนั้นคลิก Printing preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ)์

● Windows 7: คลิก เร่ิมต้น จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพมิพ์) คลิกขวาท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นคลิก
Printing preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ)์ จากนั้นเลือกช่ือเคร่ืองพิมพข์องคุณ

● Windows Vista และ Windows XP: คลิก เร่ิมต้น เลือก Printers (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printers and Faxes (เคร่ืองพิมพ์
และแฟกซ์) คลิกขวาท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพ ์คลิกเลือก Printing preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ)์

2. จากแทบ็ Printing preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ)์ คลิกท่ีแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

3. เลือก Printer Auto Select (เลือกอตัโนมติั) จากส่วนแสดงรายการ Paper Source (แหล่งกระดาษ) จาก Tray Selection (การเลือก
ถาด)

4. คลิก OK (ตกลง) สองคร้ังเพ่ือปิดหนา้เอกสารและตอบรับการเปล่ียนแปลง
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การเปิดระบบเลอืกถาดหรือแหล่งกระดาษอตัโนมัต ิ(OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. เลือก Automatically Select (เลือกอตัโนมติั) จากส่วนแสดงรายการ Source (แหล่งกระดาษ)

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้ าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

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

● การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

● การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองภายนอก

● การทาํความสะอาดตวัป้อนเอกสารอตัโนมติั

การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์
ฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยูบ่นกระจกสแกนเนอร์ แผน่รองฝาสแกนเนอร์ หรือกรอบสแกนเนอร์ อาจทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานชา้ลง ลดคุณภาพของการสแกน และ
ส่งผลต่อความถกูตอ้งของคุณสมบติับางอยา่ง เช่น การปรับขนาดของสาํเนาใหพ้อดีกบักระดาษบางขนาด

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

1. ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) จากนั้นถอดปลัก๊จากเตา้รับไฟฟ้า

2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

3. ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์และแผน่รองฝาโดยใชผ้า้นุ่มและไม่มีขนท่ีฉีดนํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกอ่อนๆ

ข้อควรระวงั: ใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์เท่านั้น หลีกเล่ียงนํ้ ายาทาํความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของสารกดักร่อน อะซีโตน
เบนซิน และคาร์บอนเตตราคลอไรด ์สารเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความเสียหายกบักระจกสแกนเนอร์ หลีกเล่ียงการใชแ้อลกอฮอลไ์อโซโพรพิล เน่ืองจากจะท้ิงร้ิวรอยไว้
บนกระจกสแกนเนอร์ได้

ข้อควรระวงั: อยา่ฉีดนํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร์โดยตรง หากใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกมากเกินไป นํ้ายาอาจจะไหลซึมสู่ดา้นล่าง
ของกระจกสแกนเนอร์และทาํความเสียหายใหก้บัสแกนเนอร์ได้

4. ปิดฝาสแกนเนอร์ และเปิดเคร่ืองพิมพ์

การทาํความสะอาดตัวเคร่ืองภายนอก 

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์กด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นถอดปลัก๊ไฟจากเตา้รับไฟฟ้า

ใชผ้า้นุ่มท่ีไaม่มีขยุ ชุบนํ้ าใหห้มาด เช็ดทาํความสะอาดฝุ่ น รอยเป้ือน และคราบสกปรกบนตวัเคร่ือง ระวงัอยา่ใหน้ํ้ าเขา้ไปภายในเคร่ืองพิมพ ์และแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

การทาํความสะอาดตวัป้อนเอกสารอตัโนมัติ
ถา้ตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัดึงกระดาษคร้ังละหลายแผน่หรือไม่ดึงกระดาษธรรมดา ท่านอาจตอ้งทาํความสะอาดลูกกล้ิงและแผน่คัน่
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วธีิการทําความสะอาดลูกกลิง้หรือแผ่นคัน่

1. ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) จากนั้นถอดปลัก๊จากเตา้รับไฟฟ้า

2. นาํกระดาษตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนกระดาษ

3. ยกฝาครอบถาดป้อนกระดาษอตัโนมติั (1)

วิธีน้ีจะทาํใหเ้ขา้ถึงลกูกลิ้ง (2) และแผน่คัน่ (3) ไดง่้าย

1 ฝาครอบตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั

2 ลูกกล้ิง

3 แผน่คัน่

4. ใชผ้า้สะอาดท่ีไม่มีขยุชุบนํ้ าใหห้มาด จากนั้นบิดผา้ใหแ้ห้ง

5. ใชผ้า้นั้นเชด็ส่ิงท่ีตกคา้งอยูใ่นลูกกล้ิง หรือแผน่คัน่

หมายเหตุ: หากส่ิงท่ีตกคา้งไม่หลุดออกมาเม่ือใชน้ํ้ า ใหล้องใชแ้อลกอฮอลไ์อโซโพรพิล (ยาง)

6. ปิดฝาครอบตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั
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การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์
HP ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองพิมพอ์ยูเ่สมอ และนาํเสนอคุณสมบติัล่าสุดใหแ้ก่คุณ

หมายเหตุ: ตามค่าเร่ิมตน้ หากเคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัเครือข่ายและเปิด Web Services ไว ้เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบขอ้มูลอพัเดตอตัโนมติั

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์โดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint) เลือก OK (ตกลง) กดเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Printer Update
(อพัเดตเคร่ืองพมิพ์)

2. แตะ Check for Product Update (ตรวจสอบการอพัเดตผลิตภณัฑ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

การเปิดใช้งานเคร่ืองพมิพ์ให้ตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ: ค่าเร่ิมตน้สาํหรับ Auto Update (อพัเดตอตัโนมติั) คือ On (เปิด)

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint) เลือก OK (ตกลง) กดเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Printer Update
(อพัเดตเคร่ืองพมิพ์)

2. แตะ Auto Update (อพัเดตอตัโนมตั)ิ แลว้แตะ On (เปิด)

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์ผ่าน Embedded Web Server

1. เปิด EWS

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

3. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) คลิก Product Update (การอพัเดตผลิตภณัฑ)์ แลว้คลิก Check Now
(ตรวจสอบทนัที) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

4. หากไม่มีตวัเลือกการอพัเดตผลิตภณัฑ ์ใหท้าํตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี:

a. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) คลิก Setup (การตั้งค่า) แลว้คลิก Continue (ดาํเนินการต่อ) แลว้
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

b. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวน์โหลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีขอ้มูลน้ี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย
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เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ีตามระบบปฏิบติัการท่ีใช้

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นเลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้เลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์
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การปิดเคร่ืองพมิพ์
ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ท่ีเคร่ืองพิมพ ์รอจนกระทัง่ไฟดบัลงก่อนจะถอดปลัก๊สายไฟออกหรือปิดสวิตช์ปลัก๊พ่วง

ข้อควรระวงั: หากคุณปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถกูตอ้ง แคร่ตลบับรรจุหมึกอาจไม่เล่ือนกลบัไปยงัตาํแหน่งท่ีถกูตอ้งและทาํใหเ้กิดปัญหากบัตลบับรรจุหมึกและคุณภาพงานพิมพ์
ได้
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Restore defaults (คนืค่าดฟีอลต์)
หากคุณปิดฟังกช์ัน่การทาํงานบางส่วนหรือแกไ้ขค่าบางส่วนและตอ้งการคืนค่า สามารถกูคื้นค่าเคร่ืองพิมพเ์ป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงานหรือค่าสาํหรับเครือข่าย

การกู้คนืค่าจากโรงงานของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Tools (เคร่ืองมือ)

3. กดเลือก Restore Factory Defaults (คืนค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน) จากนั้นกดเลือก Yes (ใช่)

ขอ้ความท่ีปรากฏระบุวา่มีการคืนค่าเร่ิมตน้ของเคร่ืองพิมพแ์ลว้

4. แตะ OK (ตกลง)

การกู้คนืค่าเครือข่ายเดมิของเคร่ืองพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปบนหนา้จอ กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย)

2. แตะ Restore Network Defaults (เรียกคืนค่าเร่ิมตน้ของเครือข่าย) แลว้แตะ Yes (ใช่)

ขอ้ความท่ีปรากฏจะระบุวา่ไดคื้นค่าเร่ิมตน้เครือข่ายแลว้

3. แตะ OK (ตกลง)

4. พิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายและตรวจสอบวา่การตั้งค่าเครือข่ายไดถ้กูรีเซ็ตแลว้

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี หนา้การตั้งค่าเครือข่าย ในหนา้ 128

หมายเหตุ: การตั้งค่าไร้สายท่ีกาํหนดค่าไวก่้อนหนา้น้ีจะถูกลบหลงัจากท่ีคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

คาํแนะนํา: คุณสามารถเยี่ยมชมเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลน์ของ HP ท่ี www.hp.com/support เพ่ือดูขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีสามารถช่วยคุณแกไ้ขปัญหา
ทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้

(Windows) หากคุณพบปัญหาในการพิมพ ์ใหเรยีกใช HP Print and Scan Doctor เพ่ือแกปั้ญหาน้ีใหคุ้ณโดยอตัโนมติั ยทิูลิต้ีจะพยายาม
วินิจฉยัและแกไ้ขปัญหาให ้HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา
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3 การพมิพ์

ซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัจะดาํเนินการตั้งค่าการพิมพส่์วนใหญ่โดยอตัโนมติั เปล่ียนการตั้งค่าต่างๆ ดว้ยตวัเองต่อเม่ือคุณตอ้งการเปล่ียนคุณภาพการพิมพ ์พิมพล์งบนกระดาษ
เฉพาะประเภท หรือใชคุ้ณสมบติัพิเศษ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเลือกกระดาษท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเอกสารของคุณ โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 21

เลือกงานพิมพเ์พ่ือดาํเนินการต่อ:

การพิมพเ์อกสาร ในหนา้ 42

การพิมพซ์องจดหมาย ในหนา้ 44

การพิมพภ์าพถ่าย ในหนา้ 46
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การพมิพ์เอกสาร
คาํแนะนํา: เคร่ืองพิมพน้ี์มี HP ePrint ซ่ึงเป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพเ์อกสารจากเคร่ืองพิมพท่ี์รองรับ HP ePrint ไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดย
ไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์เพ่ิมเติมหรือไดรเวอร์เคร่ืองพิมพแ์ต่อยา่งใด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP ePrint ในหนา้ 93

การพมิพ์จากซอฟต์แวร์ (Windows)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 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 51

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

7. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) เพ่ือเร่ิมตน้การพิมพ์

การพมิพ์จากซอฟต์แวร์ (OS X)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ให้เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. ระบุคุณสมบติัของหนา้

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้ าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

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

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั
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● เลือกขนาดกระดาษ

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

5. คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ซองจดหมาย
หลีกเล่ียงการใชง้านซองจดหมายท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี

● เคลือบมนัมากๆ

● มีกาวติดในตวั ตวัยึด หรือช่อง

● กระดาษหนา ไม่เรียบ หรือขอบมว้นงอ

● พ้ืนท่ียบัยน่ ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่รอยพบัของซองจดหมายท่ีคุณใส่เขา้ไปในเคร่ืองพิมพก์รีดไวจ้นเรียบ

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพิมพซ์องจดหมาย โปรดดูท่ีเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีคุณกาํลงัใชง้าน

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (Windows)

1. ใส่ซองจดหมายโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

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

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 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 51

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

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (OS X)

1. ใส่ซองจดหมายโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์วํ่าลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ให้เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

44 บท 3   การพิมพ์ THWW



● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้ าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

● 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)

5. คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ภาพถ่าย
อยา่ท้ิงกระดาษภาพถ่ายท่ียงัไม่ไดใ้ชไ้วใ้นถาดป้อนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมว้นตวั ซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพงานพิมพล์ดลง ควรทาํให้กระดาษภาพถ่ายเรียบก่อนพิมพง์าน

คาํแนะนํา: เคร่ืองพิมพน้ี์มี HP ePrint ซ่ึงเป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพเ์อกสารจากเคร่ืองพิมพท่ี์สามารถใช ้HP ePrint ไดทุ้กท่ีทุกเวลา
โดยไม่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์เพ่ิมเติมหรือไดรเวอร์เคร่ืองพิมพแ์ต่อยา่งใด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP ePrint ในหนา้ 93

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (Windows)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 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 51

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 สูงสุดในโหมดสี
เทา ให้เลือก High Quality Grayscale (โหมดสีเทาคุณภาพสูง) จากรายการแบบดึงลง Print in Grayscale (พิมพใ์นโหมดสีเทา)

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

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

หมายเหตุ: หลงัจากพิมพง์านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกจากถาดป้อนกระดาษ ควรเกบ็กระดาษภาพถ่ายไวเ้พ่ือไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึง
ทาํให้คุณภาพงานพิมพล์ดลง

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์ ให้เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

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

● 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

5. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ภาพถ่ายจากการ์ดหน่วยความจาํ

คุณสามารถเช่ือมต่อแฟลชไดรฟ์ USB (เช่น ไดรฟ์ขนาดพกพา (keychain drive) หรือ ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพา) เขา้กบัพอร์ต USB ดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์
ได้

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์หน่วยความจาํ โปรดดู ใส่แฟลชไดรฟ์ USB ในหนา้ 30

ข้อควรระวงั: การพยายามนาํอุปกรณ์หน่วยความจาํออกมาในขณะท่ีมีการเขา้ใชง้านอาจทาํใหไ้ฟลท่ี์อยูบ่นอุปกรณ์หน่วยความจาํเสียหายได ้คุณสามารถถอดการ์ดหน่วย
ความจาํออกไดอ้ยา่งปลอดภยัเม่ือไฟแสดงสถานะหยดุกะพริบแลว้

1. ใส่แฟลชไดรฟ์ USB เขา้ท่ีพอร์ท USB ดา้นหนา้

2. จากจอแสดงผลของแผงควบคุม กดเลือก Print Photos (พิมพภ์าพ)

3. กดเลือก View & Print (ดูและพิมพ)์ เพ่ือแสดงภาพ

4. กดเลือกภาพท่ีตอ้งการพิมพ ์จากนั้นกดเลือก Select (เลือก)

5. เล่ือนข้ึนหรือลงเพ่ือระบุจาํนวนภาพท่ีจะพิมพ์

6. แตะ Edit (แกไ้ข) เพ่ือเลือกตวัเลือกสาํหรับแกไ้ขภาพถ่ายท่ีเลือกไว ้คุณสามารถหมุนภาพถ่าย ครอปภาพถ่าย หรือเปิดและปิด Photo Fix (แกไ้ขภาพ)
หรือ Red Eye Removal (ลบตาแดง)

7. กดเลือก Done (เสร็จส้ิน) จากนั้นเลือก Continue (ดาํเนินการต่อ) เพ่ือดูตวัอยา่งภาพท่ีเลือก หากตอ้งการปรับเคา้โครงหรือประเภทกระดาษ กดเลือก
Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นกดเลือกรายการท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี คุณสามารถบนัทึกการตั้งค่าใหม่เป็นค่าเร่ิมตน้ได้

8. แตะ Print (พิมพ)์ เพ่ือเร่ิมพิมพ์
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การพมิพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด
ใชโ้หมดจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพ่ือพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุดจะใชเ้วลานานกว่าการพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชห้น่วยความจาํจาํนวนมาก

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

ปุ่ มน้ีอาจเรียกวา่ 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

● HP Premium Plus Photo Papers

● HP Advanced Photo Papers

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

การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีหากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

● OS X v10.6: คลิกสามเหล่ียมสีนํ้ าเงินท่ีติดกบัรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ใหเ้ลือกเพ่ือเขา้ถึงตวัเลือกการพิมพ์

● 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:

48 บท 3   การพิมพ์ THWW



● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

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

4. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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การพมิพ์ทั้งสองด้าน (ดูเพลก็ซ์)
สามารถพิมพเ์อกสารทั้งสองหนา้อตัโนมติัโดยใชอุ้ปกรณ์เสริมสาํหรับรองรับการพิมพส์องหนา้อตัโนมติั (ตวัพลิกหนา้กระดาษ)

หมายเหตุ: การพิมพแ์บบสองดา้นตอ้งใชอุ้ปกรณ์การพิมพส์องหนา้อตัโนมติั (อุปกรณ์พิมพง์านสองดา้น) ซ่ึงติดตั้งไวใ้นเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพด์ูเพลก็ซ์ดว้ยตนเองโดยเร่ิมพิมพห์นา้ค่ีก่อน พลิกกระดาษกลบั และพิมพห์นา้คู่

การพมิพ์สองด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพ่ือเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง 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 51

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

6. คลิก OK (ตกลง) เพ่ือพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากพิมพเ์อกสารแลว้หน่ึงหนา้ จะปรากฏขอ้ความแจง้เตือนใหคุ้ณรอสองสามวินาที จากนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะใส่กระดาษกลบัโดยอตัโนมติัเพ่ือพิมพ์
อีกดา้นหน่ึงของกระดาษ คุณไม่จาํเป็นตอ้งใส่กระดาษเขา้ไปใหม่ดว้ยตนเอง

การพมิพ์สองด้าน (OS X)

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

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

3. เลือกชนิดของการเช่ือมต่อท่ีคุณตอ้งการใชส้าํหรับหนา้กระดาษทั้งสองดา้น แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
เพ่ือใหก้ารพิมพดี์ท่ีสุด ควรติดตั้งตลบัหมึกของ HP อยา่งถูกตอ้ง หมึกจะตอ้งมีเพียงพอและทาํงานไดต้ามปกติ และควรใส่กระดาษรวมทั้งปรับค่าการพิมพใ์หถ้กูตอ้ง

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมึกพมิพ์

● หากไม่สามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพไ์ด ้โปรดดูขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 133

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพสี์ดาํและตลบัหมึกพิมพสี์ใหถู้กตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพเ์พ่ือใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 99

● ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) ทุกคร้ังเพ่ือใหเ้คร่ืองพิมพป้์องกนัหวัพ่นหมึก

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีถาดหลกั

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดโคง้งอ

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (Windows)

● แกไ้ขค่าการพิมพเ์ร่ิมตน้โดยคลิกท่ี Set Preferences (กาํหนดค่าปรับแต่ง) จาก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร)
ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพไ์ดจ้าก เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

● เลือกจาํนวนหนา้สาํหรับพิมพต่์อแผน่โดยเขา้ไปท่ีแทบ็ Layout (เคา้โครง) เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากส่วนแสดงรายการ Pages per Sheet (หนา้
ต่อแผน่)

● หากตอ้งการเปล่ียนการวางแนว ใหต้ั้งค่าในแอพพลิเคชนัอินเทอร์เฟซ

● ดูค่าการพิมพเ์พ่ิมเติมโดยเขา้ไปท่ีแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ของไดร์เวอร์เคร่ืองพิมพ ์คลิกเลือกปุ่ม
Advanced (ขั้นสูง) เพ่ือเปิดกล่องโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูงป

◦ Print in Grayscale (การพิมพแ์บบสีเทา): ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชเ้ฉพาะสีดาํเท่านั้น เลือก Black Ink Only
(หมึกสีดาํเท่านั้น) แลว้คลิกปุ่ม OK

◦ Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่): จะช่วยคุณในการระบุลาํดบัของหนา้ในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกว่าสองหนา้
ต่อแผน่

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet
Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่)
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◦ Borderless Printing (การพิมพแ์บบไม่มีขอบ): เลือกคุณสมบติัน้ีในการพิมพแ์บบไม่มีขอบ กระดาษบางประเภทเท่านั้นท่ีรองรับคุณสมบติัน้ี
คุณจะพบไอคอนแจง้เตือนติดกบัตวัเลือกหากประเภทกระดาษท่ีเลือกในส่วนแสดงรายการ Media (ส่ือส่ิงพิมพ)์ ไม่รองรับ

◦ Preserve Layout (รักษาเคา้โครง): คุณสมบติัน้ีใชไ้ดก้บัการพิมพส์องดา้นเท่านั้น หากภาพมีขนาดใหญ่กวา่พ้ืนท่ีการพิมพ ์ใหเ้ลือกคุณสมบติัน้ี
เพ่ือปรับเน้ือหาบนหนา้ใหอ้ยูภ่ายในขอบหนา้กระดาษเพ่ือไม่ใหมี้การสร้างหนา้ท่ีเกินมา

◦ HP Real Life Technologies (เทคโนโลยี HP Real Life): คุณสมบติัน้ีจะช่วยปรับภาพและภาพกราฟิกใหเ้รียบและคมชดัเพ่ือ
คุณภาพการพิมพท่ี์ดีข้ึน

◦ 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)

◦ ขอบหน้ากระดาษ: ช่วยใหคุ้ณเพ่ิมขอบหนา้กระดาษในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อแผน่

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

● 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

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (OS X)

● 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)
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หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดร้ับการออกแบบและทดสอบมาเพ่ือใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยี่ยมได้
อยา่งง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็น
ผลจากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ 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 การทําสําเนาและสแกน

● Copy (ทาํสาํเนา)

● การสแกน
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Copy (ทาํสําเนา)
ใชเ้มนู Copy (ถ่ายสาํเนา) จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อเลือกจาํนวนสาํเนา รูปแบบการพิมพสี์หรือขาวดาํตามความตอ้งการ

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถเขา้ถึงการตั้งค่าขั้นสูงอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย เช่น การเปล่ียนชนิดและขนาดกระดาษ การปรับความเขม้ของสาํเนา และการปรับขนาดสาํเนา

การทําสําเนาเอกสาร

1. ตอ้งแน่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นใน ADF

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

หมายเหตุ: หากตอ้งการถ่ายสาํเนาภาพถ่าย ใหว้างภาพถ่ายบนกระจกสแกนเนอร์โดยควํ่าหนา้ลง ตามท่ีแสดงในไอคอนตรงขอบกระจกสแกนเนอร์

3. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทําสําเนา

4. เล่ือนรายการข้ึนหรือลงเพ่ือเลือกจาํนวนสาํเนา

คาํแนะนํา: บนัทึกค่าเหล่าน้ีเป็นค่าเร่ิมตน้สาํหรับงานในอนาคตโดยเขา้ไปท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทําสําเนา เลือก  หรือ
Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Set As New Defaults (กาํหนดเป็นค่าเร่ิมตน้ใหม่)

5. กดเลือก ขาวดาํ หรือ สี เพ่ือเร่ิมการถ่ายสาํเนา

หมายเหตุ: หากคุณมีตน้ฉบบัสี การเลือก ขาวดาํ จะไดส้าํเนาขาวดาํ การเลือก สี จะไดส้าํเนาสี

ค่าการถ่ายสําเนาเพิม่เตมิ

คุณสามารถกาํหนดค่างานถ่ายสาํเนาไดโ้ดยใชก้ารตั้งค่าต่าง ๆ ท่ีมีจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

จากเมนู Copy (ถ่ายสาํเนา) กดเลือก  หรือ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นปรับแต่งค่าตามตอ้งการ

● Number of Copies (จาํนวนสาํเนา)

● ขนาดกระดาษ

● Paper Type (ประเภทกระดาษ)

● การเลือกถาดกระดาษ

● HP Copy Fix

●         พิมพ์สองด้าน (คุณลักษณะนี้สามารถใช้งานได้กับ HP Officejet Pro 8620/8630)

● สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

● Quality (คุณภาพ)

● แสดงตวัอยา่งและแกไ้ข

● Lighter/Darker (สว่างข้ึน/เขม้ข้ึน)

● Resize (ปรับขนาด)

● พิมพเ์ป็นชุด
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● Margin Shift (เวน้ขอบ)

● Enhancements (การเพ่ิมคุณภาพ)

● Set as New Defaults (กาํหนดเป็นค่าเร่ิมตน้ใหม่)
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การสแกน
คุณสามารถสแกนเอกสาร ภาพถ่าย และตน้ฉบบัอ่ืน ๆ แลว้ส่งไปยงัปลายทางท่ีแตกต่างกนั เช่น โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์

นอกจากน้ียงัสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP เพ่ือสแกนเอกสารเป็นฟอร์แมตท่ีสามารถคน้หา ถ่ายสาํเนา วางหรือแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สแกนบางส่วนจะใชไ้ดห้ลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

คาํแนะนํา: หากคุณมีปัญหาในการสแกนเอกสาร โปรดดู การแกไ้ขปัญหาการสแกน ในหนา้ 139

● การสแกนตน้ฉบบั

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การสแกนต้นฉบับ
สามารถใชเ้มนู Scan (สแกน) จากจอแสดงผลท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พ่ือเลือกตาํแหน่งการสแกนไดง่้าย ๆ:

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์และเปิดเคร่ืองอยู่

หมายเหตุ: หากคุณกาํลงัสแกนตน้ฉบบัจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพห์รือจากคอมพิวเตอร์โดยใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คุณตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพท่ี์มาพร้อม
กบัเคร่ืองพิมพบ์นคอมพิวเตอร์ก่อนการสแกน นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเปิดใชง้านก่อนการสแกนในคอมพิวเตอร์ Windows

หมายเหตุ: ขณะสแกนตน้ฉบบัแบบไร้ขอบ ใหใ้ชก้ระจกสแกน อยา่ใช ้ADF

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ: หากตอ้งการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ คุณควรแน่ใจวา่เปิดใชง้านคุณสมบติัน้ีอยู่

(Windows) เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ไปท่ีหวัขอ้ การสแกน จากนั้นเลือก Manage Scan to Computer (จดัการการสแกนไปคอมพิวเตอร์)

(OS X) หากคุณติดตั้ง HP Scan ไวใ้หเ้ปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ข้ึนมา ภายใต ้Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน) ใหค้ลิก Scan
to Computer (สแกนไปยงัคอมพิวเตอร์) และควรแน่ใจวา่เลือก Enable Scan to Computer (เปิดใชง้านการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์หรือในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. แตะ การสแกน แลว้เลือก Computer (คอมพิวเตอร์)

3. กดเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นปลายทางการสแกน

4. เลือกประเภทโพรไฟลส์แกนท่ีตอ้งการ

5. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

หมายเหตุ: คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP สแกนเอกสารเป็นรูปแบบท่ีแกไ้ขได ้สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้
ในหนา้ 60
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การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP (Windows)

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

3. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP คลิก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย) จาก Print, Scan & Fax (พมิพ์
สแกน และส่งโทรสาร)

4. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตอ้งการจากเมนูทางลดัท่ีปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตวัอยา่งการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

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

6. คลิก การสแกน แลว้เลือกช็อตคตัการสแกน

7. หลงัจากบนัทึกไฟลส์แกนเรียบร้อยแลว้ หนา้ต่าง Windows Explorer จะปรากฏข้ึน โดยแสดงไดเรกทอรีท่ีจดัเก็บไฟลส์แกนไว้

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP (OS X)

1. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

HP Scan (การสแกนของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Applications/Hewlett-Packard (แอพพลิเคชนั/Hewlett-Packard) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

2. เลือกชนิดของโปรไฟลก์ารสแกนท่ีคุณตอ้งการและทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจํา

คุณสามารถสแกนโดยตรงไปแฟลชไดร์ฟ USB จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

หมายเหตุ: สแกนเอกสารเป็นขอ้ความแบบแกไ้ขไดโ้ดยใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้
ในหนา้ 60

หากต้องการสแกนต้นฉบับไปยังอุปกรณ์หน่วยความจาํจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. ใส่แฟลชไดรฟ์ USB สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่แฟลชไดรฟ์ USB ในหนา้ 30

3. แตะ การสแกน แลว้เลือก Memory Device (อุปกรณ์หน่วยความจาํ)

4. แกไ้ขค่าการสแกนอ่ืน ๆ จากนั้นกดเลือก Start Scan (เร่ิมสแกน)

การสแกนโดยใช้ Webscan
Webscan (เวบ็สแกน) คือคุณสมบติัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ท่ีสามารถใชส้แกนภาพถ่ายและเอกสารจากเคร่ืองพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ได้

คุณสามารถใชคุ้ณสมบติัน้ีไดแ้มว้า่จะไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP บนคอมพิวเตอร์กต็าม
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หมายเหตุ: Webscan จะปิดการทาํงานและตอ้งเปิดใชใ้น EWS หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีเปิด EWS โปรดดูท่ี เปิด Embedded Web
Server ในหนา้ 120

หากคุณไม่สามารถพบ Webscan ใน EWS แสดงวา่ผูดู้แลเครือข่ายของคุณอาจปิด Webscan ไว ้หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย
หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน

หมายเหตุ: การสแกนผา่น Webscan รองรับฟังกช์ัน่การสแกนระดบัพ้ืนฐาน ใชง้านสแกนหรือเรียกใชฟั้งกช์ัน่เพ่ิมเติมโดยสแกนผา่นซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

3. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

4. จากหวัขอ้ Security (ระบบความปลอดภยั) คลิก Administrator Settings (ค่าผูดู้แลระบบ) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

5. เลือก Webscan เพ่ือเปิดใช ้Webscan

6. คลิก Apply (ปรับใช)้ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

7. คลิกแทบ็ การสแกน คลิก Webscan (เวบ็สแกน) ในหนา้ต่างดา้นซา้ย เปล่ียนการตั้งค่าใดๆ แลว้คลิก Start Scan (เร่ิมสแกน)

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้
เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขตวัอกัษร คลิปจากหนงัสือพิมพห์รือเอกสารอ่ืน ๆ คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP เพ่ือสแกนเป็นฟอร์แมตท่ีสามารถคน้หา ถ่ายสาํเนา วาง
และแกไ้ขได้

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (Windows)

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจก หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

3. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย) จาก Print, Scan & Fax (พมิพ์
สแกน และส่งโทรสาร)

4. เลือกประเภทขอ้ความแบบแกไ้ขได:้

ฉันต้องการจะ... ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้

ดึงเฉพาะขอ้ความโดยไม่มีการจดัรูปแบบใดๆ ของตน้ฉบบั เลือกช็อตคตั Save as Editable Text (OCR) (บันทึกเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้)
จากรายการ แลว้เลือก Text (.txt) จากเมนูดรอปดาวน์ File Type (ประเภทไฟล์)
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ดึงขอ้ความ และการจดัรูปแบบบางอยา่งของตน้ฉบบั เลือกช็อตคตั Save as Editable Text (OCR) (บันทกึเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้)
จากรายการ แลว้เลือก Rich Text (.rtf) จากเมนูดรอปดาวน์ File Type (ประเภท
ไฟล์)

ดึงขอ้ความและสามารถคน้หาไดใ้นโปรแกรมอ่าน PDF เลือกช็อตคตั Save as PDF (บนัทึกเป็น PDF) จากรายการ จากนั้นเลือก
Searchable PDF (.pdf) (PDF ที่ค้นหาได้) จากเมนูดรอปดาวน์ File Type
(ประเภทไฟล์)

5. คลิก การสแกน แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (OS X)

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจก หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

HP Scan (การสแกนของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Applications/Hewlett-Packard (แอพพลิเคชนั/Hewlett-Packard) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

3. เลือกประเภทขอ้ความแบบแกไ้ขได้

ฉนัตอ้งการจะ... ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี

ดึงเฉพาะขอ้ความโดยไม่มีการจดัรูปแบบใดๆ ของตน้ฉบบั เลือก TXT จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

ดึงขอ้ความ และการจดัรูปแบบบางอยา่งของตน้ฉบบั เลือก RTF จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

ดึงขอ้ความและสามารถคน้หาไดใ้นโปรแกรมอ่าน PDF เลือก Searchable PDF (PDF ที่ค้นหาได้) จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือดาํเนินการสแกนใหเ้สร็จส้ิน

คาํแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วร์สามารถแปลงเอกสารของคุณได ้ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบว่ากระจกสแกนเนอร์หรือช่อง ADF สะอาดดี

ระหวา่งสแกน คราบหรือฝุ่ นท่ีกระจกสแกนหรือช่อง ADF อาจถกูสแกนไปดว้ย และทาํใหซ้อฟตแ์วร์ไม่สามารถแปลงเอกสารเป็นขอ้ความแบบแกไ้ขได้

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เอกสารถูกต้องแล้ว

เม่ือสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขไดจ้าก ADF ตอ้งใส่ตน้ฉบบัลงใน ADF โดยใส่ส่วนหวัเขา้ไปก่อนและหงายหนา้ข้ึน เม่ือสแกนจากกระจกสแกนเนอร์
ตอ้งใส่ตน้ฉบบัเขา้ไปโดยใหส่้วนหวัหนัไปทางขอบดา้นซา้ยของกระจกสแกนเนอร์

และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเอกสารไม่เอียง หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวั
ป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

● ตรวจสอบให้แน่ใจข้อความในเอกสารชัดเจน

ในการแปลงเอกสารเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้ตน้ฉบบัตอ้งชดัเจนและมีคุณภาพสูง

เง่ือนไขต่อไปน้ีอาจเป็นอุปสรรคในการทาํงาน:

THWW การสแกน 61



◦ ตน้ฉบบัยบั

◦ โครงสร้างเอกสารซบัซอ้นเกินไป

◦ ขอ้ความจางหรือเลก็เกินไป

◦ ขอ้ความชิดกนัเกินไป ไม่อกัขระขาดหายหรือเช่ือมติดกนั เช่น "rn" อาจแสดงเป็น "m"

◦ ขอ้ความมีพ้ืนหลงัเป็นสี พ้ืนหลงัสีอาจทาํใหภ้าพส่วนหนา้กลืนกบัพ้ืนหลงัมากเกินไป

● เลอืกประเภทข้อความแบบแก้ไขได้ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเลือกชอ็ตคตัหรือการตั้งค่าเร่ิมตน้ท่ีอนุญาตใหมี้การสแกนเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้ตวัเลือกเหล่าน้ีใชก้ารตั้งค่าการสแกนท่ีออกแบบมาเพ่ือเพิ่ม
คุณภาพการสแกน OCR ของคุณให้สูงสุด

(Windows) ใชช้อร์ตคทั Editable Text (OCR) (ขอ้ความแกไ้ขไดแ้บบ OCR) หรือ Save as PDF (บนัทึกเป็น PDF)

(OS X) ใชค่้าปรับตั้ง Documents (เอกสาร)

● บนัทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบที่ถูกต้อง

62 บท 4   การทาํสาํเนาและสแกน THWW



5 โทรสาร

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส่์งและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได ้คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงัและสามารถตั้งค่ารายการโทรด่วนเพ่ือส่งโทรสารไปยงั
หมายเลขท่ีใชบ่้อยไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากน้ี คุณยงัสามารถกาํหนดตวัเลือกแฟกซ์อีกมายมายบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ความละเอียดและความเขม้ระหวา่ง
ความสวา่งและความดาํของแฟกซ์ท่ีส่ง

หมายเหตุ: ก่อนส่งโทรสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้ ั้งค่าเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร

สามารถตรวจสอบวา่ตั้งค่าแฟกซ์ไดถู้กตอ้งโดยเรียกใชก้ารทดสอบการตั้งค่าแฟกซ์จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าแฟกซ์และการทดสอบโดยคลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมออนไลน

● การส่งโทรสาร

● การรับโทรสาร

● การตั้งค่ารายการโทรด่วน

● การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร

● โทรสารและบริการโทรศพัทดิ์จิตอล

● การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

● รายงานแฟกซ์
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การส่งโทรสาร
คุณสามารถส่งโทรสารไดห้ลายวิธี คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีไดโ้ดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี ยงัสามารถส่งโทรสารดว้ยตนเองโดยใชโ้ทรศพัทท่ี์
ต่อกบัเคร่ืองไว ้วิธีน้ีจะช่วยใหคุ้ณสามารถพดูสายกบัผูรั้บก่อนส่งโทรสารได้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การส่งโทรสารมาตรฐาน

● การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

● การส่งโทรสารดว้ยตนเองจากโทรศพัท์

● การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่มบนหนา้จอ

● การส่งโทรสารจากหน่วยความจาํ

● การส่งโทรสารไปยงัผูร้ับหลายคน

● การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

การส่งโทรสารมาตรฐาน
คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีแบบหนา้เดียวหรือหลายหนา้ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ือง

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงานยนืยนัวา่ส่งโทรสารเรียบร้อยแลว้ คุณตอ้งเปิดใชง้านการยนืยนัโทรสาร

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารดว้ยตนเองโดยใชโ้ทรศพัทห์รือปุ่มกดบนหนา้จอ ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถควบคุมความเร็วในการโทรได ้คุณลกัษณะเหล่าน้ี
มีประโยชนม์ากเม่ือคุณตอ้งการใชบ้ตัรโทรศพัทเ์พ่ือชาํระค่าโทรศพัท ์และตอ้งกดปุ่มเม่ือไดรั้บสญัญาณในขณะโทร

การส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์ 

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

หมายเหตุ: หากใชก้ระจกสแกน ตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัจะตอ้งไม่มีกระดาษอยู ่ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจจบัเอกสารใน ADF แทนกระดาษท่ีกระจก
สแกน

2. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. ใส่หมายเลขโทรสารโดยใชคี้ยแ์พด

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเวน้ช่องวา่งในหมายเลขโทรสารท่ีจะกด ใหแ้ตะ * คา้งไวจ้นกวา่จะมีเคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏท่ีหนา้จอ

4. แตะท่ี ขาวดํา หรือ สี

หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่นตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั เคร่ืองพิมพจ์ะส่งโทรสารจากตน้ฉบบันั้นไปยงัหมายเลขท่ีคุณกด

คาํแนะนํา: หากผูร้ับรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสารท่ีคุณใช ้คุณอาจลองเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารได้

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์
คุณสามารถส่งเอกสารในคอมพิวเตอร์ออกไปเป็นโทรสารได ้โดยไม่ตอ้งพิมพส์าํเนาแลว้ส่งโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: แฟกซ์ท่ีส่งออกจากคอมพิวเตอร์ดว้ยวิธีน้ีจะใชก้ารเช่ือมต่อแฟกซ์ของเคร่ืองพิมพ ์ไม่ใช่การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ ดงันั้น ควรตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัสายโทรศพัทท่ี์ใชไ้ด ้และฟังกช์นัโทรสารไดรั้บการตั้งค่าและทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

หากตอ้งการใชคุ้ณสมบติัน้ี คุณตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพโ์ดยใชโ้ปรแกรมติดตั้งในซีดีซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (Windows)

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

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

3. จากรายการ Name (ช่ือ) เลือกเคร่ืองพิมพท่ี์มีคาํวา่ “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 สาํหรับผูร้ับ เปล่ียนการตั้งค่าเพ่ิมเติมสาํหรับโทรสาร แลว้คลิก Send Fax (ส่งโทรสาร) เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมโทรไปยงั
หมายเลขโทรสารนั้นแลว้เร่ิมส่งโทรสาร

ส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

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 (เพ่ิมใหก้บัผูรั้บ)

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

การส่งโทรสารด้วยตนเองจากโทรศัพท์
การส่งโทรสารดว้ยตนเองจะทาํใหคุ้ณสามารถโทรศพัทแ์ละสนทนากบัผูรั้บไดก่้อนท่ีคุณจะส่งโทรสาร คุณลกัษณะน้ีมีประโยชน์ในกรณีท่ีคุณตอ้งการแจง้ใหผู้รั้บทราบวา่
คุณกาํลงัจะส่งโทรสารก่อนทาํการส่งจริง เม่ือส่งโทรสารดว้ยตนเอง คุณจะไดย้นิเสียงสญัญาณการโทร เสียงโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากแป้นหูฟังโทรศพัท ์ซ่ึงจะช่วยใหใ้ช้
บตัรโทรศพัทเ์พ่ือส่งโทรสารไดง่้ายข้ึน

ผูรั้บอาจตอบรับโทรศพัทห์รือให้เคร่ืองโทรสารจดัการ ข้ึนอยูก่บัวา่ผูรั้บตั้งค่าเคร่ืองโทรสารอยา่งไร หากตวับุคคลเป็นผูรั้บสาย คุณสามารถสนทนากบัผูรั้บก่อนส่งโทรสาร
ได ้หากเคร่ืองโทรสารรับสายเอง คุณสามารถส่งโทรสารโดยตรงถึงเคร่ืองโทรสารเม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองรับโทรสาร

การส่งโทรสารจากโทรศัพท์เคร่ืองพ่วงด้วยตนเอง

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29
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หมายเหตุ: หากใชก้ระจกสแกน ตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัจะตอ้งไม่มีกระดาษอยู ่ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจจบัเอกสารใน ADF แทนกระดาษท่ีกระจก
สแกน

2. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. กดหมายเลขท่ีแป้นตวัเลขบนโทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หา้มกดคียแ์พดบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์ม่ือส่งโทรสารดว้ยตนเอง คุณตอ้งกดหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้ับบนแป้นโทรศพัท์

4. หากผูร้ับรับสาย คุณสามารถสนทนากบัผูรั้บก่อนส่งโทรสารได้

หมายเหตุ: หากเคร่ืองโทรสารรับสาย คุณจะไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองรับโทรสาร ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งโทรสาร

5. เม่ือคุณพร้อมท่ีจะส่งโทรสาร ใหแ้ตะ ขาวดาํ หรือ สี

หมายเหตุ: เม่ือเคร่ืองแจง้เตือน ใหเ้ลือก Send Fax (ส่งโทรสาร)

หากคุณคุยโทรศพัทอ์ยูก่บัผูรั้บ ใหข้อใหผู้รั้บเร่ิมรับโทรสารเม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองโทรสาร

โทรศพัทจ์ะไม่มีเสียงสญัญาณในขณะท่ีส่งโทรสาร ซ่ึงคุณสามารถวางสายในช่วงน้ีได ้แต่หากตอ้งการสนทนากบัผูรั้บสายต่อ ใหถื้อสายรอไวจ้นกวา่จะส่งโทรสาร
เสร็จ

การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่มบนหน้าจอ
การกดปุ่มบนหนา้จอช่วยใหคุ้ณสามารถกดหมายเลขบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์หมือนกบัการกดหมายเลขโทรศพัทป์กติ เม่ือส่งโทรสารโดยใชก้ารกดปุ่มบนหนา้จอ
คุณจะไดย้นิเสียงการโทร เสียงสญัญาณโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากลาํโพงของเคร่ืองพิมพ ์ช่วยใหส้ามารถตอบสนองต่อสญัญาณในขณะโทร รวมทั้งควบคุมจงัหวะการ
โทรได้

คาํแนะนํา: หากคุณใชบ้ตัรโทรศพัทแ์ละป้อนรหสั PIN ไม่รวดเร็วพอ เคร่ืองพิมพอ์าจเร่ิมส่งเสียงสญัญาณโทรสารเร็วเกินไป ทาํใหบ้ริการบตัรโทรศพัทไ์ม่รู้จกัรหสั
PIN หากเกิดกรณีน้ี คุณสามารถสร้างรายการหมายเลขโทรด่วนเพ่ือเก็บรหสั PIN สาํหรับบตัรโทรศพัท ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตั้งคา่รายการโทรด่วน
ในหนา้ 76

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดเสียงเอาไวเ้พ่ือใหไ้ดยิ้นเสียงสญัญาณโทรสาร

การส่งโทรสารโดยการกดปุ่มบนหน้าจอที่แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์หรือในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

หมายเหตุ: หากใชก้ระจกสแกน ตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัจะตอ้งไม่มีกระดาษอยู ่ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจจบัเอกสารใน ADF แทนกระดาษท่ีกระจก
สแกน

2. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ ขาวดาํ หรือ สี

● หากเคร่ืองพิมพพ์บวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่นตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั คุณจะไดย้นิสญัญาณการโทร

● หากวางตน้ฉบบับนกระจกสแกนเนอร์แลว้ ใหเ้ลือก Fax from scanner glass (ส่งแฟกซ์จากกระจกสแกน)

66 บท 5   โทรสาร THWW



4. เม่ือไดยิ้นเสียงสญัญาณพร้อมโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชคี้ยแ์พดบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

5. ปฏิบติัตามขอ้ความเตือนท่ีอาจเกิดข้ึน

คาํแนะนํา: ถา้คุณใชบ้ตัรโทรศพัทเ์พ่ือส่งโทรสารและมีรหสั PIN ของบตัรบนัทึกไวเ้ป็นหมายเลขโทรด่วนอยูแ่ลว้ เม่ือเคร่ืองให้คุณใส่รหสั PIN ใหแ้ตะ 
(หมายเลขโทรด่วน) เพ่ือเลือกขอ้มูลหมาายเลขโทรด่วนท่ีเกบ็หมายเลขรหสั PIN ของคุณ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัทาํหมายเลขลดัไดจ้าก การตั้งค่า
รายการโทรด่วน ในหนา้ 76.

โทรสารของคุณจะถูกส่งเม่ือเคร่ืองโทรสารท่ีรับตอบรับ

การส่งโทรสารจากหน่วยความจํา 
คุณสามารถสแกนโทรสารขาวดาํเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ แลว้ส่งโทรสารนั้นจากหน่วยความจาํได ้คุณสมบติัน้ีจะมีประโยชนห์ากหมายเลขโทรสารท่ีคุณกาํลงัพยายาม
ติดต่อนั้นไม่ว่างหรือใชไ้ม่ไดช้ัว่คราว เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนตน้ฉบบัมาเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ และจะส่งโทรสารออกไปเม่ือสามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับโทรสารได ้หลงั
จากเคร่ืองพิมพส์แกนหนา้ตน้ฉบบัลงในหน่วยความจาํแลว้ คุณสามารถนาํตน้ฉบบัทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษหรือกระจกสแกนเนอร์ไดท้นัที

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํจากหน่วยความจาํได้

การส่งโทรสารจากหน่วยความจาํ

1. วางตน้ฉบบัของคุณลงใน ADF โดยควํ่าลง

หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

2. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. ใชคี้ยแ์พดป้อนหมายเลขโทรสาร แตะ  (หมายเลขโทรด่วน) เพ่ือเลือกหมายเลขโทรด่วน หรือแตะ  (Call history (ประวติัการโทร)) เพ่ือเลือก
หมายเลขท่ีโทรหรือรับโทรสารก่อนหนา้น้ี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัทาํหมายเลขลดัไดจ้าก การตั้งค่ารายการโทรด่วน ในหนา้ 76.

4. แตะ ขาวดาํ หรือ สี

เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนตน้ฉบบัมาเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ และจะส่งโทรสารออกไปเม่ือเคร่ืองรับโทรสารพร้อม

การส่งโทรสารไปยงัผู้รับหลายคน
คุณสามารถส่งโทรสารไปยงัผูรั้บหลายคนไดใ้นคร้ังเดียวโดยการจดักลุ่มรายการหมายเลขโทรด่วนเป็นรายการหมายเลขโทรด่วนแบบกลุ่ม

การส่งโทรสารไปยงัผู้รับหลายคนโดยใช้กลุ่มหมายเลขโทรด่วน

1. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงท่ีมุมซา้ยหลงัของกระจกสแกนเนอร์หรือในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

หมายเหตุ: หากใชก้ระจกสแกน ตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัจะตอ้งไม่มีกระดาษอยู ่ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจจบัเอกสารใน ADF แทนกระดาษท่ีกระจก
สแกน

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุม กดเลือก Fax (โทรสาร) จากนั้นกดเลือก  (หมายเลขโทรด่วน)

3. กดเลือก  (Setup (ตั้งค่า))

4. กดเลือก Group Speed Dial (เบอร์ลดัของกลุ่ม) จากนั้นทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือจดัทาํกลุ่มผูรั้บ
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5. กดเลือกกลุ่มผูร้ับจากหนา้จอ Select Speed Dial (เลือกเบอร์ลดั)

6. แตะ Start Fax (เร่ิมโทรสาร)

หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่นตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั เคร่ืองจะส่งเอกสารไปยงัแต่ละหมายเลขในกลุ่มหมายเลขโทรด่วน

หมายเหตุ: คุณสามารถใชร้ายการในกลุ่มหมายเลขโทรด่วนเพ่ือส่งโทรสารขาวดาํเท่านั้น เน่ืองจากหน่วยความจาํมีจาํกดั เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนโทรสารไปเกบ็ไว้
ในหน่วยความจาํแลว้โทรออกหมายเลขแรก เม่ือทาํการเช่ือมต่อแลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะส่งโทรสารและโทรออกหมายเลขถดัไป หากหมายเลขนั้นไม่วา่งหรือไม่รับสาย
เคร่ืองพิมพจ์ะทาํตามการตั้งค่าของ Busy Redial (โทรซ้ําเมือ่สายไม่ว่าง) และ No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไม่มีผู้รับสาย) หากยงัเช่ือมต่อ
หมายเลขนั้นไม่ได ้เคร่ืองพิมพจ์ะโทรออกหมายเลขถดัไปและสร้างรายงานขอ้ผดิพลาด

ตรวจสอบรายละเอียดในการแกไ้ขตวัเลือกการโทรซํ้ าจาก การตั้งค่าตวัเลือกการโทรซํ้ า ในหนา้ 81.

การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผดิพลาด 
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) ป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลเน่ืองจากคุณภาพสญัญาณสายโทรศพัทไ์ม่ดี โดยการตรวจสอบขอ้ผดิ
พลาดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งส่งโทรสารและร้องขอการส่งขอ้มูลซํ้ าโดยอตัโนมติัในส่วนท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด สาํหรับโทรศพัทท่ี์มีสญัญาณดีจะไม่มีผลต่อค่าโทรศพัท ์หรืออาจยิ่ง
ช่วยใหค่้าโทรศพัทล์ดลงดว้ย สาํหรับโทรศพัทท่ี์มีสญัญาณไม่ดี ECM จะทาํใหเ้วลาส่งและค่าโทรศพัทเ์พ่ิมข้ึน แต่การส่งขอ้มูลจะไวใ้จไดม้ากข้ึน ค่าเร่ิมตน้จะกาํหนด
เป็น On (เปิด) ปิด ECM เฉพาะเม่ือค่าโทรศพัทเ์พ่ิมข้ึนมาก และหากคุณยอมรับสญัญาณคุณภาพไม่ดีไดเ้พ่ือแลกกบัค่าโทรท่ีลดลง

ก่อนปิดการตั้งค่า ECM ใหพิ้จารณาส่ิงต่อไปน้ี หากคุณปิด ECM:

● จะมีผลต่อคุณภาพและความเร็วในการส่งโทรสารท่ีคุณรับและส่ง

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

● คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารท่ีเป็นสีไดอี้กต่อไป

การเปลีย่นการตั้งค่า ECM โดยคาํส่ังจากแผงควบคุม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Advanced Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง)

4. กดเลือก Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) เพ่ือเปิดหรือปิด

5. เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)
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การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอตัโนมติัหรือดว้ยตนเองกไ็ด ้หากคุณปิดตวัเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง หากเปิดตวัเลือก
Auto Answer (ตอบรับอตัโนมัต)ิ (ค่าเร่ิมตน้) เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และโทรสารท่ีเขา้มาโดยอตัโนมติั หลงัจากมีเสียงเรียกเขา้ดงัตามจาํนวนคร้ังท่ีตั้งไวใ้น
Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) (การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เร่ิมตน้คือหา้คร้ัง)

หากคุณรับโทรสารท่ีใชก้ระดาษขนาด Legal หรือใหญ่กวา่ แต่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดต้ั้งค่าใหใ้ชก้ระดาษขนาด Legal ไว ้เคร่ืองพิมพจ์ะลดขนาดโทรสารใหพ้อดีกบั
กระดาษท่ีบรรจุอยู ่หากปิดใชง้านคุณสมบติั Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ เคร่ืองจะพิมพโ์ทรสารออกมาเป็นสองหนา้

หมายเหตุ: หากคุณกาํลงัทาํสาํเนาเอกสารขณะท่ีมีโทรสารเขา้มา โทรสารนั้นจะถูกเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพจ์นกวา่การทาํสาํเนาจะเสร็จส้ิน การดาํเนินการ
น้ีอาจลดจาํนวนหนา้ของโทรสารท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํได้

● การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● การตั้งค่าโทรสารสาํรอง

● การพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บจากหน่วยความจาํซํ้ า

● การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอ่ืน

● การตั้งขนาดกระดาษสาํหรับรับโทรสาร

● การตั้งการยอ่ขนาดอตัโนมติัสาํหรับโทรสารท่ีเขา้มา

● การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

● การรับแฟกซ์ผา่น HP Digital Fax

การรับโทรสารด้วยตนเอง
เม่ือคุณกาํลงัคุยโทรศพัทอ์ยู ่คนท่ีคุณคุยดว้ยสามารถส่งโทรสารมาใหคุ้ณไดใ้นขณะท่ีคุณยงัคงคุยอยู ่ซ่ึงเป็นการส่งโทรสารดว้ยตนเอง ใชว้ิธีการในส่วนน้ีเพ่ือรับโทรสาร
ดว้ยตนเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถรับโทรศพัทเ์พ่ือพดูคุยหรือฟังสญัญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดว้ยตนเองจากโทรศพัทท่ี์:

● ต่อเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง (ท่ีพอร์ต 2-EXT)

● ใชส้ายโทรศพัทร่์วมกนั แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง

วธีิการรับส่งโทรสารด้วยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเปิดใชง้านเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษป้อนอยูใ่นถาดหลกั

2. นาํตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนตน้ฉบบั

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

4. หากคุณกาํลงัสนทนากบัผูส่้งอยู ่แจง้ใหผู้ส่้งกด เร่ิมต้น บนเคร่ืองโทรสาร

5. เม่ือไดยิ้นสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองท่ีส่งโทรสารเขา้มา กรุณาปฏิบติัดงัน้ี

a. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร) จากนั้นเลือก ขาวดาํ หรือ สี

b. หลงัจากเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศพัทห์รือถือสายไวไ้ด ้สายโทรศพัทจ์ะเงียบระหวา่งส่งโทรสาร
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การต้ังค่าโทรสารสํารอง
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หเ้กบ็โทรสารทั้งหมดท่ีไดรั้บ หรือใหเ้กบ็เฉพาะโทรสารท่ีส่งเขา้มาขณะเคร่ืองพิมพข์ดัขอ้ง หรือไม่เก็บโทรสารท่ีไดรั้บไวเ้ลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะท่ีตอ้งการและขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั

วธีิตั้งโทรสารสํารองจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Advanced Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง)

4. แตะ Backup Fax Reception (โทรสารสาํรอง)

5. แตะการตั้งค่าท่ีตอ้งการ:

On (เปิด) การกาํหนดค่าเร่ิมตน้ เม่ือ Backup fax (โทรสารสาํรอง) เป็น On (เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะเก็บโทรสารท่ีไดรั้บทั้งหมดไวใ้นหน่วยความจาํ ซ่ึงช่วย
ให้คุณสามารถพิมพโ์ทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดซํ้ าไดสู้งสุด 30 หนา้ ถา้ยงัคงบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพเ์หลือนอ้ย เคร่ืองจะบนัทึกทบัขอ้มูลเก่าท่ีสุด และพิมพโ์ทรสารเม่ือไดรั้บโทรสารใหม่ หากหน่วยความจาํ
เต็มเพราะมีโทรสารท่ีไม่ไดพ้มิพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตอบรับโทรสารท่ีเขา้มา

หมายเหตุ: หากคุณไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป เช่น ภาพสีท่ีมีรายละเอียดมาก อาจไม่มีการเก็บบนัทึกในหน่วยความจาํเน่ืองจากขอ้จาํกดัของ
หน่วยความจาํ

On Error Only (เปิดเฉพาะเมื่อ
เกดิข้อผิดพลาดเท่าน้ัน)

ให้เคร่ืองพิมพเ์ก็บโทรสารไวใ้นหน่วยความจาํเฉพาะเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดท่ีทาํใหเ้คร่ืองพมิพไ์ม่สามารถพิมพโ์ทรสารได ้(เช่น เคร่ืองพิมพก์ระดาษหมด)
เคร่ืองพิมพจ์ะเก็บโทรสารท่ีเขา้มาเร่ือยๆ ตราบเท่าที่หน่วยความจาํยงัมีพื้นท่ีวา่ง (หากหน่วยความจาํเต็ม เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตอบรับโทรสารท่ีเขา้มา)
เม่ือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดแ้ลว้ โทรสารท่ีเก็บไวใ้นหน่วยความจาํจะถูกพมิพอ์อกมาโดยอตัโนมติั และจะถูกลบออกจากหน่วยความจาํ

Off (ปิด) ไม่เกบ็โทรสารไวใ้นหน่วยความจาํ เช่น คุณอาจตอ้งการปิด Backup fax (โทรสารสาํรอง) ดว้ยจุดประสงคด์า้นความปลอดภยั หากเกิดขอ้ผดิพลาด
ท่ีทาํให้เคร่ืองพมิพไ์ม่สามารถพิมพโ์ทรสารได ้(เช่น เคร่ืองพิมพก์ระดาษหมด) เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตอบรับโทรสารท่ีเขา้มา

การพมิพ์โทรสารที่ได้รับจากหน่วยความจําซ้ํา
โทรสารท่ีไดรั้บซ่ึงยงัไม่ไดพิ้มพอ์อกมาจะถูกเกบ็อยูใ่นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารใหม่ไดจ้นกวา่คุณจะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ คุณอาจตอ้งการลบโทรสารใน
หน่วยความจาํเพ่ือเหตุผลดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนบุคคล

คุณสามารถพิมพซ์ํ้ าโทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดไดถึ้งแปดแผน่หากยงัคงบนัทึกอยูใ่นหน่วยความจาํ ข้ึนอยูก่บัขนาดของโทรสารในหน่วยความจาํ ยกตวัอยา่งเช่น คุณอาจ
ตอ้งการพิมพโ์ทรสารซํ้ าหากทาํสาํเนาของเอกสารล่าสุดหาย

การพมิพ์โทรสารจากหน่วยความจําซ้ําโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ตอ้งแน่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์)

4. กดเลือก Fax Tools (ชุดเคร่ืองมือรับส่งแฟกซ์)
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5. กดเลือก Reprint Faxes in Memory (พิมพแ์ฟกซ์ซํ้าในหน่วยความจาํ)

โทรสารจะถูกพิมพต์ามลาํดบัยอ้นหลงัจากท่ีไดรั้บ โดยพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บล่าสุดก่อน ตามดว้ยลาํดบัถดัไป

6. หากตอ้งการหยดุการพิมพแ์ฟกซ์ซํ้ าในหน่วยความจาํ กดเลือก  (Cancel (ยกเลิก))

การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หส่้งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขโทรสารอ่ืนได ้ถา้เปิดใชฟั้งกช์ัน่ส่งต่อโทรสาร เคร่ืองพิมพข์องคุณจะรับและส่งต่อโทรสารขาวดาํเท่านั้น
โทรสารสีท่ีไดรั้บจะถูกส่งต่อไปเป็นขาวดาํ

HP ขอแนะนาํใหท่้านตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลขท่ีท่านตอ้งการโอนโทรสารไปนั้นเป็นสายโทรสารท่ีสามารถใชง้านได ้ส่งโทรสารสาํหรับทดสอบเพ่ือใหแ้น่ใจวา่
เคร่ืองโทรสารดงักล่าวสามารถรับโทรสารท่ีคุณส่งต่อไปได้

การส่งต่อโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Advanced Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง)

4. แตะ Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)

5. แตะ On (Print and Forward) (เปิด (การพิมพแ์ละการส่งต่อ)) เพ่ือพิมพแ์ละส่งต่อโทรสาร หรือเลือก On (Forward) (เปิด (การส่งต่อ))
เพ่ือส่งต่อโทรสาร

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งต่อโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารท่ีกาํหนด (เช่น หากเคร่ืองไม่เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพโ์ทรสาร หากคุณตั้งค่า
เคร่ืองพิมพใ์หพิ้มพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของโทรสารท่ีไดรั้บ เคร่ืองจะพิมพร์ายงานขอ้ผิดพลาดดว้ย

6. ท่ีพร้อมต ์ใหใ้ส่หมายเลขของเคร่ืองโทรสารท่ีจะรับโทรสารท่ีโอนสาย แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว) ป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับแต่ละพร้อมตต่์อไปน้ี: วนัท่ี
เร่ิมตน้, เวลาเร่ิมตน้, วนัท่ีส้ินสุด และเวลาส้ินสุด

7. การส่งต่อโทรสารถูกเปิดใชง้าน แตะ OK (ตกลง) เพ่ือยนืยนั

ถา้เคร่ืองพิมพไ์ฟดบัเม่ือตั้งค่า Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร) ไว ้เคร่ืองจะบนัทึกค่า Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร) และ
หมายเลขโทรศพัท ์เม่ือเปิดเคร่ืองไดอี้กคร้ัง การตั้งค่าการส่งต่อโทรสารจะยงัคงเป็น On (เปิด)

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการส่งต่อโทรสารไดโ้ดยเลือก Off (ปิด) จากเมนู Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)

การต้ังขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร
คุณสามารถเลือกขนาดกระดาษสาํหรับโทรสารท่ีไดรั้บ ขนาดกระดาษท่ีเลือกควรตรงกบัขนาดท่ีบรรจุไวใ้นถาดหลกั เคร่ืองโทรสารสามารถพิมพบ์นกระดาษขนาด
Letter, A4 หรือ Legal เท่านั้น

หมายเหตุ: หากใส่กระดาษผดิขนาดลงในถาดหลกัเม่ือไดรั้บโทรสาร เคร่ืองจะไม่พิมพโ์ทรสารนั้นออกมาและจะมีขอ้ความขอ้ผิดพลาดปรากฏบนจอแสดงผล ใส่
กระดาษ Letter, A4 หรือ Legal แลว้แตะ OK (ตกลง) เพ่ือพิมพโ์ทรสาร

การกาํหนดขนาดกระดาษสําหรับโทรสารที่ได้รับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)
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3. แตะ Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

4. กดเลือก Fax Paper Size (ขนาดกระดาษแฟกซ์) จากนั้นกดเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

การต้ังการย่อขนาดอตัโนมัติสําหรับโทรสารที่เข้ามา
การตั้งค่า Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ จะกาํหนดการทาํงานของเคร่ืองพิมพเ์ม่ือไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดกระดาษท่ีตั้งค่าเร่ิม
ตน้ไว ้การตั้งค่าน้ีจะถูกใชง้านเป็นค่าเร่ิมตน้ ดงันั้นภาพของโทรสารท่ีเขา้มาจะถูกลดขนาดใหพ้อดีกบัหน่ึงหนา้หากเป็นไปได ้หากไม่ใชคุ้ณสมบติัน้ี ขอ้มลูท่ีเกินหน่ึงหนา้จะ
ถกูพิมพอ์อกมาในหนา้ท่ีสอง Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ มีประโยชน์เม่ือคุณรับโทรสารท่ีใชก้ระดาษขนาด Legal แต่ใส่กระดาษขนาด
Letter ไวใ้นถาดหลกั

วธีิการตั้งค่าย่อขนาดอตัโนมตัจิากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Advanced Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง)

4. กดเลือก Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ เพ่ือเปิดหรือปิด

การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ต้องการ
หากคุณเปิดใชบ้ริการระบุ ID ผูโ้ทรกบัผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัท ์คุณจะสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารเฉพาะ ไม่ใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บจากหมาย
เลขนั้นๆ เม่ือไดรั้บสายโทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะเปรียบเทียบหมายเลขกบัรายการหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการเพ่ือระบุวา่ ควรบลอ็กสายโทรสารนั้นหรือไม่ หากหมายเลข
นั้นตรงกบัรายการหมายเลขโทรสารท่ีบลอ็ก เคร่ืองจะไม่พิมพโ์ทรสารออกมา (จาํนวนสูงสุดของหมายเลขโทรสารท่ีสามารถบลอ็กไดจ้ะแตกต่างกนัไปในแต่ละรุ่น)

หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีไม่ไดมี้ใหบ้ริการในทุกประเทศ/พ้ืนท่ี หากคุณลกัษณะน้ีไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ การต้ังค่า Junk Fax Blocker (การ
บลอ็คโทรสารทีไ่ม่ต้องการ) จะไม่ปรากฏในเมนู Fax Options (ตวัเลือกโทรสาร) หรือเมนู Fax Settings (การตั้งค่าโทรสาร)

หมายเหตุ: หากไม่มีการเพ่ิมหมายเลขโทรศพัทล์งในรายการหมายเลขผูโ้ทร ใหส้นันิษฐานเอาวา่คุณไม่ไดส้มคัรสมาชิกเพ่ือรับบริการหมายเลขผูโ้ทร

● การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

● การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

● การพิมพร์ายงานโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารท่ีไม่ต้องการ

คุณสามารถบลอ็กหมายเลขท่ีตอ้งการโดยการเพ่ิมไวใ้นรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไม่ต้องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

4. แตะ การตั้งค่า Junk Fax Blocker (การบลอ็คโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. จะมีขอ้ความระบุวา่ จาํเป็นตอ้งมีหมายเลขผูโ้ทรเพ่ือใชบ้ลอ็กโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ แตะ OK (ตกลง) เพ่ือดาํเนินการต่อ

6. แตะ Add Numbers (เพ่ิมหมายเลข)
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7. การเลือกหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็กจากรายการ ID ผูโ้ทร ใหแ้ตะ Select from Caller ID History (เลือกจากประวติัรายการ ID ผูโ้ทร)

- หรือ -

การป้อนหมายเลขโทรสารท่ีตอ้งการบลอ็กดว้ยตนเอง ใหแ้ตะ Enter new number (ป้อนหมายเลขใหม่)

8. หลงัจากกรอกหมายเลขแฟกซ์ท่ีจะบลอ็ค กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้้อนหมายเลขโทรสารตามท่ีปรากฏบนหนา้จอแผงควบคุม ไม่ใช่หมายเลขโทรสารท่ีปรากฏตรงส่วนหวัของโทรสารท่ี
ไดรั้บ เน่ืองจากหมายเลขดงักล่าวอาจแตกต่างกนั

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

หากคุณไม่ตอ้งการบลอ็กหมายเลขโทรสารอีกต่อไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้นออกจากรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการได้

วธีิการลบหมายเลขจากรายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ต้องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

4. แตะ การตั้งค่า Junk Fax Blocker (การบลอ็คโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. แตะ Remove Numbers (ลบหมายเลข)

6. แตะหมายเลขท่ีตอ้งการลบ แลว้แตะ OK (ตกลง)

การพมิพ์รายงานโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

ใชข้ ั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการซ่ึงบลอ็กไว้

การพมิพ์รายงานโทรสารที่ไม่ต้องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Settings (การตั้งค่า) แลว้เลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

4. แตะ การตั้งค่า Junk Fax Blocker (การบลอ็คโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. แตะ Print Reports (พิมพร์ายงาน) แลว้จึงเลือก Junk Fax List (รายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ)

การรับแฟกซ์ผ่าน HP Digital Fax
หากเคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ผา่นสาย Ethernet เช่ือมต่อแบบไร้สายหรือใชส้าย USB คุณสามารถใช ้HP Digital Fax เพ่ือรับแฟกซ์อตัโนมติัและ
บนัทึกแฟกซ์โดยตรงไปยงักล่องจดหมายของคุณหรือในโฟลเดอร์เครือข่ายท่ีคุณระบุ คุณสามารถใช ้HP Digital Fax เพ่ือจดัเกบ็สาํเนาดิจิตอลแฟกซ์ไดง่้าย ๆ หรือ
เพ่ือลดความยุง่ยากในการจดัการไฟลเ์อกสารจดัพิมพเ์ป็นจาํนวนมาก

โทรสารท่ีไดรั้บจะถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบ TIFF (Tagged Image File Format)

ไฟลจ์ะไดร้ับการตั้งช่ือดว้ยวิธีการดงัน้ี XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif โดยท่ี X คือขอ้มูลของผูส่้ง, Y คือวนัท่ี และ Z คือเวลาท่ีไดรั้บโทรสารนั้น

หมายเหตุ: HP Digital Fax จะใชง้านไดส้าํหรับการรับแฟกซ์แบบขาวดาํเท่านั้น แฟกซ์สีจะถกูจดัพิมพ์
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● เง่ือนไขสาํหรับ HP Digital Fax

● เปิดใช ้HP Digital Fax

● ปรับแต่งค่า HP Digital Fax

เงือ่นไขสําหรับ HP Digital Fax

● โฟลเดอร์ปลายทางของคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์จะตอ้งเปิดทาํงานอยูต่ลอดเวลา คอมพิวเตอร์ปลายทางจะตอ้งเปิดใชง้านดว้ย เน่ืองจากจะไม่มีการบนัทึกโทรสาร
หากคอมพิวเตอร์ปิดอยูห่รืออยูใ่นโหมดไฮเบอร์เนต

● ตอ้งใส่กระดาษไวใ้นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพใส่กระดาษ ในหนา้ 24

เปิดใช้ HP Digital Fax

การตดิตั้ง HP Digital Fax (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

2. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP คลิกเลือก Digital Fax Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่าโทรสารดจิติอล) จาก Print, Scan & Fax
(พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การตดิตั้ง HP Digital Fax (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Digital Fax Archive (เก็บถาวรโทรสารดิจิตอล) ในส่วนการตั้งค่าโทรสาร

ปรับแต่งค่า HP Digital Fax

คุณสามารถปิด HP Digital Fax และปิดการพิมพแ์ฟกซ์จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

การปรับเปลีย่นการตั้งค่าจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น) จากนั้นกดเลือก HP Digital Fax

4. เลือกการตั้งค่าท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าต่อไปน้ี

● Fax Print (พมิพ์โทรสาร): เลือกตวัเลือกน้ีเพ่ือพิมพโ์ทรสารทนัทีท่ีไดรั้บ หากคุณปิดการพิมพ ์จะยงัคงมีการพิมพโ์ทรสารสี

● Disable HP Digital Fax (ปิด HP Digitla Fax): ปิด HP Digital Fax

หมายเหตุ: ใชซ้อฟตแ์วร์ HP ในคอมพิวเตอร์เพ่ือเปิด HP Digital Fax
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การปรับเปลีย่นการตั้งค่าจากซอฟต์แวร์ของ HP (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

2. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP คลิกเลือก Digital Fax Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่าโทรสารดจิติอล) จาก Print, Scan & Fax
(พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การปรับเปลีย่นการตั้งค่าจากซอฟต์แวร์ของ HP (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Digital Fax Archive (เก็บถาวรโทรสารดิจิตอล) ในส่วนการตั้งค่าโทรสาร

ปิด HP Digital Fax

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น) จากนั้นเลือก HP Digital Fax

4. กดเลือก Disable HP Digital Fax (ปิด HP Digital Fax)

5. แตะ Yes (ใช่)
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การต้ังค่ารายการโทรด่วน
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารท่ีใชบ่้อยเป็นรายการหมายเลขลดัได ้คุณสามารถโทรหมายเลขเหล่าน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: นอกจากการสร้างและการจดัการรายการโทรด่วนจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ลว้ คุณยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น
ซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีอยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์และระบบ EWS ของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 117

● การตั้งค่าและการเปล่ียนรายการโทรด่วน

● การตั้งค่าและการเปล่ียนรายการโทรด่วนแบบกลุ่ม

● การลบรายการโทรด่วน

● การพิมพร์ายการโทรด่วน

การต้ังค่าและการเปลีย่นรายการโทรด่วน
คุณสามารถจดัเกบ็หมายเลขโทรสารเป็นรายการโทรด่วนได้

การตั้งค่ารายการโทรด่วน

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Speed Dial Setup (ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน)

4. แตะ Add/Edit Speed Dial (เพิม่/แก้ไขการโทรด่วน) แลว้แตะหมายเลขรายการท่ีไม่ไดใ้ชง้าน

5. พิมพห์มายเลขโทรสารแลว้แตะ ถดัไป

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

6. พิมพช่ื์อรายการโทรด่วน แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. แตะ OK (ตกลง)

การเปลีย่นแปลงรายการโทรด่วน

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Speed Dial Setup (ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน)

4. แตะ Add/Edit Speed Dial (เพิม่/แก้ไขการโทรด่วน) แลว้แตะรายการโทรด่วนท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง

5. หากคุณตอ้งการเปล่ียนหมายเลขแฟกซ์ ใหพิ้มพห์มายเลขใหม่ แลว้กดเลือก ถดัไป

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

6. พิมพช่ื์อรายการโทรด่วน แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. แตะ OK (ตกลง)
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การต้ังค่าและการเปลีย่นรายการโทรด่วนแบบกลุ่ม
คุณสามารถจดัเกบ็กลุ่มหมายเลขโทรสารเป็นรายการโทรด่วนแบบกลุ่มได้

การตั้งค่ารายการโทรด่วนแบบกลุ่ม

หมายเหตุ:  ก่อนท่ีคุณจะสร้างรายการโทรด่วนแบบกลุ่ม คุณตอ้งสร้างรายการโทรด่วนแบบกลุ่มไวแ้ลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงรายการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Speed Dial Setup (ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน)

4. แตะ Group Speed Dial (หมายเลขลดัรายกลุ่ม) แลว้แตะหมายเลขรายการท่ีไม่ไดใ้ชง้าน

5. กดเลือกรายการโทรด่วนท่ีคุณตอ้งการรวมไวใ้นรายการโทรด่วนแบบกลุ่ม แลว้กดเลือก OK (ตกลง)

6. พิมพช่ื์อรายการโทรด่วน แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การเปลีย่นแปลงรายการโทรด่วนแบบกลุ่ม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นเลือก Speed Dial Setup (ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน)

3. เลือก Group Speed Dial (หมายเลขลดัรายกลุ่ม) แลว้แตะรายการท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง

4. หากคุณตอ้งการเพ่ิมหรือแกไ้ขรายการโทรด่วนจากกลุ่ม ใหก้ดเลือกรายการโทรด่วนท่ีคุณตอ้งการรวมหรือท่ีคุณตอ้งการแกไ้ข แลว้กดเลือก OK (ตกลง)

5. หากคุณตอ้งการเปล่ียนช่ือของรายการโทรด่วน ใหพิ้มพช่ื์อใหม่ แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การเปลีย่นแปลงรายการโทรด่วน

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. แตะ Speed Dial Setup (ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน)

4. แตะ Add/Edit Speed Dial (เพิม่/แก้ไขการโทรด่วน) แลว้แตะรายการโทรด่วนท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง

5. หากคุณตอ้งการเปล่ียนหมายเลขแฟกซ์ ใหพิ้มพห์มายเลขใหม่ แลว้กดเลือก ถดัไป

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

6. พิมพช่ื์อรายการโทรด่วน แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. แตะ OK (ตกลง)

การลบรายการโทรด่วน
เม่ือตอ้งการลบรายการโทรด่วนหรือรายการโทรด่วนแบบกลุ่ม ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี
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1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Speed Dial Setup (ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน)

3. แตะ Delete Speed Dial (ลบรายการโทรด่วน) แตะรายการท่ีคุณตอ้งการลบ แลว้แตะ Delete (ลบ) แลว้แตะ Yes (ใช่) เพ่ือยนืยนั

หมายเหตุ: การลบรายการโทรด่วนแบบกลุ่มจะไม่ทาํใหร้ายการโทรด่วนรายบุคคลถกูลบไปดว้ย

การพมิพ์รายการโทรด่วน
เม่ือตอ้งการพิมพร์ายการโทรด่วนทั้งหมดท่ีตั้งไว ้ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพใส่กระดาษ ในหนา้ 24

2. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Speed Dial Setup (ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน)

4. แตะ Print Speed Dial List (พิมพร์ายการโทรด่วน)
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การเปลีย่นการตั้งค่าโทรสาร
หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหป้ฏิบติัขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้ หรือกาํหนดค่าตวัเลือกอ่ืนๆ
สาํหรับการรับส่งโทรสาร

● การกาํหนดคา่หวักระดาษโทรสาร

● การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมติั)

● การกาํหนดจาํนวนครั้ งของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ

● การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ

● การตั้งค่าชนิดการโทร

● การตั้งค่าตวัเลือกการโทรซํ้ า

● การตั้งความเร็วโทรสาร

● การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

การกาํหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร
หวักระดาษโทรสารจะพิมพช่ื์อคุณและหมายเลขโทรสารไวท่ี้ส่วนบนของโทรสารทุกแผน่ท่ีคุณส่งไป HP ขอแนะนาํใหต้ั้งค่าหวักระดาษแฟกซ์โดยใชซ้อฟตแ์วร์
เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณยงัสามารถตั้งค่าหวักระดาษโทรสารไดท่ี้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ตามท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ี

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พ้ืนท่ี กาํหนดใหต้อ้งมีขอ้มูลหวักระดาษโทรสาร

การตั้งค่าหรือเปลีย่นหัวกระดาษโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

3. แตะ Fax Header (หวักระดาษโทรสาร)

4. ป้อนช่ือบุคคลหรือช่ือบริษทั แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

5. ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การต้ังโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมัติ)
โหมดตอบรับจะกาํหนดว่าเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้หรือไม่

● เปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ หากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพร์ับโทรสารโดยอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับสายและโทรสารท่ีเขา้มา
ทั้งหมด

● ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ หากตอ้งการรับโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งพร้อมท่ีจะใหมี้ผูรั้บสายโทรสารท่ีเขา้มา ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพ์
จะไม่สามารถรับโทรสารได้
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วธีิการตั้งค่าโหมดตอบรับ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

3. แตะ Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ เพ่ือเปิดหรือปิด

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ
หากคุณเปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณจะสามารถกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนท่ีอุปกรณ์จะตอบรับสายเรียกเขา้อตัโนมติัได้

การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) มีความสาํคญัหากคุณมีเคร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพเ์พราะคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองตอบรับรับสาย
ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย จาํนวนเสียงเรียกเขา้สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ

ตวัอยา่งเช่น ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุด (จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร่ืองจะรับโทรสาร
หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความไว้

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

3. แตะ Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)

4. กดเลือกจาํนวนเสียงสญัญาณ

5. แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว) เพ่ือยนืยนัการตั้งค่า

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการคุณสมบติัเสียงโทรศพัทเ์ฉพาะ ทาํใหคุ้ณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์น่ึงสาย เม่ือคุณสมคัรบริการน้ี แต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศพัทท่ี์แตกต่างกนั คุณยงัสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะได้

หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายท่ีมีเสียงเรียกเขา้เฉพาะ โปรดใหบ้ริษทัโทรศพัทก์าํหนดเสียงหน่ึงรูปแบบสาํหรับสายโทรศพัทแ์ละอีกหน่ึงรูปแบบสาํหรับสาย
โทรสาร HP ขอแนะนาํใหคุ้ณขอเสียงเรียกเขา้ดงัสองหรือสามคร้ังสาํหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือเคร่ืองพิมพต์รวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะ เคร่ืองจะรับสายนั้นและ
รับโทรสาร

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบสญัญาณเพ่ือตอบรับ) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือตั้งค่า
สญัญาณเพ่ือตอบรับเฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพ่ือตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณเพ่ือตอบรับท่ีกาํหนด
โดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพ่ือรับโทรสาร

หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ All Rings (เสียงเรียกเข้าท้ังหมด)

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารไม่ไดเ้ม่ือปิดหมายเลขโทรศพัทห์ลกั

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ใหร้ับสายโทรสารอตัโนมติั

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นเลือก Advanced Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง)
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4. แตะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ)

5. จะปรากฏขอ้ความระบุวา่ ไม่ควรเปล่ียนการตั้งค่าน้ีเวน้แต่คุณจะมีหลายหมายเลขบนโทรศพัทส์ายเดียวกนั แตะ Yes (ใช่) เพ่ือดาํเนินการต่อ

6. โปรดปฏิบติัตามวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● แตะรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับรับโทรสาร

- หรือ -

● แตะ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) และทาํตามคาํแนะนาํบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ไม่สามารถตรวจสอบเสียงเรียกเขา้ได ้หรือหากคุณ
ยกเลิกคุณสมบติัน้ีก่อนท่ีจะดาํเนินการเสร็จส้ิน รูปแบบเสียงเรียกเขา้จะถูกตั้งเป็นรูปแบบเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ All Rings (เสียงเรียกเข้าท้ังหมด)

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายภายในและสายภายนอกแตกต่างกนั คุณตอ้งหมุนหมายเลขโทรสารจาก
หมายเลขภายนอก

การต้ังค่าชนิดการโทร
ใชข้ั้นตอนน้ีเพ่ือตั้งค่าโหมดการโทรระบบหมุนหรือการโทรระบบกด ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งมาจากโรงงานคือ ระบบหมุน หา้มเปล่ียนการตั้งค่าจนกวา่คุณจะทราบวา่สายโทรศพัท์
ของคุณไม่สามารถใชก้ารโทรระบบหมุนได้

หมายเหตุ: ตวัเลือกการโทรระบบกดจะไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

การตั้งค่าชนิดการโทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

3. กดเลือก Dial Type (ประเภทการโทร)

4. แตะเพื่อเลือก Tone Dialing (ระบบโทรแบบกดปุ่ม) หรือ Pulse Dialing (ระบบโทรแบบหมุน)

การต้ังค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา
หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสารไดเ้น่ืองจากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับหรือสายไม่วา่ง เคร่ืองพิมพจ์ะพยายามโทรซํ้าตามการตั้งค่าตวัเลือกโทรซํ้ าเม่ือสายไม่วา่งและ
โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสาย ใชข้ั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านตวัเลือก

● Busy redial (โทรซํ้ าเม่ือสายไม่วา่ง): เม่ือเปิดตวัเลือกน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะโทรซํ้ าโดยอตัโนมติัเม่ือไดรั้บสญัญาณสายไม่วา่ง ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งไวจ้ากโรงงาน
สาํหรับตวัเลือกน้ีคือ On (เปิด)

● No answer redial (โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูร้ับสาย): เม่ือเปิดตวัเลือกน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะโทรซํ้ าอตัโนมติัหากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับ ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งไวจ้าก
โรงงานสาํหรับตวัเลือกน้ีคือ Off (ปิด)

การตั้งค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Advanced Fax Setup (การต้ังค่าโทรสารขั้นสูง)

3. แตะ Busy Redial (โทรซ้ําเมือ่สายไม่ว่าง) หรือ No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไม่มีผู้รับสาย) แลว้เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม
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การต้ังความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งเคร่ืองของคุณและเคร่ืองโทรสารอ่ืนๆ เม่ือส่งและรับโทรสารได้

หากคุณใชข้อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี อาจจาํเป็นตอ้งตั้งความเร็วโทรสารใหช้า้ลง:

● บริการโทรศพัทผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต

● ระบบเครือข่ายโทรศพัท ์(PBX)

● การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (FoIP)

● โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร ใหใ้ช ้Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ในระดบัตํ่าลง การค่าความเร็วโทรสารในตารางมีดงัต่อไปน้ี

ค่าความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ช้า) v.29 (9600 บอด)

การตั้งค่าความเร็วโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Advanced Fax Setup (การต้ังค่าโทรสารขั้นสูง)

3. แตะ Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

4. แตะเพื่อเลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึง

การต้ังค่าระดบัเสียงของโทรสาร
ใชข้ ั้นตอนน้ีเพ่ือเพ่ิมหรือลดระดบัเสียงของโทรสาร

การตั้งระดบัเสียงของโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Basic Fax Setup (การตั้งค่าโทรสารเบือ้งต้น)

3. แตะ Fax Sound Volume (ระดบัเสียงของโทรสาร)

4. แตะเพื่อเลือก Soft (เบา), Loud (ดงั) หรือ Off (ปิด)
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โทรสารและบริการโทรศัพท์ดจิติอล
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการโทรศพัทดิ์จิตอลแก่ลกูคา้ เช่น

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

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

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

● FoIP: บริการโทรศพัทร์าคาประหยดัท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วิธีน้ีเรียกวา่ การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ต
โพรโทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP)

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ในหนา้ 84

เคร่ืองพิมพ ์HP ไดร้ับการออกแบบมาเพ่ือใชง้านกบับริการโทรศพัทแ์อนะลอ็กแบบเดิมโดยเฉพาะ หากคุณอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีใชโ้ทรศพัทร์ะบบดิจิตอล (เช่น
DSL/ADSL, PBX หรือ ISDN) คุณอาจตอ้งใชต้วัแปลงหรือฟิลเตอร์ดิจิตอลเป็นแอนะลอ็กเม่ือตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร

หมายเหตุ: HP ไม่รับประกนัวา่เคร่ืองพิมพจ์ะใชง้านร่วมกบัผูใ้หบ้ริการหรือสายโทรศพัทร์ะบบดิจิตอลทั้งหมด ในสภาพแวดลอ้มท่ีใชง้านระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือ
ตวัแปลงดิจิตอลเป็นเป็นแอนะลอ็กทั้งหมด เราขอแนะนาํใหคุ้ณสอบถามบริษทัโทรศพัทโ์ดยตรงเก่ียวกบัตวัเลือกการตั้งค่าท่ีถกูตอ้งตามบริการสายโทรศพัทท่ี์ให้
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การใช้โทรสารผ่านอนิเทอร์เน็ตโพรโทคอล
คุณสามารถสมคัรใชบ้ริการโทรศพัทร์าคาประหยดัได ้เพ่ือใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วิธีการน้ีเรียกวา่ การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์
เน็ตโพรโทคอล (FoIP)

คุณอาจใชบ้ริการ FoIP (ท่ีใหบ้ริการโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) หาก:

● กดรหสัพ้ืนท่ีเฉพาะและหมายเลขแฟกซ์

● มีกล่องแปลงสญัญาณ IP (IP converter) ท่ีต่อกบัอินเทอร์เน็ต และมีพอร์ตโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กสาํหรับเช่ือมต่อโทรสาร

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

คาํแนะนํา: การสนบัสนุนการส่งโทรสารแบบดั้งเดิมผา่นระบบโทรศพัทอิ์นเทอร์เน็ตโพรโทคอลมกัถูกจาํกดั หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร ใหล้องใช้
ความเร็วโทรสารในระดบัตํ่าลงหรือปิดใชง้านโหมดการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโทรสาร (ECM) อยา่งไรก็ตาม หากคุณปิด ECM คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสาร
สีได้

ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมในการเปล่ียนความเร็วแฟกซ์ไดจ้าก การตั้งความเร็วโทรสาร ในหนา้ 82 หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช ้ECM โปรดดูท่ี การส่ง
โทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 68

หากมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมไดจ้ากแผนกสนบัสนุนดา้นการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ห้
บริการในประเทศของคุณ
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รายงานแฟกซ์
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพิ้มพร์ายงานขอ้ผดิพลาด และยนืยนัรายงานโดยอตัโนมติัสาํหรับการส่งและรับโทรสารแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี ยงัสัง่พิมพร์ายงานระบบดว้ย
ตนเองไดเ้ม่ือตอ้งการ รายงานน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์

ตามค่าเร่ิมตน้ จะมีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์ห้พิมพร์ายงานเฉพาะเม่ือมีปัญหาในการรับหรือส่งโทรสารเท่านั้น ขอ้ความยนืยนัวา่การส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อยหรือไม่จะปรากฏ
ข้ึนในช่วงสั้นๆ บนหนา้จอแผงควบคุมหลงัจากการส่งแต่ละครั้ ง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถอ่านรายงานได ้คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากแผงควบคุมหรือซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 99

● การพิมพร์ายงานยนืยนัการโทรสาร

● การพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของการส่งโทรสาร

● การพิมพแ์ละดูบนัทึกการรับและส่งโทรสาร

● การลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร

● การพิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ังล่าสุด

● การพิมพร์ายงานหมายเลขผูโ้ทร

● การดูประวติัการโทร

การพมิพ์รายงานยนืยนัการโทรสาร
หากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพร์ายงานยนืยนัเม่ือส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อย ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ีเพ่ือใชคุ้ณสมบติัการยืนยนัโทรสารก่อนท่ีจะส่งโทรสาร เลือก เปิด
(การส่งโทรสาร) หรือ เปิด (การส่งและการรับ) อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ค่าเร่ิมตน้ของการยนืยนัการส่งโทรสารท่ีตั้งไวคื้อ Off (ปิด) ซ่ึงหมายความวา่จะไม่มีการพิมพร์ายงานยนืยนัสาํหรับการส่งและรับโทรสารแต่ละคร้ัง ขอ้ความยนืยนัวา่การ
ส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อยหรือไม่จะปรากฏข้ึนในช่วงสั้นๆ บนหนา้จอแผงควบคุมหลงัจากการส่งแต่ละคร้ัง

หมายเหตุ: คุณสามารถใส่รูปภาพหนา้แรกของโทรสารไวใ้นรายงาน Fax Sent Confirmation (การยนืยนัการส่งโทรสาร) ได ้หากคุณเลือก เปิด (การส่ง
โทรสาร) หรือ เปิด (การส่งและการรับ) และหากคุณสแกนโทรสารเพ่ือส่งจากหน่วยความจาํ หรือใชต้วัเลือก Scan and Fax (สแกนและโทรสาร)

การใช้การยนืยนัการโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Advanced Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์ขั้นสูง) จากนั้นกดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานการยนืยนัโทรสารเม่ือคุณส่งและรับโทรสารเสร็จ ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

เปิด (การส่งโทรสาร) พมิพร์ายงานยนืยนัการส่งโทรสารทุกชุด

On (Fax Receive) (เปิด (การ
รับโทรสาร))

พมิพร์ายงานยนืยนัการรับโทรสารทุกชุด

เปิด (การส่งและการรับ) พมิพร์ายงานยนืยนัการรับส่งโทรสารทุกชุด
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การใส่รูปภาพของโทรสารไว้ในรายงาน

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Advanced Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์ขั้นสูง) จากนั้นกดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

4. แตะท่ี เปิด (การส่งโทรสาร) หรือ เปิด (การส่งและการรับ)

5. แตะ Fax Confirmation with image (การยนืยนัโทรสารดว้ยภาพ)

การพมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของการส่งโทรสาร
คุณสามารถกาํหนดค่าเคร่ืองพิมพเ์พ่ือใหพิ้มพร์ายงานโดยอตัโนมติัเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดขณะรับและส่งโทรสารได้

วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์เพือ่พมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของโทรสารโดยอตัโนมตัิ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Advanced Fax Setup (ตั้งค่าแฟกซ์ขั้นสูง) จากนั้นกดเลือก Fax Error Report (รายงานขอ้ผดิพลาดแฟกซ์)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

เปิด (การส่งและการรับ) พิมพร์ายงานเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับและส่งโทรสาร

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานขอ้ขดัขอ้งใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโทรสาร

เปิด (การส่งโทรสาร) พิมพร์ายงานเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการส่งขอ้มูล ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

On (Fax Receive) (เปิด (การ
รับโทรสาร))

พิมพร์ายงานเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับขอ้มูล

การพมิพ์และดูบันทึกการรับและส่งโทรสาร
คุณสามารถพิมพบ์นัทึกรายการโทรสารท่ีเคร่ืองพิมพไ์ดรั้บและส่งไปแลว้

วธีิการพมิพ์บันทึกการรับส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Fax Reports (รายงานโทรสาร)

3. แตะ Fax Log (บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร)

การล้างบันทึกการรับส่งโทรสาร
ใชข้ ั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร

หมายเหตุ: การลา้งบนัทึกโทรสารจะลบโทรสารทั้งหมดท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํดว้ย
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การล้างบันทึกการรับส่งโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) แลว้แตะ Fax Tools (เคร่ืองมือโทรสาร)

3. แตะ Clear Fax Log (ลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร)

การพมิพ์รายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสารที่ส่งไปคร้ังล่าสุด
รายงานรายการโทรสารครั้ งล่าสุดจะพิมพร์ายละเอียดของรายการโทรสารคร้ังล่าสุดท่ีเกิดข้ึน รายละเอียดต่างๆ รวมถึง หมายเลขโทรสาร จาํนวนหนา้ และสถานะของ
โทรสาร

การพมิพ์รายงานรายการโทรสารคร้ังล่าสุด

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Fax Reports (รายงานโทรสาร)

3. แตะ Last Transaction (รายการสุดทา้ย)

การพมิพ์รายงานหมายเลขผู้โทร
ใชข้ ั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารของผูโ้ทร

การพมิพ์รายงานประวตัหิมายเลขผู้โทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกด Fax Reports (รายงานโทรสาร)

3. แตะ Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโ้ทร)

การดูประวติัการโทร
ใชข้ ั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือดูรายการสายทั้งหมดท่ีปรากฏบนเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ไม่สามารถพิมพป์ระวติัการโทรได ้คุณสามารถดูประวติัการโทรไดจ้ากจอแสดงผลของแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์ท่านั้น

การดูประวตักิารโทร

1. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ  (Call history (ประวติัการโทร))
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6 บริการบนเวบ็

เคร่ืองพิมพมี์โซลูชนัท่ีใชเ้วบ็อนัทนัสมยัซ่ึงสามารถช่วยใหคุ้ณเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว รับและพิมพเ์อกสารไดเ้ร็วยิง่ข้ึน โดยมีความยุง่ยากลดลง ทั้งหมดน้ี
สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์

หมายเหตุ:  เม่ือตอ้งการใชคุ้ณสมบติัเวบ็ดงักล่าว เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต (ผา่นสายอีเธอร์เน็ตหรือการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) คุณไม่สามารถใช้
คุณลกัษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อโดยใชส้าย USB

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● บริการทางเวบ็คืออะไร

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● การใชบ้ริการทางเวบ็

● การลบบริการทางเวบ็
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บริการทางเวบ็คอือะไร
เคร่ืองพิมพมี์บริการทางเวบ็ดงัต่อไปน้ี:

● HP ePrint

● Print Apps (แอพพลิเคชนัการพิมพ)์

HP ePrint
HP ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยให้คุณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงสามารถดาํเนินการได้
ง่ายๆ เพียงแค่ส่งอีเมลไปยงัอีเมลแอดเดรสท่ีกาํหนดไวใ้หก้บัเคร่ืองพิมพ ์เม่ือคุณเปิดใชง้านบริการทางเวบ็ท่ีเคร่ืองพิมพ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์พิเศษ
หากคุณสามารถส่งอีเมล คุณกส็ามารถพิมพไ์ดจ้ากทุกท่ีโดยใช ้HP ePrint

หลงัจากสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้น HP Connected (www.hpconnected.com) คุณสามารถลงช่ือเขา้ใชเ้พ่ือดูสถานะงาน HP ePrint จดัการคิวงาน
เคร่ืองพิมพ ์HP ePrint กาํหนดตวับุคคลท่ีสามารถใชอี้เมลแอดเดรส HP ePrint เพ่ือพิมพง์าน หรือขอคาํแนะนาํสาํหรับ HP ePrint

Print Apps (แอพพลเิคชันการพมิพ์)
แอพพลิเคชนัการพิมพช่์วยใหคุ้ณสามารถคน้หาและพิมพเ์น้ือหาทางเวบ็ท่ีกาํหนดรูปแบบสาํเร็จไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ นอกจากน้ี คุณยงัสามารถสแกนและจดั
เกบ็เอกสารแบบดิจิทลับนเวบ็ไดด้ว้ย

แอพพลิเคชัน่การพิมพมี์เน้ือหาหลากหลายใหคุ้ณเลือกดู ตั้งแต่คูปองร้านคา้ไปจนถึงกิจกรรมครอบครัว ข่าวสาร การท่องเท่ียว กีฬา การทาํอาหาร ภาพถ่าย และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย คุณสามารถดูและพิมพภ์าพออนไลน์ไดจ้ากเวบ็ไซตภ์าพถ่ายยอดนิยมต่างๆ ไดด้ว้ย

แอพพลิเคชัน่การพิมพบ์างโปรแกรมยงัช่วยใหคุ้ณกาํหนดเวลาส่งเน้ือหาแอพพลิเคชัน่ไปยงัเคร่ืองพิมพข์องคุณไดอี้กดว้ย

เน้ือหาท่ีมีการจดัรูปแบบไวใ้หเ้หมาะสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณหมายความวา่ จะไม่มีการตดัเน้ือหาหรือภาพใดออก และไม่มีการพิมพห์นา้ส่วนเกินท่ีมีขอ้ความแค่บรรทดั
เดียว ในเคร่ืองพิมพบ์างเคร่ือง คุณสามารถเลือกการตั้งค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพบ์นหนา้จอดูตวัอยา่งงานพิมพไ์ดด้ว้ย

ทั้งหมดน้ีคุณทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดคอมพิวเตอร์เลยดว้ยซํ้ า!
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การต้ังค่าบริการทางเวบ็
หากตอ้งการตั้งคา่บริการทางเวบ็ ใหใ้ชว้ิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี

หมายเหตุ: ก่อนท่ีคุณจะตั้งค่า Web Services ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อ Ethernet หรือเครือข่ายไร้สาย

● การตั้งค่าบริการบนเวบ็โดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

การต้ังค่าบริการบนเวบ็โดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจ์ะแสดงวิธีการง่ายๆ ในการตั้งค่าและจดัการบริการบนเวบ็

เม่ือตอ้งการตั้งค่าบริการทางเวบ็ ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัอินเทอร์เน็ตผา่นการเช่ือมต่อ Ethernet หรือเครือข่ายไร้สาย

2. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (แอพพลิเคชนัการพิมพ)์ หรือ  (HP ePrint)

3. แตะ Yes (ใช่) เพ่ือยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้านของบริการบนเวบ็และเปิดใชง้านบริการบนเวบ็

4. ในหนา้จอ Auto Update (อพัเดตอตัโนมตั)ิ ใหแ้ตะYes (ใช่) เพ่ืออนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจหาและติดตั้งอพัเดตผลิตภณัฑโ์ดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวน์โหลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทวนซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือตั้งค่า HP
ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ต ั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การต้ังค่าบริการทางเว็บโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
คุณสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือติดตั้งและจดัการบริการบนเวบ็ได้

เม่ือตอ้งการตั้งค่าบริการทางเวบ็ ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

3. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) คลิก Setup (การต้ังค่า) แลว้คลิก Continue (ดาํเนินการต่อ) และปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือยอมรับขอ้กาํหนดการใช้

4. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวน์โหลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท ทวนขั้นตอนจากขั้นท่ี 1 เพ่ือตั้งค่า HP ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ต ั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน
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การต้ังค่าบริการทางเว็บโดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP
หากคุณไม่ไดต้ ั้งค่า Web Services เม่ือคุณติดตั้งซอฟตแ์วร์ HP ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยงัสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าวเพ่ือตั้งค่า Web Services
ได้

การตั้งค่า Web Services (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

2. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP เลือก ePrint Setup (ตั้งค่า ePrint) จาก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) EWS
เคร่ืองพิมพจ์ะเปิดข้ึนมา

3. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

4. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) คลิก Setup (การต้ังค่า) แลว้คลิก Continue (ดาํเนินการต่อ) และปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือยอมรับขอ้กาํหนดการใช้

5. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวน์โหลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทวนซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือตั้งค่า HP
ePrint

6. หากเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซีเม่ือทาํการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ใหป้้อนการตั้งค่าเหล่าน้ี

a. แตะ Enter Proxy (ป้อนพร็อกซี)

b. ป้อนการตั้งค่าพร็อกซี แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่า Web Services (OS X)

▲ เม่ือตอ้งการตั้งค่าและจดัการ Web Services คุณสามารถใช ้Embedded Web Server (EWS) ของเคร่ืองพิมพไ์ด ้สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 91
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การใช้บริการทางเวบ็
หวัขอ้ต่อไปน้ีจะอธิบายวิธีใชง้านและกาํหนดค่าบริการทางเวบ็

● HP ePrint

● Print Apps (แอพพลิเคชนัการพิมพ)์

HP ePrint
HP ePrint ช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา

เม่ือตอ้งการใช ้HP ePrint ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณมีส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี:

● คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือท่ีสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตและอีเมลได้

● เคร่ืองพิมพท่ี์สามารถใช ้HP ePrint ได ้ซ่ึงมีการเปิดใชง้านบริการทางเวบ็แลว้

คาํแนะนํา: ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในการจดัการและกาํหนดค่า HP ePrint และคุณสมบติัการทาํงานล่าสุดไดจ้าก HP Connected ท่ี
www.hpconnected.com

การพมิพ์โดยใช้ HP ePrint

พิมพเ์อกสารผา่น HP ePrint โดยทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. เปิดใชง้านบริการทางเวบ็

a. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint)

b. ยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้าน แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ เพ่ือเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

c. พิมพห์นา้ขอ้มูล ePrint แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้นั้น เพ่ือลงช่ือสมคัรใชบ้ญัชี HP ePrint

2. ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ ใหเ้ปิดแอพพลิเคชนัอีเมล

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชนัอีเมลในในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัแอพพลิเคชนั

3. สร้างขอ้ความอีเมลใหม่ จากนั้นแนบไฟลท่ี์คุณตอ้งการพิมพ์

4. ป้อนท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพใ์นบรรทดั “To” (ถึง) ของขอ้ความอีเมล จากนั้นเลือกตวัเลือกเพ่ือส่งขอ้ความอีเมล

หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ HP ePrint จะไม่ยอมรับงานพิมพอี์เมล หากมีหลายอีเมลแอดเดรสในฟิลด ์"To" (ถึง) หรือ "Cc" (สาํเนาถึง) เพียงป้อนอีเมล
แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ์HP ของคุณลงในฟิลด ์"To" (ถึง) อยา่ป้อนอีเมลแอดเดรสเพ่ิมเติมในฟิลดอ่ื์นๆ

ค้นหาทีอ่ยู่อเีมลของเคร่ืองพมิพ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดส้ร้างบญัชี ePrint แลว้

สมคัรบญัชีใชง้านใน HP Connected โดยเขา้ไปท่ี HP Connected จาก www.hpconnected.com

▲ จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint)

เม่ือตอ้งการกาํหนดท่ีอยูอี่เมลเอง ใหแ้ตะ Print Info (ขอ้มูลการพิมพ)์ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูลท่ีมีรหสัเคร่ืองพิมพแ์ละคาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีกาํหนดท่ีอยู่
อีเมลเอง
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ปิด HP ePrint

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์แตะ  (HP ePrint) แลว้แตะ Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ ePrint แลว้แตะ Off (ปิด)

หมายเหตุ: หากตอ้งการลบบริการทางเวบ็ออกทั้งหมด โปรดดูท่ี การลบบริการทางเวบ็ ในหนา้ 95

Print Apps (แอพพลเิคชันการพมิพ์)
แอพพลิเคชัน่การพิมพจ์ะช่วยใหคุ้ณคน้หาและพิมพเ์น้ือหาเวบ็รูปแบบสาํเร็จไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ

● ใชแ้อพพลิเคชนัการพิมพ์

● จดัการแอพพลิเคชนัการพิมพ์

● ปิดแอพพลิเคชนัการพิมพ์

ใช้แอพพลเิคชันการพมิพ์

เม่ือตอ้งการใชแ้อพพลิเคชนัการพิมพบ์นเคร่ืองพิมพข์องคุณ ใหแ้ตะ  (แอพพลิเคชนัการพิมพ)์ บนหนา้จอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ลว้จึงแตะแอพพลิเคชนัการ
พิมพท่ี์คุณตอ้งการใช้

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแอพพลิเคชนัการพิมพแ์ต่ละตวัไดท่ี้ www.hpconnected.com

จัดการแอพพลเิคชันการพมิพ์

คุณสามารถจดัการแอพพลิเคชนัการพิมพข์องคุณไดผ้า่น HP Connected คุณสามารถเพ่ิม กาํหนดค่า หรือลบแอพพลิเคชนัการพิมพ ์แลว้ตั้งค่าลาํดบัท่ีแอพจะ
ปรากฏบนหนา้จอแผงควบคุมเคร่ืองพิมพข์องคุณ

หมายเหตุ: จดัการแอพพลิเคชนัการพิมพจ์าก HP Connected โดยจดัทาํบญัชีผูใ้ชจ้าก HP Connected จากนั้นเพิ่มเคร่ืองพิมพข์องคุณ หากตอ้งการ
ขอ้มลูเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี www.hpconnected.com

ปิดแอพพลเิคชันการพมิพ์

ปิดแอพพลิเคชนัการพิมพโ์ดยทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์แตะ  (HP ePrint) แลว้แตะ Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Apps แลว้แตะ Off (ปิด)

หมายเหตุ: หากตอ้งการลบบริการทางเวบ็ออกทั้งหมด โปรดดูท่ี การลบบริการทางเวบ็ ในหนา้ 95
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การลบบริการทางเวบ็
หากตอ้งการลบบริการทางเวบ็ ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint) จากนั้นกดเลือก Settings (การตั้งค่า)

2. คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็)

หมายเหตุ: นอกจากน้ีคุณยงัสามารถลบ Web Services ไดจ้าก EWS เรียกใช ้EWS โดยดูรายละเอียดใน เปิด Embedded Web Server
ในหนา้ 120
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7 การดูแลตลบัหมึกพมิพ์

เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุดจากเคร่ืองพิมพ ์คุณตอ้งดาํเนินขั้นตอนการดูแลรักษาง่ายๆ บางประการ

คาํแนะนํา: หากคุณมีปัญหาในทาํสาํเนาเอกสาร โปรดดู การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 133

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ขอ้มลูเก่ียวกบัตลบับรรจุหมึกและหวัพิมพ์

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การพิมพโ์ดยใชห้มึกสีดาํหรือหมึกสีโดยเฉพาะ

● การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก

● สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก

● การเกบ็อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ์

● การจดัเกบ็ขอ้มูลการใชแ้บบไม่ระบุช่ือ
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ข้อมูลเกีย่วกบัตลบับรรจุหมึกและหัวพมิพ์
ขอ้แนะนาํต่อไปน้ีจะช่วยบาํรุงรักษาตลบับรรจุหมึก HP และใหมี้คุณภาพการพิมพส์มํ่าเสมอ

● คาํแนะนาํในคู่มือผูใ้ชน้ี้เป็นวิธีการเปล่ียนตลบับรรจุหมึก และไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พ่ือการติดตั้งคร้ังแรก

● เกบ็ตลบับรรจุหมึกทั้งหมดไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมท่ีผนึกไวอ้ยา่งแน่นหนา จนกวา่จะใชง้าน

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปิดเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การปิดเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 39

● จดัเกบ็ตลบับรรจุหมึกไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง (15-35 °C หรือ 59-95 °F)

● อยา่ทาํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยไม่จาํเป็น เพราะจะทาํใหเ้ปลืองหมึกและทาํใหต้ลบัหมึกพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

● ดูแลรักษาตลบับรรจุหมึกอยา่งระมดัระวงั การทาํตลบัหมึกพิมพห์ล่น กระแทก หรือถืออยา่งไม่ระมดัระวงัในระหวา่งการติดตั้ง อาจทาํใหเ้กิดปัญหาในการพิมพไ์ด้
ชัว่คราว

● หากคุณกาํลงัเคล่ือนยา้ยเคร่ืองพิมพ ์ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ีเพ่ือป้องกนัไม่ให้หมึกพิมพร์ั่วไหลออกจากเคร่ืองพิมพ ์หรือเกิดความเสียหายอ่ืนแก่เคร่ืองพิมพ:์

◦ อยา่ลืมปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกด  (ปุ่ ม Power (เปิด/ปิด)) รอจนกวา่เสียงจากภายในเคร่ืองพิมพท่ี์ทาํงานอยูทุ่กเสียงหยดุลงก่อนถอดปลัก๊เคร่ืองพิมพ์
สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การปิดเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 39

◦ ตอ้งแน่ใจวา่ไม่ไดถ้อดตลบัหมึกพิมพอ์อก

◦ เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเคล่ือนยา้ยโดยวางในแนวราบ ไม่ควรวางตะแคงดา้นขา้ง เอาดา้นหนา้หรือดา้นหลงัลง หรือควํ่าดา้นบนลง

ข้อควรระวงั: HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบับรรจุหมึกท่ีหมดโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพการพิมพ ์และการใชห้มึกเปลืองท่ีอาจเกิดข้ึน หรือความเสีย
หายต่อระบบหมึกพิมพ ์หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยูโ่ดยเดด็ขาด

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 99
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การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์รือจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ี โปรดดูท่ี
เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 117 และ การใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 9 คุณสามารถพิมพห์นา้สถานะเคร่ืองพิมพเ์พ่ือดูขอ้มลูน้ีไดด้ว้ย (โปรดดูท่ี
Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์ ในหนา้ 127)

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Tools (เคร่ืองมือ) แลว้แตะ Display Estimated Ink Levels (แสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ)

หมายเหตุ: ขอ้ความเตือนระดบัหมึกและตวัแสดงจะใหข้อ้มูลโดยประมาณสาํหรับการเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึก
ใหม่เพื่อเปล่ียน เพ่ือป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่เคร่ืองจะแจง้เตือนใหคุ้ณดาํเนินการ

หมายเหตุ: หากคุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่ปรากฏ
ข้ึน

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะถูกใชใ้นกระบวนการพิมพด์ว้ยหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกาํหนดการทาํงานเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพ์
และตลบัหมึกสาํหรับการพิมพ ์รวมทั้งตรวจสอบหวัพ่นหมึก ซ่ึงเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบั
หมึกพิมพห์ลงัจากการใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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การพมิพ์โดยใช้หมกึสีดาํหรือหมกึสีโดยเฉพาะ
สาํหรับการใชง้านปกติ ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดอ้อกแบบมาเพ่ือพิมพโ์ดยใชเ้ฉพาะตลบัหมึกสีดาํเม่ือตลบัหมึกสีหมด

อยา่งไรกต็าม เคร่ืองพิมพข์องคุณออกแบบมาเพ่ือใหคุ้ณสามารถพิมพไ์ดย้าวนานท่ีสุดเม่ือตลบัหมึกเร่ิมหมด

เม่ือมีหมึกเพียงพอในหวัพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะใหคุ้ณสามารถใชห้มึกสีดาํไดเ้ฉพาะเม่ือตลบัหมึกสีอยา่งนอ้ยหน่ึงสีหมด และสามารถใชห้มึกสีเฉพาะเม่ือตลบัหมึกสีดาํหมด

● จาํนวนท่ีคุณสามารถพิมพโ์ดยใชห้มึกสีดาํหรือหมึกสีโดยเฉพาะนั้นมีจาํกดั ดงันั้นโปรดเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํรองไวเ้ปล่ียนเม่ือคุณอยูใ่นสถานการณ์ท่ีพิมพด์ว้ย
หมึกสีดาํหรือหมึกสีโดยเฉพาะ

● เม่ือมีหมึกไม่เพียงพอเพ่ือพิมพ ์คุณจะไดรั้บขอ้ความวา่ตลบัหมึกอยา่งนอ้ยหน่ึงตลบัหมด และคุณจะตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมดก่อนท่ีจะดาํเนินการพิมพต่์อ

ข้อควรระวงั: แมต้ลบัหมึกพิมพจ์ะไม่เสียหายเม่ืออยูน่อกเคร่ืองพิมพ ์แต่จาํเป็นตอ้งมีตลบัหมึกพิมพติ์ดตั้งอยูก่บัหวัพิมพต์ลอดเวลาหลงัจากท่ีตั้งค่าและใชง้านเคร่ืองพิมพ์
แลว้ การปล่อยใหช่้องใส่ตลบัหมึกพิมพห์น่ึงช่องหรือมากกวา่วา่งเป็นเวลานานอาจทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณภาพในการพิมพแ์ละอาจทาํใหห้วัพิมพเ์สียหายได ้หากคุณไดน้าํ
ตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพเ์ป็นเวลานานหรือเม่ือเร็วๆ น้ีคุณมีปัญหากระดาษติด และพบวา่คุณภาพการพิมพล์ดลง ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี การทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ในหนา้ 156
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การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑห์มึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ โปรดดูท่ี โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP ในหนา้ 181

หากคุณยงัไม่มีตลบับรรจุหมึกสาํรองสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์โปรดดูท่ี สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 103

หมายเหตุ: ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น

หมายเหตุ: ตลบัหมึกพิมพบ์างรุ่นไม่มีในทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

ข้อควรระวงั: HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบับรรจุหมึกท่ีหมดโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพการพิมพ ์และการใชห้มึกเปลืองท่ีอาจเกิดข้ึน หรือความเสีย
หายต่อระบบหมึกพิมพ ์หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยูโ่ดยเดด็ขาด

การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

เปล่ียนตลบัหมึกพิมพต์ามขั้นตอนเหล่าน้ี

1. ตรวจสอบดูวา่เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยูห่รือไม่

2. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: รอจนกระทัง่แคร่ตลบับรรจุหมึกหยดุเคล่ือนท่ีก่อนท่ีจะดาํเนินการต่อไป

3. กดท่ีดา้นหนา้ของตลบัหมึกพิมพเ์พ่ือปลดออก แลว้จึงดึงตลบัหมึกพิมพอ์อกจากช่องเสียบ

4. นาํตลบัหมึกพิมพใ์หม่ออกจากบรรจุภณัฑ์

5. ใชต้วัอกัษรท่ีระบุสีหมึกเพ่ือช่วยระบุสี เล่ือนตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ในช่องเสียบท่ีวา่งอยู ่จนกระทัง่มีเสียงคลิกเขา้ท่ี และติดแน่นกบัช่องเสียบ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณดนัตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ในช่องเสียบท่ีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรสีเดียวกบัสีของตลบัหมึกพิมพท่ี์คุณกาํลงัติดตั้ง
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6. ทาํซํ้ าขั้นตอนท่ี 3 ถึง 5 เม่ือตอ้งการเปล่ียนตลบับรรจุหมึกแต่ละอนั

7. ปิดฝาแคร่ตลบัหมึกพิมพ์
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ส่ังซ้ือตลบับรรจุหมึก
ในการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์ใหไ้ปท่ี www.hp.com (ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น) บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพแ์บบ
ออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค อยา่งไรก็ตาม หลายประเทศมีขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือทางโทรศพัท ์การคน้หาร้านคา้ในทอ้งถ่ิน และการพิมพร์ายการชอ้ป
ป้ิง นอกจากน้ี คุณยงัสามารถไปท่ีหนา้ www.hp.com/buy/supplies เพ่ือรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ ์HP ในประเทศของคุณ

ใชแ้ต่ตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนท่ีมีหมายเลขตรงกบัตลบับรรจุหมึกท่ีคุณกาํลงัจะเปล่ียนเท่านั้น คุณสามารถดูหมายเลขตลบัหมึกพิมพไ์ดท่ี้:

● ในเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ใหค้ลิกแทบ็ Tools (เคร่ืองมอื) ภายใต ้Product Information (ขอ้มูลผลิตภณัฑ)์ ใหค้ลิก Ink Gauge (มาตรวดั
ระดบัหมึก) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

● บนรายงานสถานะเคร่ืองพิมพ ์(โปรดดูท่ี Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์ ในหนา้ 127)

● บนฉลากของตลบับรรจุหมึกท่ีคุณกาํลงัจะเปล่ียน

● บนสต๊ิกเกอร์ภายในเคร่ืองพิมพ ์เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพเ์พ่ือหาสต๊ิกเกอร์

หมายเหตุ: ตลบับรรจุหมึกสาํหรับตดิตั้ง ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพไ์ม่มีวางจาํหน่ายในแบบแยกซ้ือ
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การเกบ็อุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์
คุณสามารถปล่อยตลบับรรจุหมึกไวใ้นเคร่ืองพิมพเ์ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติได ้อยา่งไรกต็าม เพ่ือใหต้ลบัรรจุหมึกใชง้านไดน้าน ควรปิดเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถกูตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การปิดเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 39
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การจดัเกบ็ข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุช่ือ
ตลบัหมึกพิมพ ์HP ท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพน้ี์ประกอบดว้ยชิปหน่วยความจาํท่ีช่วยการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี ชิปหน่วยความจาํจะเกบ็ชุดของขอ้มูลท่ีไม่มีการระบุ
ช่ือเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองพิมพ ์ซ่ึงอาจรวมขอ้มูลต่อไปน้ี: จาํนวนหนา้ท่ีพิมพโ์ดยใชต้ลบัหมึกดงักล่าว พ้ืนท่ีหนา้เอกสาร ความถ่ีในการพิมพแ์ละโหมดการพิมพท่ี์ใช้

โดยขอ้มูลน้ีจะช่วยให ้HP สามารถออกแบบเคร่ืองพิมพใ์นอนาคตใหต้อบสนองต่อความตอ้งการทางการพิมพข์องลกูคา้ได ้ขอ้มลูท่ีรวบรวมจากชิปหน่วยความจาํตลบั
หมึกพิมพจ์ะไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้พ่ือระบุลกูคา้หรือผูใ้ชต้ลบัหมึกพิมพห์รือเคร่ืองพิมพไ์ด้

HP รวบรวมตวัอยา่งของชิปหน่วยความจาํจากตลบัหมึกพิมพท่ี์ส่งกลบัไปท่ีโครงการส่งคืนผลิตภณัฑแ์ละการรีไซเคิลของ HP ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย (โปรแกรม HP
Planet Partners: www.hp.com/recycle) ชิปหน่วยความจาํท่ีไดจ้ากการเกบ็ตวัอยา่งน้ีจะถกูนาํไปอ่านและศึกษาเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองพิมพใ์นอนาคต
ของ HP พนัธมิตรของ HP ผูช่้วยเหลือในดา้นการรีไซเคิลผลิตภณัฑน้ี์อาจตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลน้ีดว้ยเช่นกนั

บุคคลภายนอกท่ีครอบครองตลบัหมึกพิมพน้ี์อาจเขา้ใชข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือบนชิปหน่วยความจาํ ถา้คุณไม่ตอ้งการใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูลน้ี คุณสามารถปรับให้ชิปน้ีใหไ้ม่
ทาํงาน อยา่งไรก็ตาม หลงัจากปรับใหชิ้ปทาํงานไม่ไดแ้ลว้ คุณจะไม่สามารถใชง้านตลบัหมึกนั้นในเคร่ืองพิมพ ์HP

ถา้คุณกงัวลเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือน้ี คุณสามารถทาํใหข้อ้มูลน้ีเขา้ใชง้านไม่ไดโ้ดยการปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มูลการใช้
เคร่ืองพิมพไ์ด้

วธีิปิดฟังก์ชันข้อมูลการใช้งาน

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปบนหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. เลือก Tools (เคร่ืองมอื) แลว้แตะ Cartridge Chip Information (ขอ้มลูชิปของตลบัหมึก)

3. แตะ OK (ตกลง) เพ่ือปิดการรวบรวมขอ้มูลการใชง้าน

หมายเหตุ: เปิดฟังกช์ัน่แสดงขอ้มูลการใชง้าน โดยคืนค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ดูรายละเอียดวิธีคืนค่าเร่ิมตน้ไดจ้าก Restore defaults (คืนค่าดีฟอลต)์
ในหนา้ 40

หมายเหตุ: คุณสามารถใชต้ลบัหมึกต่อไปไดใ้นเคร่ืองพิมพข์อง HP ถา้คุณปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มลูการใชง้านของเคร่ืองพิมพ์
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8 การตั้งค่าเครือข่าย

ค่าขั้นสูงเพ่ิมเติมมีใหเ้ลือกใชจ้ากหนา้หลกัของเคร่ืองพิมพ ์(Embedded Web Servers หรือ EWS)

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย

● การเปล่ียนการตั้งค่าเครือข่าย

● วิธีเปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet

● ใช ้HP Wireless Direct
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การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์สําหรับการส่ือสารไร้สาย
● ก่อนเร่ิมใชง้าน

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สายของคุณ

● การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ

● การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เปิดหรือปิดฟังกช์ัน่ไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาในการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์ใหดู้ท่ี ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย ในหนา้ 151

คาํแนะนํา: สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าและการใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย โปรดไปท่ี HP Wireless Printing Center
(www.hp.com/go/wirelessprinting)

ก่อนเร่ิมใช้งาน
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

● เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่ออยูก่บัเครือข่ายโดยใชส้าย Ethernet

● เครือข่ายไร้สายไดร้ับการตั้งค่าและทาํงานอยา่งถูกตอ้ง

● เคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้คร่ืองพิมพอ์ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั (ซบัเน็ต)

ขณะท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์ระบบอาจขอใหคุ้ณป้อนช่ือเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหสัผา่นของระบบไร้สาย

● ช่ือเครือข่ายไร้สายคือช่ือของเครือข่ายไร้สายของคุณ

● รหสัผา่นเครือข่ายไร้สายจะป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใชคี้ย ์WEP หรือ
วลีผา่น WEP อยา่งใดอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บัระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งการ

หากคุณยงัไม่ไดเ้ปล่ียนช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัตั้งแต่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจคน้หาขอ้มูลน้ีไดท่ี้ดา้นหลงัหรือดา้นขา้งของเราเตอร์ไร้สาย

หากคุณไม่พบช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัหรือไม่สามารถจาํขอ้มูลน้ีได ้โปรดดูเอกสารคู่มือท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยงัคน้หา
ขอ้มูลน้ีไม่พบ ใหติ้ดต่อผูดู้แลเครือข่ายหรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ

การติดตั้งเคร่ืองพมิพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
ใช ้Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนจากการเช่ือม
ต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย ในหนา้ 109

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย)

3. แตะ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย)

4. แตะ Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการตดิตั้งแบบไร้สาย)

5. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏข้ึนเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

หากคุณใชเ้คร่ืองพิมพท่ี์มีการเช่ือมต่อแบบอ่ืน เช่น การเช่ือมต่อ USB ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํใน การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ ในหนา้ 109 เพ่ือติดตั้งเคร่ืองพิมพ์
ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
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การเปลีย่นประเภทการเช่ือมต่อ
เม่ือคุณติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP และเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายแลว้ คุณจะสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เพ่ือเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ
(เช่น จากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) ได้

หมายเหตุ: หากคุณจะเปล่ียนไปเป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่สาย Ethernetไม่ไดเ้ช่ือมต่ออยูก่บัเคร่ืองพิมพ ์การต่อสาย Ethernet เป็นการปิด
ระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี อาจมีขอ้ความแจง้ใหคุ้ณเช่ือมต่อสาย USB ชัว่คราวในระหวา่งกระบวนการตั้งค่า

เม่ือตอ้งการเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ ใหป้ฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี:

● การเปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

หมายเหตุ: ตรวจสอบเง่ือนไขเบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมดาํเนินการ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน ในหนา้ 108

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Windows)

1. ถอดสายเคเบิล Ethernet ออกจากเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์ลงัการติดตั้ง สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

เรียกใช ้Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) เพ่ือทาํการเช่ือมต่อแบบไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การติดตั้ง
เคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สายของคุณ ในหนา้ 108

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (OS X)

ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน ในหนา้ 108

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้HP Setup Assistant (ตวัช่วยการติดตั้ง) ใน Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (แอพพลิเคชนั/
Hewlett-Packard/ยทิูลิต้ีอุปกรณ์) เพ่ือเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์ไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี์ใหเ้ป็นแบบไร้สาย

เปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

หมายเหตุ: ตรวจสอบเง่ือนไขเบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมดาํเนินการ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน ในหนา้ 108

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (Windows)

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก
Utilities (ยทิูลิต้ี)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

2. เลือก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

3. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบ USB เป็นแบบไร้สาย) ปฏิบติัตามคาํ
แนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (OS X)

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้HP Setup Assistant (ตวัช่วยการติดตั้ง) ใน Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (แอพพลิเคชนั/
Hewlett-Packard/ยทิูลิต้ีอุปกรณ์) เพ่ือเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์ไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี์เป็นแบบไร้สาย

เรียนรู้วิธีเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
พิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพ่ือดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์รายงานทดสอบระบบไร้สายจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเคร่ืองพิมพ์
ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายนั้น

วธีิการพมิพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สาย

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (Wireless (ไร้สาย)) จากนั้นกดเลือก Settings (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Print Reports (พิมพร์ายงาน)

3. เลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

เปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเคร่ืองพมิพ์
ฟังกช์ัน่ไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงานเป็นค่าเร่ิมตน้ สงัเกตไดจ้ากไฟ Wireless ท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์หากไฟเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ แสดงวา่เปิดระบบไร้
สาย (ตวัเลือกระบบไร้สายเปิด) แต่คุณไม่สามารถเช่ือมต่อแบบไร้สายได ้หากไฟเครือข่ายไร้สายติดคา้งเป็นสีนํ้ าเงิน แสดงวา่เคร่ืองพิมพมี์การเช่ือมต่ออยูก่บัเครือข่ายไร้
สาย

หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อผา่น Ethernet แสดงวา่ฟังกช์ัน่ไร้สายไม่ไดใ้ชง้าน ในกรณีน้ีคุณอาจตอ้งปิดฟังกช์ัน่เครือข่ายไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: การเช่ือมต่อสาย Ethernet ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นการปิดระบบไร้สายอตัโนมติั ไฟ Wireless จะดบัลง

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปบนหนา้จอ กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย)

2. แตะ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย)

3. กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพ่ือเปิดหรือปิดตวัเลือก
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การเปลีย่นการตั้งค่าเครือข่าย
จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถกาํหนดค่าและจดัการการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์และจดัการเครือข่ายไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการเรียกดูหรือแกไ้ข
ค่าเครือข่าย การเรียกคืนค่าเร่ิมตน้ของเครือข่าย การเปิดและปิดฟังกช์ัน่ไร้สาย

● เรียกดูและพิมพก์ารตั้งค่าเครือข่าย

● การตั้งค่าความเร็วในการเช่ือมต่อ

● การเปล่ียนการตั้งค่า IP

ข้อควรระวงั: การตั้งค่าเครือข่ายมีไวเ้พ่ือความสะดวกขอคุณ อยา่งไรก็ดี คุณไม่ควรแกไ้ขการตั้งค่าบางอยา่ง (เช่น ความเร็วในการเช่ือมต่อ, การตั้งค่า IP, เกตเวยเ์ร่ิม
ตน้ และการตั้งค่าไฟร์วอลล)์ นอกเสียจากวา่คุณเป็นผูใ้ชข้ ั้นสูง

เรียกดูและพมิพ์การตั้งค่าเครือข่าย
ดูหรือพิมพค่์าเครือข่ายโดยทาํตามแนวทางใดต่อไปน้ี

● จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (Wireless (ไร้สาย)) หรือ  (Ethernet) หนา้จอสถานะเครือข่ายจะปรากฏข้ึน

● พิมพห์นา้การกาํหนดคา่เครือข่าย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดู หนา้การตั้งค่าเครือข่าย ในหนา้ 128

● เรียกใชก้ารทดสอบการทาํงานแบบไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ขั้นตอนท่ี 3: เรียกใชก้ารทดสอบการทาํงานแบบไร้สาย ในหนา้ 153

ดูวิธีการเรียกใชซ้อฟตแ์วร์ไดจ้าก เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

การต้ังค่าความเร็วในการเช่ือมต่อ
คุณสามารถเปล่ียนความเร็วท่ีใชใ้นการรับส่งขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายได ้ค่าเร่ิมตน้คือ Automatic (อตัโนมติั)

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปบนหนา้จอ กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Ethernet Settings (ค่า Ethernet)

3. เลือก Advanced Setup (ตั้งค่าขั้นสูง)

4. กดเลือก Link Speed (ความเร็วในการเช่ือมต่อ)

5. กดเลือกตวัเลือกท่ีตรงกบัฮาร์ดแวร์เครือข่ายของคุณ

การเปลีย่นการตั้งค่า IP
การตั้งค่า IP เร่ิมตน้สาํหรับการตั้งค่า IP คือ Automatic (อตัโนมติั) ซ่ึงจะเป็นตวักาํหนดการตั้งค่า IP โดยอตัโนมติั หากคุณเป็นผูใ้ชข้ ั้นสูงและตอ้งการใชค่้าอ่ืน
(เช่นท่ีอยู ่IP ซบัเน็ตมาสกห์รือเกตเวยเ์ร่ิมตน้) สามารถแกไ้ขไดต้ามตอ้งการ

ข้อควรระวงั: โปรดกาํหนด IP แอดเดรสดว้ยความรอบคอบ หากคุณป้อน IP แอดเดรสไม่ถกูตอ้งขณะติดตั้ง องคป์ระกอบเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองพิมพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปบนหนา้จอ กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Ethernet Settings (ค่า Ethernet) หรือ Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย)

3. กดเลือก Advanced Setup (ตั้งค่าขั้นสูง)

4. กดเลือก IP Settings (ค่า IP)
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5. จะปรากฏขอ้ความเตือนวา่การเปล่ียน IP แอดเดรสจะลบเคร่ืองพิมพอ์อกจากเครือข่าย แตะ OK (ตกลง) เพ่ือดาํเนินการต่อ

6. ตามค่าเร่ิมตน้ มีการกาํหนดเป็น Automatic (อตัโนมติั) หากคุณตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าดว้ยตนเอง ใหแ้ตะ Manual (ดว้ยตนเอง) แลว้ป้อนขอ้มูลท่ี
เหมาะสมสาํหรับการตั้งค่าต่อไปน้ี:

● IP

● Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)

● Default Gateway (เกตเวย์เร่ิมต้น)

● DNS Address (DNS แอดเดรส)

7. ป้อนการเปล่ียนแปลงของคุณแลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

8. แตะ OK (ตกลง)
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วธีิเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet
วธีิการเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet(Windows)

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก
Utilities (ยทิูลิต้ี)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

2. เลือก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

3. คลิก เช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่

4. เลือกประเภทการเช่ือมต่อท่ีเหมาะสมเพ่ือไดรั้บแจง้ จากนั้นทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพ่ือส้ินสุดการตั้งค่า

วธีิการเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet(OS X)

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้HP Setup Assistant (ตวัช่วยการติดตั้ง) ใน Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (แอพพลิเคชนั/
Hewlett-Packard/ยทิูลิต้ีอุปกรณ์) เพ่ือเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์ไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี์ใหเ้ป็นแบบไร้สาย
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ใช้ HP Wireless Direct
ดว้ย Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP คุณสามารถพิมพแ์บบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัการใช้
งานแบบไร้สายได ้โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีมีอยู่

เม่ือใชW้ireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP ใหป้ฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้

ถา้คุณตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้

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

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP ท่ีเคร่ืองพิมพแ์ลว้และถา้จาํเป็น เปิดใชฟั้งกช์ัน่ความปลอดภยั สาํหรับ
ขอ้มลูเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด HP Wireless Direct ในหนา้ 114

● หากคุณยงัไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ในคอมพิวเตอร์ ใหต่้อตรงกบัเครือข่ายไร้สายก่อน จากนั้นติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์เลือก Wireless (ไร้
สาย) เม่ือไดรั้บแจง้จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพร์ะบุประเภทการเช่ือมต่อ

● คุณสามารถใชก้ารเช่ือมต่อ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP เดียวกนัไดก้บัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสูงสุดหา้เคร่ือง

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP สามารถใชง้านไดแ้มข้ณะเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย USB หรือกบัเครือข่าย
โดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP ไม่สามารถใชใ้นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาหรือเคร่ืองพิมพก์บัอินเทอร์เน็ต

 คลิกที่นีเ่พือ่ดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน

หมายเหตุ: ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● เปิด HP Wireless Direct

● การพิมพจ์ากอุปกรณ์พกพาท่ีเปิดใชง้านไร้สายได้

● การพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์รองรับระบบไร้สาย

เปิด HP Wireless Direct
1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์แตะ  (Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย))

2. ใชแ้ถบเล่ือนติดกบั HP Wireless Direct เพ่ือเปิดหรือปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)

คาํแนะนํา: หหากคุณตอ้งการใช ้HP Wireless Direct ท่ีมีความปลอดภยัมากกวา่ และหากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพารองรับการเขา้รหสั
WPA2 ใหก้ดเลือก Security (ความปลอดภยั) เพ่ือเปิดหรือปิดระบบความปลอดภยั เม่ือเปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยั เฉพาะผูใ้ชท่ี้มีรหสัผา่นเท่านั้น
ท่ีจะสามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพใ์นแบบไร้สายได ้เม่ือปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยั ผูใ้ชท่ี้มีอุปกรณ์ไร้สายอยูภ่ายในระยะการทาํงานไร้สายของเคร่ืองพิมพ์
จะสามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพไ์ด้
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3. แตะ Wireless Direct Name (ช่ือระบบโดยตรงแบบไร้สาย) เพ่ือแสดงช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)

4. หากคุณเปิดใชง้านฟังกช์ัน่ความปลอดภยั แตะ รหัสผ่านความปลอดภยั เพ่ือแสดงรหสัผา่นการพิมพแ์บบไร้สายโดยตรง

คาํแนะนํา: นอกจากน้ียงัสามารถเปิด HP Wireless Direct ไดจ้าก EWS หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช ้EWS โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบ
ฝัง ในหนา้ 120

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

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณเปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด HP
Wireless Direct ในหนา้ 114

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi ท่ีอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

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

3. เช่ือมต่อกบัเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติของคุณ เลือกช่ือ HP Wireless Direct
(โดยตรงแบบไร้สาย) จากรายช่ือเครือข่ายไร้สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น HP-Print-**-Officejet Pro XXXX (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุ
เคร่ืองพิมพข์องคุณส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

หากเปิดใชง้าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์รองรับระบบไร้สาย
คุณสามารถใช ้HP Wireless Direct เพ่ือพิมพแ์บบไร้สายจากคอมพิวเตอร์โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีมีอยูห่รือใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีจดั
มาใหพ้ร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

ทาํตามคาํแนะนาํเพ่ือพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับเครือข่ายไร้สาย

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณเปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด HP
Wireless Direct ในหนา้ 114

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์

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

3. เช่ือมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวิธีการปกติของคุณ เลือกช่ือ HP Wireless Direct (โดยตรง
แบบไร้สาย) จากรายช่ือเครือข่ายไร้สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น HP-Print-**-Officejet Pro XXXX (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ
ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

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:
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● Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก
Utilities (ยทิูลิต้ี)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เร่ิม) เลือก All
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

b. คลิก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) แลว้เลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อ
เคร่ืองพิมพใ์หม่)

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

เลือกซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ของคุณจากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ตรวจพบ

d. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

5. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณเปิด Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด HP
Wireless Direct ในหนา้ 114

2. ปิด AirPort

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

3. คลิกท่ีไอคอน AirPort จากนั้นเลือกช่ืออุปกรณ์ของ HP Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) เช่น HP-Print-**-Officejet Pro
XXXX (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

หากเปิดใชง้าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของ HP พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. เพ่ิมเคร่ืองพิมพ์

a. ใน System Preferences (การกาํหนดค่าระบบ) เลือก Print & Fax (พิมพแ์ละโทรสาร) หรือ Print & Scan (พิมพแ์ละ
สแกน) ข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ

b. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

c. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข้ึนในคอลมันข์วาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพ่ิม)
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9 เคร่ืองมอืการจดัการเคร่ืองพมิพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กล่องเคร่ืองมือ (Windows)

● HP Utility (OS X)

● เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

THWW 117



กล่องเคร่ืองมือ (Windows)
กล่องเคร่ืองมือจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: กล่องเคร่ืองมือสามารถติดตั้งจากซีดีซอฟตแ์วร์ของ HP ไดห้ากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของระบบ

● เปิด Toolbox (กล่องเคร่ืองมือ)

เปิด Toolbox (กล่องเคร่ืองมือ)
1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 38

2. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP คลิกเลือก Maintain Your Printer (ดูแลเคร่ืองพิมพข์องคุณ) จาก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และ
ส่งโทรสาร)
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HP Utility (OS X)
HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือในการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพ ์ปรับตั้งเคร่ืองพิมพ ์สัง่ซ้ืออุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองแบบออนไลน์ และคน้หาขอ้มูล
สนบัสนุนจากเวบ็ไซต์

หมายเหตุ: คุณสมบติัต่างๆ ท่ีมีในยทิูลิต้ีของ HP จะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ์

คาํเตือนระดบัหมึกและตวัแสดงจะใหข้อ้มูลโดยประมาณสาํหรับการเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่เพ่ือเปล่ียน เพ่ือ
ป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพจ์นกว่าจะไดรั้บพรอมตใ์หด้าํเนินการดงักล่าว

ดบัเบิลคลิกท่ี HP Utility จากโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลเิคชัน) ท่ีระดบับนสุดของฮาร์ดดิสก์
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เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถใชโ้ฮมเพจของเคร่ืองพิมพ ์(เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง หรือ EWS) เพ่ือดูขอ้มูลสถานะ เปล่ียนการตั้งค่า และจดัการกบั
เคร่ืองพิมพข์องคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ: ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจจาํเป็นตอ้งใชร้หสัผา่น

คุณสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็าม คุณสมบติับางอยา่งอาจใชไ้ม่ได้

● เก่ียวกบัคุกก้ี

● เปิด Embedded Web Server

เกีย่วกบัคุกกี้
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั หรือ EWS) จะจดัเก็บไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ๆ (คุกก้ี) ไวใ้นฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเม่ือคุณเรียกดูหนา้เวบ็ ไฟลเ์หล่าน้ีช่วยให ้EWS รู้จกั
คอมพิวเตอร์ของคุณในคร้ังต่อไปท่ีคุณเขา้เยีย่มชม เช่น หากคุณกาํหนดค่าภาษาของ EWS คุกก้ีจะช่วยจดจาํวา่คุณไดเ้ลือกภาษาใดไว ้ดงันั้น ในคร้ังต่อไปท่ีคุณเขา้ถึง
EWS หนา้เวบ็เหล่านั้นกจ็ะแสดงผลในภาษานั้น คุกก้ีบางประเภท (เช่น คุกก้ีท่ีเกบ็การกาํหนดลกัษณะเฉพาะลูกคา้) จะถูกจดัเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์จนกว่าคุณจะลา้ง
ออกดว้ยตนเอง

คุณสามารถกาํหนดค่าใหเ้บราวเ์ซอร์ยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกาํหนดค่าใหแ้จง้เตือนทุกคร้ังเม่ือมีการเสนอคุก้ก้ี ซ่ึงช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด
นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชเ้บราวเ์ซอร์เพ่ือลบคุกก้ีท่ีไม่ตอ้งการออกได้

หมายเหตุ: หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

● การเร่ิมตน้ ณ จุดท่ีคุณออกจากแอพพลิเคชนั (มีประโยชนอ์ยา่งยิง่เม่ือใชต้วัช่วยการติดตั้ง)

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวิธีดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มลูเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

เปิด Embedded Web Server
คุณสามารถเขา้สู่เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผา่นเครือข่ายหรือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพต์อ้งอยูบ่นเครือข่ายและตอ้งมี IP แอดเดรส รายการ IP แอดเดรสและช่ือโฮสตส์าํหรับเคร่ืองพิมพจ์ะแสดงอยูใ่นรายงานสถานะ สาํหรับขอ้มูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี หนา้การตั้งค่าเครือข่าย ในหนา้ 128

การเปิด Embedded Web Server จากเวบ็เบราเซอร์

● ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีรองรับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหพิ้มพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

ตวัอยา่งเช่น หาก IP แอดเดรสเป็น 123.123.123.123 ใหพิ้มพแ์อดเดรสต่อไปน้ีลงไปในเวบ็เบราวเ์ซอร์: http://
123.123.123.123

การเปิด Embedded Web Server ผ่าน Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)

1. กดเลือก  (Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย)) จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. หากหนา้จอแจง้วา่ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) เป็น Off (ปิด) กดเลือก Wireless Direct เพ่ือเปิดใชง้าน
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3. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) หากคุณกาํหนดใหค้วาม
ปลอดภยั Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) อยูใ่นสถานะเปิด ใหป้้อนรหสัผา่น Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) เม่ือไดรั้บ
ขอ้ความแจง้

4. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพแ์อดเดรสต่อไปน้ี: http://192.168.223.1
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10 การแก้ไขปัญหา

ขอ้มูลในส่วนน้ีจะแนะนาํวิธีแกไ้ขปัญหาทัว่ไป หากเคร่ืองพิมพท์าํงานผดิปกติ และการปฏิบติัตามคาํแนะนาํยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหล้องใชบ้ริการสนบัสนุนต่อไปน้ี
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

● ดูวิธีใชจ้ากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● ทาํความเขา้ใจรายงานเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา

● การแกไ้ขปัญหาการสแกน

● การแกไ้ขปัญหาโทรสาร

● แกไ้ขปัญหา HP ePrint และ HP Printables

● การแกปั้ญหาระบบเครือข่าย

● การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัการเคร่ืองพิมพ์

● การดูแลรักษาหวัพิมพ์

● นาํกระดาษท่ีติดออก

● การนาํส่ิงกีดขวางออกจากแคร่พิมพ์
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

● ขั้นตอนการสนบัสนุน

● รับการสนบัสนุนทางอิเลก็ทรอนิกส์

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท์

ลงทะเบียนเคร่ืองพมิพ์
ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาทีในการลงทะเบียน คุณกส็ามารถรับบริการไดร้วดเร็วข้ึน การสนบัสนุนและการแจง้เตือนการสนบัสนุนของผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 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 เวบ็ไซตน้ี์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดร้วดเร็วท่ีสุดเม่ือตอ้งการทราบขอ้มูล
ปัจจุบนัของผลิตภณัฑแ์ละเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงคุณลกัษณะต่อไปน้ี:

● เขา้ถึงไดก้ารสนบัสนุนแบบออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว

● อพัเดตซอฟตแ์วร์และไดรเวอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ขอ้มลูการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประโยชนส์าํหรับปัญหาทัว่ไป

● การอพัเดตของเคร่ืองพิมพ ์ความพร้อมใหก้ารสนบัสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมใหบ้ริการคุณเม่ือคุณลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

3. ติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท ์ในหนา้ 125

ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

รับการสนับสนุนทางอเิลก็ทรอนิกส์
หากตอ้งการคน้หาขอ้มูลการสนบัสนุนและการรับประกนั ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะให้ขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณ
สามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือเคร่ืองแจง้เตือน ใหเ้ลือกประเทศ/ภูมิภาค แลว้คลิก ตดิต่อ HP เพ่ือขอขอ้มูลการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค

เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร์ อุปกรณ์ส้ินเปลือง การสัง่ซ้ือ และตวัเลือกอ่ืนๆ เช่น

● การเขา้ใชง้านหนา้การสนบัสนุนแบบออนไลน์

● ส่งขอ้ความอีเมลไ์ปยงั HP เพ่ือให ้HP ตอบคาํถามของคุณ

● ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคของ HP โดยใชก้ารสนทนาแบบออนไลน์

● ตรวจสอบเพ่ือหาการอพัเดตซอฟตแ์วร์ของ HP

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถรับการสนบัสนุนจากซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับ Windows หรือ OS X ซ่ึงจะใหว้ิธีการแกไ้ขปัญหาแบบเป็นขั้นตอนท่ีง่ายสาํหรับการ
แกไ้ขปัญหาการพิมพท์ัว่ไป สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 117
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ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
ตวัเลือกการสนบัสนุนทางโทรศพัทแ์ละความพร้อมในการใหบ้ริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ก่อนท่ีคุณจะโทรศพัทติ์ดต่อเรา

● ระยะเวลาของการสนบัสนุนทางโทรศพัท์

● หมายเลขโทรศพัทส์าํหรับการสนบัสนุน

● หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการสนบัสนุนทางโทรศพัท์

ก่อนทีคุ่ณจะโทรศัพท์ตดิต่อเรา

ติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เม่ือคุณอยูห่นา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ ์เตรียมพร้อมในการใหข้อ้มูลต่อไปน้ี:

● หมายเลขรุ่น

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นหลงัหรือดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ)์

● ขอ้ความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคาํถามเหล่าน้ี:

◦ เคยเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้หรือไม่

◦ คุณสามารถทาํใหเ้กิดข้ึนอีกไดห้รือไม่

◦ คุณไดเ้พ่ิมฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีหรือไม่

◦ เกิดส่ิงใดก่อนหนา้น้ีหรือไม่ (เช่น พายฝุนฟ้าคะนอง หรือมีการยา้ยเคร่ืองพิมพ)์

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท์

บริการสนบัสนุนทางโทรศพัทร์ะยะเวลาหน่ึงปีเปิดใหบ้ริการในอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก และละตินอเมริกา (รวมเมก็ซิโก) หากตอ้งการตรวจสอบระยะเวลาของการ
สนบัสนุนทางโทรศพัทใ์นยโุรป ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ไปท่ี www.hp.com/support โดยมีค่าใชจ่้ายตามปกติของการใชโ้ทรศพัท์

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนับสนุน

หากตอ้งการทราบหมายเลขของฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัทล่์าสุดของ HP และขอ้มูลค่าโทรศพัท ์โปรดดูท่ี www.hp.com/support

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท์

หลงัส้ินสุดระยะเวลาการสนบัสนุนทางโทรศพัท ์ท่านจะไดรั้บความช่วยเหลือจาก HP โดยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม โดยสามารถรับความช่วยเหลือไดจ้ากเวบ็ไซต์
สนบัสนุนแบบออนไลน์ของ HP www.hp.com/support โปรดติดต่อตวัแทนจาํหน่ายของ HP หรือติดต่อท่ีหมายเลขโทรศพัทข์องฝ่ายสนบัสนุนใน
ประเทศ/พ้ืนท่ีของท่านเพ่ือรับทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัเลือกการสนบัสนุน
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ดูวธีิใช้จากแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถใชห้วัขอ้วิธีใชข้องเคร่ืองพิมพเ์พ่ือศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ ์และบางหวัขอ้วิธีใชก้มี็เอนิเมชนัท่ีจะนาํทางคุณสู่ขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ เช่น การนาํกระดาษท่ี
ติดอยูอ่อก

การเปิดหวัขอ้วิธีใชจ้ากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก “  (Help) (วิธีใช)้ จากหนา้จอหลกั
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ทาํความเข้าใจรายงานเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถพิมพร์ายงานต่อไปน้ีเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของเคร่ืองพิมพ์

● Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์

● หนา้การตั้งค่าเครือข่าย

Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพมิพ์)
ใชร้ายงานสถานะเคร่ืองพิมพเ์พ่ือดูขอ้มูลปัจจุบนัของเคร่ืองพิมพแ์ละสถานะของตลบับรรจุหมึก นอกจากน้ี ยงัสามารถใชร้ายงานสถานะเคร่ืองพิมพเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัเคร่ืองพิมพไ์ดอี้กดว้ย

นอกจากน้ี รายงานสถานะเคร่ืองพิมพย์งัมีบนัทึกเหตุการณ์ล่าสุดดว้ย

หากคุณตอ้งการติดต่อ HP ควรพิมพ ์Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์ ออกมาไวก่้อนการติดต่อเพ่ือประโยชน์ในการรับบริการ

วธีิพมิพ์ Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพมิพ์)

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก พมิพ์รายงาน จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์

1. ข้อมูลผลติภัณฑ์: แสดงขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์(เช่น ช่ือเคร่ืองพิมพ ์หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภณัฑ ์และหมายเลขรุ่นเฟิร์มแวร์) อุปกรณ์เสริมท่ีติดตั้งไว ้(เช่น อุปกรณ์
สาํหรับการพิมพส์องดา้นแบบอตัโนมติั) และจาํนวนหนา้ท่ีพิมพอ์อกมาจากถาดและอุปกรณ์เสริม

2. พมิพ์ข้อมูลการใช้งาน: แสดงขอ้มูลโดยยอ่เก่ียวกบังานต่างๆ ท่ีพิมพจ์ากเคร่ืองพิมพ์
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3. ข้อมูลระบบจ่ายหมกึพมิพ์: แสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ (แสดงเป็นภาพกราฟิกรูปมาตรวดั) และหมายเลขช้ินส่วน และวนัหมดอายกุารรับประกนัสาํหรับ
ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: คาํเตือนระดบัหมึกและตวัแสดงจะใหข้อ้มูลโดยประมาณสาํหรับการเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบั
หมึกใหม่เพื่อเปล่ียน เพ่ือป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่จะไดรั้บพรอมตใ์หด้าํเนินการดงักล่าว

4. ความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ:แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีคุณสามารถเขา้ดูขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ ์รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการตั้งค่าขอ้ความโทรสารและวิธี
การเรียกใชก้ารทดสอบเครือข่ายไร้สาย

หน้าการตั้งค่าเครือข่าย
หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายเพ่ือดูการตั้งค่าเครือข่ายของเคร่ืองพิมพ ์และรายการเครือข่ายท่ีตรวจพบโดยเคร่ืองพิมพ์
ของคุณ หนา้สุดทา้ยของรายงานแสดงรายการเครือข่ายไร้สายท่ีตรวจพบไดท้ั้งหมดในบริเวณ รวมทั้งความแรงของสญัญาณและช่องสญัญาณท่ีใช ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณเลือกช่อง
สญัญาณสาํหรับเครือข่ายของคุณท่ีไม่ไดมี้การใชก้นัอยา่งคบัคัง่โดยเครือข่ายอ่ืนๆ (ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธภาพการทาํงานของเครือข่ายดีข้ึน)

คุณสามารถใชห้นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่ายได ้หากคุณตอ้งติดต่อ HP จะเป็นการดีกวา่ท่ีจะพิมพห์นา้น้ีออกมาไวก่้อนท่ีจะติดต่อ
ไป

วธีิการพมิพ์หน้าการกาํหนดค่าเครือข่าย

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กด พมิพ์รายงาน จากนั้นกดเลือก Network Configuration Page (หนา้กาํหนดค่าเครือข่าย)
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1. ข้อมูลทั่วไป: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะปัจจุบนัและประเภทการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีกาํลงัใชง้าน และขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น URL ของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. 802.3 ใช้สาย: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อเครือข่ายอีเธอร์เน็ตท่ีกาํลงัใชง้าน เช่น IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก ์เกตเวยเ์ร่ิมตน้ รวมถึงฮาร์ดแวร์แอดเดรสของ
เคร่ืองพิมพ์

3. ระบบไร้สาย 802.11: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ เช่น ช่ือโฮสต ์IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก ์เกตเวยเ์ร่ิมตน้ และเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้ง
ระบุช่ือเครือข่าย (SSID) ความแรงสญัญาณท่ีสมัพนัธ์กนัและช่องทางท่ีใชง้านอยู ่คุณสามารถตรวจสอบรายช่ือเครือข่ายเพ่ือดูวา่ความแรงสญัญาณเครือข่ายของ
คุณเพียงพอ และเปล่ียนการตั้งค่าการส่ือสารไร้สายโดยใช ้Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
การเปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย ในหนา้ 109

4. โดยตรงแบบไร้สาย: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อ Wireless Direct (โดยตรงแบบไร้สาย) ของคุณ เช่น ช่ือเครือข่าย (SSID) ท่ีอยู ่IP ซบัเน็ตมา
สก ์เกตเวยเ์ร่ิมตน้และเซิร์ฟเวอร์

5. เบ็ดเตลด็: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูงเพ่ิมเติม
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● พอร์ต 9100: เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนการพิมพ ์IP แบบ Raw ผา่นพอร์ต TCP 9100 พอร์ต TCP/IP บนเคร่ืองพิมพซ่ึ์งเป็นของ HP น้ี
เป็นพอร์ตเร่ิมตน้สาํหรับการพิมพ ์เขา้ใชง้านไดจ้ากซอฟตแ์วร์ของ HP (ตวัอยา่งเช่น พอร์ตมาตรฐานของ HP)

● LPD: Line Printer Daemon (LPD) คือโปรโตคอลและโปรแกรมท่ีเช่ือมโยงกบับริการการจดัคิวงานพิมพข์องเคร่ืองพิมพท่ี์อาจติดตั้ง
อยูบ่นระบบ TCP/IP ต่างๆ

หมายเหตุ: สามารถใชก้ารทาํงาน LPD กบัการใชง้าน LPD ของโฮสตใ์ดๆ ท่ีเป็นไปตามเอกสาร RFC 1179 อยา่งไรก็ตาม ขั้นตอนการ
กาํหนดค่าตวัเกบ็พกัการพิมพอ์าจแตกต่างกนัออกไป โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํหนดค่าระบบเหล่าน้ีในเอกสารประกอบสาํหรับระบบของคุณ

● Bonjour: โดยทัว่ไปจะมีการใชบ้ริการ Bonjour (ซ่ึงใช ้mDNS หรือ Multicast Domain Name System) ในเครือข่าย
ขนาดเลก็สาํหรับ IP แอดเดรส และความละเอียดช่ือ (ผา่นพอร์ต UDP 5353) ซ่ึงไม่ไดใ้ชเ้ซิร์ฟเวอร์ DNS ทัว่ไป

● SLP: Service Location Protocol (SLP) เป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตท่ีมีโครงร่างเพ่ืออนุญาตให้
แอพพลิเคชนัเครือข่ายคน้หาการมีอยู ่ตาํแหน่งท่ีตั้ง และการกาํหนดค่าของบริการท่ีจดัเครือข่ายอยูใ่นเครือข่ายองคก์ร โปรโตคอลน้ีจะลดความยุง่ยากในการ
คน้หาและใชท้รัพยากรเครือข่ายต่างๆ เช่น เคร่ืองพิมพ ์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ เคร่ืองโทรสาร กลอ้งวิดีโอ ระบบไฟล ์อุปกรณ์สาํรองขอ้มูล (Tape Drive)
ฐานขอ้มูล ไดเรกทอรี เมลเซิร์ฟเวอร์ ปฏิทิน

● Microsoft Web Services: เปิดหรือปิดใชง้านโปรโตคอล Microsoft Web Services Dynamic Discovery
(WS Discovery) หรือบริการการพิมพ ์Microsoft Web Services for Devices (WSD) ท่ีสนบัสนุนในเคร่ืองพิมพน้ี์ ปิด
ใชง้านบริการการพิมพท่ี์ไม่ไดใ้ชเ้พ่ือป้องกนัการเขา้ใชง้านผา่นบริการดงักล่าว

หมายเหตุ: หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั WS Discovery และ WSD Print โปรดเขา้ไปท่ี www.microsoft.com

● SNMP: Simple Network Management Protocol (SNMP) ใชง้านโดยแอพพลิเคชัน่จดัการเครือข่ายเพ่ือรองรับการ
จดัการอุปกรณ์ เคร่ืองพิมพร์องรับโปรโตคอล SNMPv1/v2 และ SNMPv3 ในเครือข่าย IP

● WINS: หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (โปรโตคอลการกาํหนดค่าโฮตไ์ดนามิก)
อยูใ่นเครือข่าย เคร่ืองพิมพจ์ะไดรั้บ IP แอดเดรสจากเซิร์ฟเวอร์ดงักล่าวโดยอตัโนมติั และจะลงทะเบียนช่ือไวก้บับริการช่ือท่ีแบบไดนามิกท่ีเป็นไปตาม
RFC 1001 และ 1002 หากมีการระบุ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ WINS

● IPP: โปรโตคอลการพิมพผ์า่นอินเทอร์เน็ต (IPP) เป็นโปรโตคอลเครือข่ายมาตรฐานสาํหรับการพิมพง์านจากระยะไกล ซ่ึงไม่เหมือนโปรโตคอล
ระยะไกลอ่ืนๆ ท่ีใช ้IP IPP จะสนบัสนุนการควบคุมการเขา้ถึง การ การตรวจสอบสิทธ์ิ และการเขา้รหสั เพ่ือใหก้ารพิมพง์านปลอดภยัมากยิง่ข้ึน

● Proxy Settings (ค่าพรอกซ่ี): แสดงขอ้มูลท่ีอยูพ่รอกซ่ี พอร์ตและสถานะการตรวจรับรอง สามารถเปล่ียนค่าพรอกซ่ีไดจ้าก EWS

แกไ้ขค่าพรอกซ่ีโดยคลิกท่ี Web Services จาก EWS คลิก Proxy Settings (ค่าพรอกซ่ี) จาก Web Services Settings
(ค่าบริการทางเวบ็) เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม
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เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● เคร่ืองพิมพห์ยดุทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● การปรับตาํแหน่งหวัพิมพผ์ิดพลาด

● ปัญหาการป้อนกระดาษ

● เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถอ่านอุปกรณ์หน่วยความจาํได้

เคร่ืองพมิพ์หยุดทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดแ้น่นสนิท

ตรวจสอบคุณสมบัตกิารตั้งเวลาเปิดและปิด

● คุณสมบติัการตั้งเวลาเปิดและปิดของเคร่ืองพิมพจ์ะปิดการทาํงานของเคร่ืองพิมพต์ามเวลาท่ีกาํหนดไว้

ตรวจสอบวา่คุณเปิดค่าการตั้งเวลาเปิดและปิดไวห้รือไม่ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การจดัการการใชพ้ลงังาน ในหนา้ 5

การปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์ผดิพลาด
หากการปรับตาํแหน่งผิดพลาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดใ้ส่กระดาษธรรมดาสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ หากคุณใส่กระดาษสีไวใ้นถาดใส่กระดาษขณะ
ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์จะทาํใหก้ารปรับตาํแหน่งทาํงานลม้เหลว

หากกระบวนการจดัเรียงลม้เหลวซํ้ า ๆ กนั และคุณภาพการพิมพไ์ม่ดี คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ดูวิธีการทาํความสะอาดหวัพิมพไ์ดจ้าก การทาํความสะอาดหวั
พิมพ ์ในหนา้ 156

หากการทาํความสะอาดหวัพิมพย์งัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดติดต่อศูนยบ์ริการ HP ไปท่ี www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและยทิูลิต้ีท่ี
ช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แลว้คลิก ตดิต่อ HP เพ่ือขอขอ้มูลการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุน
ทางเทคนิค

ปัญหาการป้อนกระดาษ

คาํแนะนํา: คุณสามารถไปท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลนข์อง HP ไดท่ี้ www.hp.com/support สาํหรับขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแก้
ปัญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้

ถาดป้อนกระดาษไม่ดงึกระดาษ

● ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24 กรีดกระดาษออกจากกนัก่อนใส่ลงในถาด

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษท่ีคุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับแนวกระดาษแนบสนิทพอดีกบั
ขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากระดาษในถาดไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษท่ีโคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม
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หน้ากระดาษบิดเบีย้ว

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับความกวา้งกระดาษ ถา้จาํเป็น ใหดึ้งถาดกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพแ์ลว้ใส่กระดาษเขา้ไปใหม่
ใหถู้กตอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับแนวกระดาษแลว้

● ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● ถอดและติดตั้งอุปกรณ์เสริมสาํหรับการพิมพส์องดา้นโดยอตัโนมติั (อุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น) กลบัเขา้ไปใหม่

◦ กดปุ่มทั้งสองขา้งของอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น จากนั้นดึงฝาปิดออก

◦ ใส่อุปกรณ์สาํหรับพิมพง์าน 2 หนา้เขา้ไปใหม่ในเคร่ืองพิมพ์

อุปกรณ์ดงึกระดาษหลายแผ่น

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษท่ีคุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษแนบสนิท
พอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป

● ใชก้ระดาษ HP เพ่ือการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถอ่านอุปกรณ์หน่วยความจําได้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์หน่วยความจาํเป็นชนิดท่ีสามารถรองรับการใชง้านกบัอุปกรณ์ได ้และเสียบอยา่งแน่นหนาเขา้กบัช่องเสียบท่ีถกูตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี ใส่แฟลชไดรฟ์ USB ในหนา้ 30

อุปกรณ์หน่วยความจาํบางรุ่นจะมีสวิตชซ่ึ์งควบคุมวิธีการใชง้านดว้ย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สวิตชไ์ดรั้บการตั้งค่าเพ่ือใหส้ามารถอ่านอุปกรณ์หน่วยความจาํได้
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คาํแนะนํา: (Windows) หากคุณพบปัญหาในการพิมพ ์ใหเรียกใช HP Print and Scan Doctor เพ่ือแกปั้ญหาน้ีใหคุ้ณโดยอตัโนมติั ยทิูลิต้ีจะ
พยายามวินิจฉยัและแกไ้ขปัญหาให ้HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

เคร่ืองพมิพ์ไม่มีการตอบสนอง (ไม่พมิพ์เอกสารใดๆ)

● มงีานพมิพ์ตดิอยู่ในควิการพมิพ์

เปิดคิวการพิมพ ์ยกเลิกเอกสารทั้งหมด แลว้จึงรีบูตคอมพิวเตอร์ ลองพิมพห์ลงัจากท่ีคอมพิวเตอร์รีบูตแลว้ โปรดดูระบบวิธีใชส้าํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัระบบ
ปฏิบติัการ

● ตรวจสอบการตดิตั้งซอฟต์แวร์ของ HP

หากปิดเคร่ืองพิมพใ์นขณะท่ีกาํลงัพิมพง์านอยู ่จะมีขอ้ความปรากฏข้ึนบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ของคุณ หากไม่มีขอ้ความปรากฏข้ึน ซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบั
เคร่ืองพิมพอ์าจไม่ไดรั้บการติดตั้งอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ี ใหย้กเลิกการติดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP ออกอยา่งสมบูรณ์ จากนั้นใหติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP
อีกคร้ัง

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายเคเบิล

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปลายทั้งสองขา้งของสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตหรือ USB เช่ือมต่อแน่นแลว้

หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ ใหต้รวจสอบดงัต่อไปน้ี:

◦ ตรวจสอบไฟของลิงคด์า้นหลงัของเคร่ืองพิมพท่ี์อยูเ่หนือช่องเสียบไฟ

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไม่ไดก้าํลงัใชส้ายโทรศพัทเ์พ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพมิพ์

ถา้เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายดว้ยการเช่ือมต่อแบบไร้สาย ใหต้รวจสอบไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าเปิดอยูแ่ละไม่กระพริบ ไฟกระพริบหมายถึงวา่มีปัญหาการ
เช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองพิมพแ์ละเครือข่าย คุณสามารถพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สายเพ่ือช่วยวินิจฉยัปัญหาใดๆ ก็ได้

● ตรวจสอบซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลใดๆ ที่ตดิตั้งอยู่ในคอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร์ไฟร์วอลลส่์วนบุคคลคือโปรแกรมรักษาความปลอดภยัท่ีป้องกนัคอมพิวเตอร์จากการบุกรุก แต่ไฟร์วอลลอ์าจบลอ็กการส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ ์หากมีปัญหาในการส่ือสารกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหล้องปิดการใชง้านไฟร์วอลลช์ัว่คราว หากยงัเกิดปัญหาอยู ่แสดงว่าไฟร์วอลลไ์ม่ใช่สาเหตุของปัญหาในการ
ส่ือสาร เปิดใชง้านไฟร์วอลลใ์หม่อีกคร้ัง

 ใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้น้ีเพ่ือช่วยคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้เครือข่ายถา้คุณมีระบบป้องกนัไฟร์วอลลห์รือแอนต้ีไวรัสกาํลงัสร้างปัญหาให้

คลิกท่ีนีเ่พ่ือดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

● รีสตาร์ทเคร่ืองพมิพ์และคอมพวิเตอร์

หากเคร่ืองพิมพย์งัไม่ตอบสนอง ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดใหม่

 หากวิธีการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกที่นีเ่พือ่ดกูารแกไขปญหาเบ้ืองตนออนไลนเพ่ิมเตมิ

ข้อมูลบางอย่างหายไปหรือไม่ถูกต้อง

● ลองใชว้ิธีการใน Print quality is not acceptable (คุณภาพการพิมพไ์ม่เป็นท่ียอมรับ)

● ตรวจสอบตําแหน่งเคร่ืองพมิพ์และความยาวของสาย USB

บางคร้ังสนามแม่เหลก็ไฟฟ้ากาํลงัสูง (เช่น ท่ีเกิดข้ึนจากสาย USB) อาจทาํใหง้านพิมพท่ี์ไดผ้ดิเพ้ียนเลก็นอ้ย ยา้ยเคร่ืองพิมพใ์หห่้างจากแหล่งสนามแม่ไฟฟ้า
กาํลงัสูง นอกจากน้ี ขอแนะนาํให้ใชส้าย USB สั้นกวา่ 3 เมตร (9.8 ฟุต) เพ่ือลดผลกระทบของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า
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การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นคุณภาพการพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP ซ่ึงทาํให้
คุณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดายอยูเ่สมอ

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองท่ีมิใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมเคร่ืองพิมพอ์นั
เป็นผลจากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

หากแน่ใจว่าคุณไดซ้ื้อตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทแ้ลว้ โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

2. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ์

ตลบัหมึกพิมพอ์าจมีหมึกไม่เพียงพอ

ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบับรรจุหมึก สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 99

หมายเหตุ: สาํหรับการใชง้านปกติ ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดอ้อกแบบมาเพ่ือพิมพโ์ดยใชเ้ฉพาะตลบัหมึกสีดาํเม่ือตลบัหมึกสีหมด

อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองพิมพข์องคุณออกแบบมาเพ่ือใหคุ้ณสามารถพิมพไ์ดย้าวนานท่ีสุดเม่ือตลบัหมึกเร่ิมหมด

เม่ือมีหมึกเพียงพอในหวัพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะใหคุ้ณสามารถใชห้มึกสีดาํไดเ้ฉพาะเม่ือตลบัหมึกสีอยา่งนอ้ยหน่ึงสีหมด และสามารถใชห้มึกสีเฉพาะเม่ือตลบัหมึกสีดาํ
หมด

● จาํนวนท่ีคุณสามารถพิมพโ์ดยใชห้มึกสีดาํหรือหมึกสีโดยเฉพาะนั้นมีจาํกดั ดงันั้นโปรดเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํรองไวเ้ปล่ียนเม่ือคุณอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
พิมพด์ว้ยหมึกสีดาํหรือหมึกสีโดยเฉพาะ

● เม่ือมีหมึกไม่เพียงพอเพื่อพิมพ ์คุณจะไดรั้บขอ้ความวา่ตลบัหมึกอยา่งนอ้ยหน่ึงตลบัหมด และคุณจะตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมดก่อนท่ีจะดาํเนินการ
พิมพต่์อ

ดูรายละเอียดการพิมพใ์นกรณีน้ีไดจ้ากรายการต่อไปน้ี

● หากตลบัหมึกบางสีหมึกหมด ดูรายละเอียดใน ใชห้มึกดาํเท่านั้นหรือไม่ ในหนา้ 240

● หากตลบัหมึกดาํหมด ดูรายละเอียดใน ใชห้มึกสีเท่านั้นหรือไม่ ในหนา้ 241

ข้อควรระวงั: แมต้ลบัหมึกพิมพจ์ะไม่เสียหายเม่ืออยูน่อกเคร่ืองพิมพ ์แต่จาํเป็นตอ้งมีตลบัหมึกพิมพติ์ดตั้งอยูก่บัหวัพิมพต์ลอดเวลาหลงัจากท่ีตั้งค่าและใชง้าน
เคร่ืองพิมพแ์ลว้ การปล่อยใหช่้องใส่ตลบัหมึกพิมพห์น่ึงช่องหรือมากกว่าวา่งเป็นเวลานานอาจทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณภาพในการพิมพแ์ละอาจทาํใหห้วัพิมพเ์สีย
หายได ้หากคุณท้ิงตลบัหมึกพิมพอ์ยูน่อกเคร่ืองพิมพเ์ป็นเวลานาน และสงัเกตเห็นคุณภาพการพิมพท่ี์ไม่ดี ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ในหนา้ 156

3. ตรวจสอบกระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษถูกตอ้ง และกระดาษไม่มีรอยยบัหรือหนาเกินไป

● ใส่กระดาษโดยควํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง ยกตวัอยา่งเช่น หากคุณใส่กระดาษภาพถ่ายผวิเคลือบมนั ใหใ้ส่กระดาษดา้นท่ีเคลือบมนัคว ํ่าลง

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษวางเรียบเสมอกนัและไม่มีรอยยบั หากกระดาษอยูใ่กลก้บัหวัพิมพใ์นระหวา่งการพิมพ ์หมึกพิมพอ์าจ
เป้ือนเลอะได ้ปัญหาน้ีจะเกิดข้ึนหากกระดาษเผยอข้ึน ยบั หรือ มีความหนามาก เช่น ซองจดหมาย

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

4. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

HP ขอแนะนาํใหคุ้ณใชก้ระดาษของ HP หรือกระดาษประเภทอ่ืนท่ีมีเทคโนโลย ีColorLok ซ่ึงเหมาะสาํหรับเคร่ืองพิมพน้ี์ กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก้
ColorLok ผา่นการทดสอบวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนั
สดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และแหง้เร็วกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 21
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพิ้มพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพ้ืนผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือพร้อมท่ีจะพิมพง์านแลว้ ใหน้าํเฉพาะ
กระดาษท่ีคุณตั้งใจจะใชอ้อกมาในทนัที เม่ือพิมพเ์สร็จ ใหเ้กบ็กระดาษภาพถ่ายท่ียงัไม่ไดใ้ชล้งในถุงพลาสติก การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษภาพถ่ายไม่ให้
มว้นงอ

5. ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพโ์ดยคลิกปุ่มท่ีเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั) (ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบติั), Options (ตวั
เลือก), Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ)์ Printer Properties (คุณสมบติัเคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ
Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัของคุณ)

● ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพใ์นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพว์า่การตั้งค่าสีไม่ถูกตอ้งหรือไม่

ตวัอยา่งเช่น ตรวจสอบวา่มีการตั้งค่าเอกสารใหพิ้มพเ์ป็นโทนสีเทาหรือไม่ หรือตรวจสอบวา่มีการตั้งค่าสีขั้นสูง เช่น ความเขม้สี ความสวา่ง หรือโทนสี เพ่ือ
ปรับลกัษณะของสี

● ตรวจสอบการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพแ์ละดูใหแ้น่ใจวา่ตั้งค่าตรงกบัประเภทของกระดาษท่ีใส่ในเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเลือกการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพใ์หต้ ํ่าลง หากมีสีซึมเขา้หากนั หรือมิฉะนั้น ใหเ้ลือกการตั้งค่าใหสู้งข้ึนหากคุณกาํลงัพิมพภ์าพถ่ายคุณภาพ
สูง จากนั้นตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษภาพถ่าย เช่น กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP ลงในถาดป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: สีบนหนา้จอคอมพิวเตอร์บางเคร่ืองอาจแตกต่างจากสีบนหนา้กระดาษท่ีพิมพอ์อกมา ในกรณีน้ี ไม่ใช่ความผดิปกติของเคร่ืองพิมพ ์การตั้งค่าการพิมพ์
หรือตลบัหมึกพิมพ ์ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหาใดๆ

6. พิมพแ์ละประเมินรายงานคุณภาพการพิมพ์

ปัญหาคุณภาพงานพิมพมี์สาเหตุไดจ้ากหลายอยา่ง ไดแ้ก่ การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ ไฟลภ์าพคุณภาพตํ่า หรือตวัระบบการพิมพเ์อง ถา้คุณไม่พอใจกบัคุณภาพงานพิมพ์
ของคุณ หนา้ Print Quality Diagnostic (การวินิจฉยัคุณภาพงานพิมพ)์ จะช่วยคุณตดัสินใจวา่ระบบการพิมพท์าํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมหรือไม่

การพมิพ์รายงานคุณภาพพมิพ์

a. กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

b. กดเลือก พมิพ์รายงาน

c. กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

THWW การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ์ 135



หากพบขอ้บกพร่องในหนา้กระดาษ ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี:

a. ถา้รายงานการวินิจฉยัคุณภาพการพิมพท่ี์พิมพอ์อกมาจาง พิมพเ์ป็นบางส่วน มีเสน้ร้ิว หรือแถบสีหรือรูปแบบบางอยา่งหายไป ใหต้รวจสอบวา่หมึกในตลบั
บรรจุหมึกหมดหรือไม่ และเปล่ียนตลบับรรจุหมึกตามแถบสีหรือรูปแบบสีท่ีมีความบกพร่อง ถา้ไม่มีสีใดหมด ใหถ้อดและติดตั้งตลบับรรจุหมึกทั้งหมด
ใหม่ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ตลบับรรจุหมึกติดตั้งอยา่งถกูตอ้ง

อยา่ถอดตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะมีตลบับรรจุหมึกใหม่ท่ีพร้อมสาํหรับการเปล่ียน สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียน
ตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

b. หากคุณเห็นเสน้สีขาวหรือสีดาํตรงจุดท่ีลูกศรช้ีใน Test Pattern 1 (รูปแบบการทดสอบ 1) ใหป้รับเทียบมาตรฐานการข้ึนบรรทดัใหม่ สาํหรับ
ขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทดัใหม่ ในหนา้ 158

c. หากเส้นใน Test Pattern 2 (รูปแบบการทดสอบ 2) ไม่เป็นเสน้ตรงและไม่ต่อเน่ืองกนั ใหป้รับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรด
ดูท่ี ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ ์ในหนา้ 157

d. หากคุณเห็นเสน้สีขาวท่ีกล่องสีกล่องใดกล่องหน่ึงใน Test Pattern 3 (รูปแบบการทดสอบ 3) ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม
โปรดดูท่ี การทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ในหนา้ 156

e. หากไม่มีขั้นตอนก่อนหนา้คอยช่วยเหลือ ใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพ่ือเปล่ียนหวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
ในหนา้ 124
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การแก้ไขปัญหาการทําสําเนา
หากเน้ือหาตามหวัขอ้ต่อไปน้ีไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือคุณได ้โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 124 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสนบัสนุนของ HP

● สาํเนาวา่งเปล่าหรือจาง

● ขนาดงานสาํเนายอ่ลง

● คุณภาพของสาํเนาไม่ดี

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการถ่ายสาํเนา คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

สําเนาว่างเปล่าหรือจาง
● การตั้งค่าความเขม้ถูกตั้งไวส้วา่งเกินไป จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทําสําเนา เลือก  และ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก

Lighter/Darker (สว่างข้ึน/เขม้ข้ึน) แลว้เลือกใชล้กูศรเพ่ือจดัทาํสาํเนางานพิมพท่ี์เขม้กวา่เดิม

● การตั้งค่าคุณภาพการพิมพเ์ป็นแบบ Fast (เร็ว) (ซ่ึงเป็นการทาํสาํเนาร่าง) อาจจะเป็นตน้เหตุของการไม่ปรากฏขอ้ความบนเอกสารหรือเอกสารมีสีจาง เปล่ียน
ไปท่ีการตั้งค่า Normal (ธรรมดา) หรือ Best (ดทีี่สุด)

◦ การตั้งค่าความเขม้ถกูตั้งไวส้วา่งเกินไป จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทําสําเนา เลือก  และ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก
Lighter/Darker (สว่างข้ึน/เขม้ข้ึน) แลว้เลือกใชลู้กศรเพ่ือจดัทาํสาํเนางานพิมพท่ี์เขม้กวา่เดิม

ขนาดงานสําเนาย่อลง
● การลด/ขยายขนาดหรือคุณลกัษณะการทาํสาํเนาอ่ืนอาจตั้งค่าไดจ้ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือลดขนาดของภาพท่ีสแกน ตรวจสอบการตั้งค่างานทาํสาํเนาเพ่ือ

ใหแ้น่ใจวา่เป็นการตั้งค่าสาํหรับขนาดปกติ

● อาจมีการตั้งค่าซอฟตแ์วร์ HP ใหย้อ่ขนาดรูปภาพท่ีสแกนแลว้ เปล่ียนแปลงการตั้งค่า หากจาํเป็น สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูวิธีใชบ้นหนา้จอสาํหรับซอฟตแ์วร์
HP

● กระจกสแกนเนอร์ท่ีสกปรกอาจส่งผลกระทบต่อภาพท่ีสแกน การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์หรือแผน่รองฝา สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษา
เคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35

● ขนาดหนา้เอกสารน้ีอาจใหญ่กวา่ตน้ฉบบัท่ีใส่ไว้

คุณภาพของสําเนาไม่ด ี
● ตรวจสอบเคร่ืองพมิพ์

◦ ฝาปิดสแกนเนอร์อาจปิดไม่สนิท

◦ กระจกสแกนเนอร์หรือแผน่รองฝาตอ้งไดรั้บการทาํความสะอาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35

◦ ตวัป้อนกระดาษอตัโนมติัอาจตอ้งการการทาํความสะอาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35

● เส้นท่ีไม่ต้องการ

◦ กระจกสแกนเนอร์ แผน่รองฝา หรือกรอบ ตอ้งไดรั้บการทาํความสะอาด สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35

● การทําสําเนาเฉียงหรือเอยีง

หากคุณใชต้วัป้อนกระดาษอตัโนมติั ให้ตรวจสอบดงัต่อไปน้ี:
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◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ป้อนเอกสารในถาดป้อนกระดาษ ADF มากเกินไป

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัปรับความกวา้งของ ADF พอดีกบัขนาดของกระดาษ

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

● เมด็หรือแถบสีขาวในแนวนอนในพืน้ทีท่ี่ทําสําเนาบริเวณสีเทาอ่อนไปจนถงึสีเทากลาง

◦ การตั้งค่าการเพ่ิมคุณภาพเป็นค่าเร่ิมตน้อาจจะไม่เหมาะสมสาํหรับงาน ตรวจสอบการตั้งค่าและแกไ้ขเพ่ือเพิ่มคุณภาพของขอ้ความหรือภาพกราฟิก หาก
จาํเป็น หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี Copy (ทาํสาํเนา) ในหนา้ 56
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การแก้ไขปัญหาการสแกน
● สแกนเนอร์ไม่ทาํงาน

● การสแกนใชเ้วลานาน

● เอกสารบางส่วนไม่ถูกสแกนหรือขอ้ความหายไป

● ไม่สามารถแกไ้ขขอ้ความได้

● คุณภาพงานสแกนตํ่า

● ไม่สามารถสแกนไปยงัโฟลเดอร์บนเครือข่าย

● ไม่สามารถสแกนเป็นอีเมล

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการสแกน คลิกที่นีเ่พือ่ดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน

สแกนเนอร์ไม่ทาํงาน
● ตรวจสอบต้นฉบับ

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตน้ฉบบัป้อนอยา่งถูกตอ้ง หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 และ ป้อน
ตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

● ตรวจสอบเคร่ืองพมิพ์

◦ เคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัออกจากโหมด Sleep (สลีป) หลงัจากท่ีไม่มีการทาํงานมาระยะหน่ึง ซ่ึงทาํใหก้ารประมวลผลชา้ลงไปครู่หน่ึง รอจนกวา่
เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงหนา้จอ หนา้หลกั

● ตรวจสอบซอฟต์แวร์ HP

ตรวจสอบวา่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถกูตอ้งแลว้

หมายเหตุ: หากคุณไม่ไดส้แกนเป็นประจาํ คุณสามารถเลือกปิดใชง้านคุณสมบติัน้ีได้

◦ (Windows) เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)
ในหนา้ 38 จากหนา้ต่างท่ีปรากฏข้ึน ไปท่ีหวัขอ้ การสแกน จาก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) เลือก Scan a
Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย)

◦ (OS X)เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119 จาก Scan
Settings (ค่าสแกน) เลือก Scan to Computer (สแกนไปคอมพิวเตอร์) ตรวจสอบวา่เลือก Enable Scan to Computer
(เปิดใชก้ารสแกนไปคอมพิวเตอร์) ไว้

การสแกนใช้เวลานาน
การสแกนดว้ยความละเอียดท่ีสูงกวา่อาจใชเ้วลานานกวา่และมีขนาดไฟลใ์หญ่กวา่ ลดค่าความละเอียดเพื่อให้สแกนงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เอกสารบางส่วนไม่ถูกสแกนหรือข้อความหายไป
● ตรวจสอบต้นฉบับ

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตน้ฉบบัถูกป้อนเขา้ไปถูกตอ้ง
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หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

◦ หากคุณสแกนเอกสารจาก ADF ใหล้องทาํการสแกนเอกสารโดยตรงจากกระจกสแกน

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28

◦ พ้ืนหลงัท่ีเป็นสีสีอาจจะทาํใหภ้าพส่วนหนา้กลืนกบัพ้ืนหลงัได ้ลองปรับการตั้งค่าก่อนท่ีคุณจะสแกนตน้ฉบบั หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพหลงัท่ีคุณ
สแกนตน้ฉบบัแลว้

● ตรวจสอบการตั้งค่า

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากระดาษท่ีใส่มีขนาดใหญ่เพียงพอสาํหรับตน้ฉบบัท่ีท่านกาํลงัสแกน

◦ หากคุณกาํลงัใชง้านซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP การตั้งค่าเร่ิมตน้ในซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพอ์าจถูกกาํหนดไวใ้หท้าํงานท่ีระบุโดยอตัโนมติั นอก
เหนือจากงานท่ีคุณกาํลงัพยายามทาํอยู ่ดูคาํแนะนาํในการแกไ้ขคุณสมบติัซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ากวิธีใชบ้นหนา้จอ

ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้
● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าติดตั้ง OCR แลว้:

โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

◦ Windows 8: คลิกขวาท่ีพ้ืนท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก
Utilities (ยทิูลิต้ี) เลือก Printer Setup & Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) คลิก Add More Software (เพ่ิม
ซอฟตแ์วร์) คลิก Customize Software Selections (ปรับแต่งการเลือกซอฟตแ์วร์) และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ลือกตวัเลือก
OCR แลว้

◦ Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิกเลือก Start (เร่ิม) เลือก All
Programs (โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกช่ือเคร่ืองพิมพข์องคุณ จากนั้นเลือก Printer Setup & Software (การตั้งค่า
เคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) คลิก Add More Software (เพ่ิมซอฟตแ์วร์) คลิก Customize Software Selections (ปรับแต่ง
การเลือกซอฟตแ์วร์) และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ลือกตวัเลือก OCR แลว้

◦ (OS X) หากคุณติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP โดยใชต้วัเลือกการติดตั้งขั้นตํ่า ซอฟตแ์วร์ OCR อาจไม่ไดรั้บการติดตั้ง ติดตั้งซอฟตแ์วร์น้ีโดย
ใส่แผน่ CD ซอฟตแ์วร์ในคอมพิวเตอร์ ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน HP Installer จากแผน่ CD ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

เม่ือคุณสแกนตน้ฉบบั ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณเลือกประเภทเอกสารในซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างขอ้ความท่ีสามารถแกไ้ขได ้หากขอ้ความถกูจดัอยูใ่นประเภทรูปภาพ จะ
ไม่สามารถแปลงเป็นขอ้ความได้

หากคุณใชโ้ปรแกรม OCR (optical character recognition) ท่ีแยกต่างหาก โปรแกรม OCR อาจเช่ือมโยงกบัโปรแกรมประมวลผลคาํท่ีไม่
สามารถทาํงาน OCR ได ้สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรม OCR

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดเ้ลือกภาษา OCR ท่ีตรงกบัภาษาของเอกสารท่ีคุณกาํลงัสแกน สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรม OCR

● ตรวจสอบต้นฉบับ

◦ เม่ือสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขไดจ้าก ADF ตอ้งใส่ตน้ฉบบัลงใน ADF โดยใส่ส่วนหวัเขา้ไปก่อนและหงายหนา้ข้ึน เม่ือสแกนจากกระจก
สแกนเนอร์ ตอ้งใส่ตน้ฉบบัเขา้ไปโดยให้ส่วนหวัหนัไปทางขอบดา้นขวาของกระจกสแกนเนอร์ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารไม่เอียง หากตอ้งการ
ขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ ในหนา้ 28 หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

◦ ซอฟตแ์วร์อาจจะไม่อ่านขอ้ความท่ีถูกจดัระยะไวชิ้ดกนัมาก ตวัอยา่งเช่น หากขอ้ความท่ีซอฟตแ์วร์แปลงมีตวัอกัษรหายไปหรือชิดติดกนั เช่น "rn" อาจจะ
กลายเป็น m
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◦ ความแม่นยาํของซอฟตแ์วร์ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของภาพ ขนาดขอ้ความ และโครงสร้างของตน้ฉบบั รวมถึงคุณภาพของการสแกนเอง ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ตน้ฉบบัของคุณนั้นมีคุณภาพดี

◦ พ้ืนหลงัสีอาจทาํให้ภาพส่วนหนา้กลืนกบัพ้ืนหลงัมากเกินไป

คุณภาพงานสแกนตํา่
● ข้อความหรือรูปภาพด้านหลงัของต้นฉบับที่มีสองหน้าปรากฏอยู่บนงานท่ีสแกน

◦ ขอ้ความหรือรูปภาพบนตน้ฉบบัท่ีมีสองหนา้สามารถสแกน "ผา่น" ไดจ้ากดา้นหลงั หากตน้ฉบบันั้นถกูพมิพบ์นกระดาษท่ีมีลกัษณะบางหรือใสเกินไป

● เส้นท่ีไม่ต้องการ

อาจจะมีหมึกพิมพ ์กาว นํ้ายาลบคาํผดิ หรือสารท่ีไม่ตอ้งการอยูบ่นกระจกสแกนเนอร์ พยายามทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35

● ภาพที่สแกนเป็นรอย (บิดเบีย้ว)

◦ อาจเป็นเพราะป้อนภาพตน้ฉบบัไม่ถูกตอ้ง อยา่ลืมใชต้วัปรับความกวา้งกระดาษขณะใส่ตน้ฉบบัเขา้ใน ADF สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ป้อน
ตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ ในหนา้ 29

เพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระจกของสแกนเนอร์สาํหรับการสแกนแทนท่ี ADF สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร์ ในหนา้ 28

● รูปภาพที่สแกนมจุีด เส้น แถบสีขาวในแนวตั้ง หรือข้อบกพร่องอืน่ๆ

◦ หากกระจกสแกนเนอร์สกปรก ภาพท่ีออกมาจะไม่ไดค้วามคมชดัสูงสุด

โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35 สาํหรับคาํแนะนาํในการทาํความสะอาด

◦ ขอ้บกพร่องอาจจะอยูบ่นตน้ฉบบัและไม่ไดเ้ป็นสาเหตุท่ีเกิดจากการสแกน

● ขนาดงานย่อลง

◦ อาจมีการตั้งค่าซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ใหย้อ่ขนาดรูปภาพท่ีสแกนแลว้

โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าท่ีวิธีใชใ้นซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP

ไม่สามารถสแกนไปยงัโฟลเดอร์บนเครือข่าย

หมายเหตุ: HP Digital Filing ไม่รองรับ Active Directory

● คอมพวิเตอร์บนเครือข่ายทีม่โีฟลเดอร์น้ันอาจปิดอยู่

ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอร์ท่ีมีโฟลเดอร์เครือข่ายนั้นเปิดอยูแ่ละเช่ือมต่ออยูก่บัเครือข่าย

● โฟลเดอร์เครือข่ายไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โฟลเดอร์ถกูสร้างบนเซิร์ฟเวอร์แลว้ หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมีใหส้าํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โฟลเดอร์ไดก้าํหนดใหใ้ชง้านร่วมกนั และผูใ้ชส้ามารถอ่านและเขียนขอ้มูลในโฟลเดอร์ได ้หากคุณใชค้อมพิวเตอร์ Mac ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดใชง้าน SMB Sharing แลว้ หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมีใหส้าํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าช่ือโฟลเดอร์ใชเ้ฉพาะตวัอกัษรและอกัขระท่ีระบบปฏิบติัการรองรับเท่านั้น หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมีให้
สาํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ
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◦ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ป้อนช่ือโฟลเดอร์ในรูปแบบท่ีถูกตอ้งในซอฟตแ์วร์ของ HP หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูขอ้มูลในตวัช่วยหรือตวัช่วยติดตั้ง

◦ ตรวจสอบวา่ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีป้อนถูกตอ้ง หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูขอ้มูลในตวัช่วยหรือตวัช่วยติดตั้ง

● ดสิก์เตม็

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีโฟลเดอร์เครือข่ายอยูน่ั้น มีท่ีวา่งบนดิสกท่ี์เพียงพอ

● เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถสร้างช่ือไฟล์เฉพาะด้วยคาํนําหน้าและคาํต่อท้ายที่กาํหนดได้ หรือคาํนําหน้าของช่ือไฟล์ไม่ได้รับการตั้งค่าที่ถูกต้อง

◦ เคร่ืองพิมพส์ามารถสร้างไฟลไ์ดถึ้ง 9,999 ไฟลด์ว้ยการใชค้าํนาํหนา้และคาํต่อทา้ยเดียวกนัได ้หากคุณสแกนหลายๆ ไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์ ใหแ้กไ้ขคาํนาํ
หนา้

◦ ตรวจสอบวา่คาํนาํหนา้ของช่ือไฟลใ์ชเ้ฉพาะตวัอกัษรและอกัขระท่ีระบบปฏิบติัการรองรับเท่านั้น หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมี
ใหส้าํหรับระบบปฏิบติัการของคุณ

ไม่สามารถสแกนเป็นอเีมล
● ยงัไม่ได้ตั้งค่าโปรไฟล์ของอเีมลอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบวา่ไดร้ะบุการตั้งค่าสาํหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออกอยา่งถูกตอ้งในซอฟตแ์วร์ของ HP หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
SMTP โปรดดูเอกสารจากผูใ้หบ้ริการอีเมลของคุณ

● อเีมลถูกส่งไปยงัผู้รับเพยีงบางรายเมือ่ส่งอเีมลไปยงัผู้รับมากกว่าหน่ึงราย

อีเมลแอดเดรสอาจไม่ถูกตอ้งหรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่รู้จกัท่ีอยูน่ั้น ตรวจสอบวา่ไดป้้อนอีเมลแอดเดรสของผูรั้บอีเมลทุกคนอยา่งถูกตอ้งในซอฟตแ์วร์ของ HP
ตรวจสอบกล่องจดหมายของอีเมลของคุณวา่มีขอ้ความแจง้การส่งท่ีลม้เหลวจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือไม่

● การส่งอเีมลขนาดใหญ่

เซิร์ฟเวอร์อีเมลบางแห่งไดรั้บการกาํหนดค่าใหป้ฏิเสธอีเมลท่ีมีขนาดใหญ่เกินกวา่ขนาดท่ีกาํหนดไว ้หากตอ้งการทราบวา่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณมีการจาํกดัขนาด
ไฟลสู์งสุดท่ีสามารถส่งไดห้รือไม่ ใหดู้เอกสารจากผูใ้หบ้ริการอีเมลของคุณ หากเซิร์ฟเวอร์อีเมลมีการจาํกดัขนาด ใหล้ดขนาดไฟลแ์นบอีเมลสูงสุดของโปรไฟล์
อีเมลขาออกลงใหต้ํ่ากวา่ค่าของเซิร์ฟเวอร์อีเมล
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การแก้ไขปัญหาโทรสาร
ส่วนน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์หากติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการโทรสารไม่ถูกตอ้ง คุณอาจประสบปัญหาเม่ือส่งหรือรับ
โทรสาร หรือทั้งสองอยา่ง

หากคุณมีปัญหาในการใชโ้ทรสาร คุณสามารถพิมพร์ายงานทดสอบโทรสารเพ่ือตรวจดูสถานะของเคร่ืองพิมพ ์การทดสอบน้ีจะลม้เหลวหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ไดรั้บการติดตั้ง
อยา่งถูกตอ้งสาํหรับการใชโ้ทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทดสอบการตั้งค่า
โทรสาร ในหนา้ 208

หากการทดสอบผดิพลาด ใหต้รวจดูรายงานเพ่ือดูขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหาท่ีพบ ตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการทดสอบแฟกซ์โดย
คลิกท่ีนี่เพ่ือสืบคนขอมูลเพิม่เติมออนไลน

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาแฟกซ์โดยคลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมออนไลน (ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา)

หากตอ้งการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ไปท่ีเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP www.hp.com/support

● การทดสอบโทรสารลม้เหลว

● จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศพัทต่์อพ่วงไว้

● เคร่ืองพิมพมี์ปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

● เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้

● เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้

การทดสอบโทรสารล้มเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลว้พบวา่ผดิพลาด ใหต้รวจดูรายงานเพ่ือดูขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ผดิพลาด หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมอยา่งละเอียด ใหต้รวจดูรายงานเพ่ือดู
วา่การทดสอบส่วนใดท่ีผดิพลาด แลว้หาหวัขอ้การแกไ้ขปัญหาท่ีตรงกนั

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● "การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร" ลม้เหลว

● การทดสอบ "โทรสารท่ีเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั" ลม้เหลว

● การทดสอบ "สายโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อกบัพอร์ตบนโทรสารท่ีถกูตอ้ง" ลม้เหลว

● การทดสอบ "การใชส้ายโทรศพัทท่ี์ถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร" ลม้เหลว

● การทดสอบ "การตรวจจบัสญัญาณเสียง" ลม้เหลว

● การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ลม้เหลว

"การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร" ล้มเหลว

● ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นถอดปลัก๊ไฟจากดา้นหลงัเคร่ืองพิมพ ์หลงัจากผา่นไปสองสามวินาที ให้
เสียบปลัก๊สายไฟกลบัเขา้ท่ีเดิม แลว้เปิดเคร่ือง รันการทดสอบอีกคร้ัง หากการทดสอบยงัลม้เหลวอีก ใหอ่้านขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในหวัขอ้น้ี

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา

● หากกาํลงัเรียกใชก้ารทดสอบจาก Fax Setup Wizard (Windows) หรือ HP Utility (OS X) เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งไม่ทาํงานอยา่งอ่ืนอยู ่เช่น
รับแฟกซ์หรือถ่ายสาํเนา ตรวจดูวา่มีขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลท่ีระบุวา่เคร่ืองพิมพก์าํลงัทาํงานอยูห่รือไม่ หากไม่วา่ง ใหร้อจนกวา่เคร่ืองจะวา่ง และอยูใ่นสถานะ
ไม่ทาํงาน ก่อนท่ีจะเรียกใชก้ารทดสอบ
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● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพ่ือเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเส้นท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ให้รันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบว่าสามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หาก Fax
Hardware Test (ทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร) ยงัไม่สามารถใชง้านได ้และเกิดปัญหาในการรับส่งโทรสาร ใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP ไปท่ี
www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือกประเทศ/ภูมิภาค
ของคุณ แลว้คลิก ตดิต่อ HP เพ่ือขอขอ้มูลการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค

การทดสอบ "โทรสารท่ีเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง" ล้มเหลว

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพ่ือเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

● ตรวจสอบวา่คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัอยา่งถูกตอ้ง ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้น
หน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต้่อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ ์เรียนรู้วิธีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับส่ง
แฟกซ์โดยคลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเติมออนไลน

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเส้นท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ให้รันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบว่าสามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพท์ที่เช่ือมต่อกบัพอร์ตบนโทรสารที่ถูกต้อง" ล้มเหลว

เสียบสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตท่ีถูกตอ้ง

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพ่ือเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเส้นท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณจะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสาร ควรใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อกบัอุปกรณ์
อ่ืนๆ เท่านั้น เช่น เคร่ืองตอบรับ
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ภาพ 10-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

2. หลงัจากท่ีคุณเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ต 1-LINE แลว้ ให้ดาํเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่สามารถรับส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพ์
พร้อมท่ีจะรับส่งโทรสาร

3. ลองส่งหรือรับโทรสาร

การทดสอบ "การใช้สายโทรศัพท์ท่ีถูกต้องสําหรับโทรสาร" ล้มเหลว

● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั ปลายขา้งหน่ึงของสายโทรศพัท์
ควรจะต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์และปลายอีกดา้นต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

ถา้สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพย์าวไม่พอ คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทส์องสายต่อเพ่ิมความยาวได ้คุณสามารถซ้ือสายโทรศพัทท่ี์ร้านสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีจาํหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพ่ือเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเส้นท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง
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การทดสอบ "การตรวจจับสัญญาณเสียง" ล้มเหลว

● อุปกรณ์อ่ืน ซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์อาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลว หากตอ้งการคน้หาวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์
ทั้งหมดออกจากสายโทรศพัท ์แลว้รันการทดสอบอีกคร้ัง หาก Dial Tone Detection Test (ทดสอบการตรวจหาสัญญาณการโทร) ผา่นโดยไม่มีการ
เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน แสดงวา่อุปกรณ์หน่ึงอยา่งหรือมากกวา่นั้นเป็นสาเหตุของปัญหา ใหล้องเช่ือมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นอีกคร้ังทีละอยา่ง และดาํเนินการทดสอบ
ใหม่ในแต่ละคร้ังท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์แต่ละอยา่ง จนกวา่คุณจะสามารถระบุไดว้า่อุปกรณ์ใดเป็นสาเหตุของปัญหา

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ตรวจสอบวา่คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัอยา่งถกูตอ้ง ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลาย
ดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเส้นท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● หากระบบโทรศพัทไ์ม่ไดใ้ชส้ญัญาณการโทรแบบมาตรฐาน เช่น ระบบ PBX บางระบบ อาจทาํให้การทดสอบลม้เหลวได ้ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาในการส่ง/รับ
โทรสาร ลองส่งหรือรับโทรสารทดสอบ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตั้งค่าประเทศ/พ้ืนท่ีไวถ้กูตอ้งตามประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณ หากไม่ไดต้ั้งค่าประเทศ/พ้ืนท่ี หรือหากตั้งค่าไม่ถูกตอ้ง การทดสอบอาจลม้เหลวและ
อาจเกิดปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพ่ือเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ให้รันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบว่าสามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หากการทดสอบ
Dial Tone Detection (การตรวจสอบเสียงสญัญาณ) ยงัคงลม้เหลว ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัทเ์พ่ือตรวจเชค็สายโทรศพัท์

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ล้มเหลว

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ตรวจสอบวา่คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัอยา่งถกูตอ้ง ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลาย
ดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

● อุปกรณ์อ่ืน ซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์อาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลว หากตอ้งการคน้หาวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์
ทั้งหมดออกจากสายโทรศพัท ์แลว้รันการทดสอบอีกคร้ัง

◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ผา่นโดยไม่มีการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน แสดงวา่อุปกรณ์หน่ึงอยา่งหรือ
มากกวา่นั้น เป็นสาเหตุของปัญหา ใหล้องเช่ือมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นอีกคร้ังทีละอยา่ง และดาํเนินการทดสอบใหม่ในแต่ละครั้ งท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์หน่ึงอยา่ง
จนกว่าคุณจะสามารถระบุไดว้า่อุปกรณ์ใดเป็นสาเหตุของปัญหา

◦ หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ทาํงานลม้เหลวโดยไม่มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืน ใหต่้อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสาย
โทรศพัทท่ี์ใชง้านอยู ่แลว้ตรวจดูขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในหวัขอ้น้ี
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● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเส้นท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพ่ือเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ให้รันการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบว่าสามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หากการทดสอบ
Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยงัคงลม้เหลว และคุณมีปัญหาในการรับส่งโทรสาร โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทเ์พ่ือใหต้รวจเช็คสายโทรศพัท์

จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศัพท์ต่อพ่วงไว้
● คุณกาํลงัใชส้ายโทรศพัทผ์ดิประเภท โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทส์องสายท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือต่อเคร่ืองพิมพก์บัสายโทรศพัท ์ถา้สาย

โทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพย์าวไม่พอ คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท่ี์ยาวกวา่ต่อเพ่ิมความยาวได ้คุณสามารถซ้ือสายโทรศพัทท่ี์ร้านสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
จาํหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์

● อุปกรณ์อ่ืนซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัมีการใชง้านอยู ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท่ี์ต่อพว่ง (โทรศพัทท่ี์อยูบ่นสายโทรศพัทเ์ดียวกนั แต่
ไม่เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ)์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่มีการใชง้านอยูห่รือมีการต่อพ่วง ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพใ์นการรับส่งโทรสารได ้หากต่อ
โทรศพัทพ์ว่งไว ้หรือกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่

เคร่ืองพมิพ์มีปัญหาในการส่งและรับโทรสาร
● ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ดูท่ีจอแสดงผลบนเคร่ืองพิมพ ์ถา้จอแสดงผลวา่งเปล่าและไฟแสดงสถานะ  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ไม่ติดสวา่ง แสดง

วา่เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต่้อสายไฟเขา้กบัเคร่ืองพิมพแ์ละเสียบเขา้กบัปลัก๊ไฟแน่นดีแลว้ กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือเปิด
เคร่ืองพิมพ์

หลงัจากเปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ HP ขอแนะนาํใหร้อหา้นาทีก่อนท่ีจะรับหรือส่งโทรสาร เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับหรือส่งโทรสารในขณะท่ีกาํลงัเร่ิมทาํงานหลงัจาก
เปิดเคร่ืองได้

● หากเปิด HP Digital Fax ไวคุ้ณอาจไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ไดห้ากหน่วยความจาํของแฟกซ์เตม็ (จาํกดัตามหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพ)์

● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั ปลายขา้งหน่ึงของสายโทรศพัท์
ควรจะต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์และปลายอีกดา้นต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

ถา้สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพย์าวไม่พอ คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทส์องสายต่อเพ่ิมความยาวได ้คุณสามารถซ้ือสายโทรศพัทท่ี์ร้านสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีจาํหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัทใ์นทอ้งถ่ินของคุณ
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● อุปกรณ์อ่ืนซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัมีการใชง้านอยู ่ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพใ์นการรับส่งโทรสารได ้หากต่อโทรศพัท์
พ่วงไว ้หรือกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่

● ตรวจสอบวา่การทาํงานอ่ืนทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือไม่ ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอร์เพ่ือดูขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดซ่ึงจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
วิธีการแกไ้ขปัญหา หากเกิดขอ้ผิดพลาด เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสารไดจ้นกวา่จะมีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้นแลว้

● การเช่ือมต่อสายโทรศพัทอ์าจจะมีเสียงรบกวน สายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้ตรวจสอบคุณภาพเสียง
ของสายโทรศพัทโ์ดยเสียบโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัและฟังวา่มีเสียงดงัคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม่ หากคุณไดย้นิเสียงรบกวน ใหปิ้ด
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) แลว้ลองส่งโทรสารใหม่อีกคร้ัง หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียน ECM ใหดู้
ท่ี การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 68 หากปัญหายงัคงมีอยู ่ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท์

● หากคุณใชบ้ริการระบบ DSL (Digital Subscriber Line) ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL แลว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้
โทรสารได ้คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

● ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ซ่ึงตั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทแ์บบดิจิตอล วิธีการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไป
ไดว้า่สายโทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล

● หากคุณกาํลงัใชท้ั้งอุปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อของโทรศพัทภ์ายใน (PBX) หรือเครือข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิทลั (Integrated
Services Digital Network - ISDN) โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ตท่ีถกูตอ้งแลว้ และอะแดปเตอร์ขั้วต่อไดรั้บการตั้ง
ค่าเป็นประเภทสวิตชท่ี์ถูกตอ้งสาํหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคุณ ถา้เป็นไปได ้คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

● หากเคร่ืองพิมพใ์ชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบับริการ DSL โมเดม็ DSL อาจจะต่อลงดินไม่ถกูตอ้ง หากโมเดม็ DSL ไม่ไดต่้อลงดินอยา่งถูกตอ้ง อาจทาํให้เกิด
เสียงรบกวนในสายโทรศพัท ์สายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการรับส่งโทรสารได ้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียง
ของสายโทรศพัทโ์ดยเสียบโทรศพัทเ์ขา้กบัแจค็เสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัและฟังวา่มีเสียงดงัคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม่ หากคุณไดย้นิเสียงรบกวน ให้ปิดโมเดม็
DSL และถอดปลัก๊ไฟออกอยา่งนอ้ย 15 นาที เปิดโมเดม็ DSL ใหม่แลว้ฟังเสียงสญัญาณอีกคร้ัง

หมายเหตุ: ในอนาคต คุณอาจไดย้นิเสียงสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทอี์ก หากเคร่ืองพิมพห์ยดุรับและส่งโทรสาร ให้ทาํซํ้ าขั้นตอนน้ี

หากยงัคงมีสญัญาณเสียงรบกวนในสายโทรศพัท ์โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณ หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการปิดโมเดม็ DSL โปรดติดต่อขอรับ
บริการจากบริษทั DSL ของคุณ

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเส้นท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้
● หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณลกัษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพถู์กตั้งค่าเป็น

All Rings (เสียงเรียกเข้าทั้งหมด) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ในหนา้ 80

● หาก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถูกตั้งค่าไวเ้ป็น Off (ปิด) คุณจาํเป็นตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะไม่รับโทรสาร สาํหรับ
ขอ้มลูเก่ียวกบัการรับโทรสารดว้ยตนเอง โปรดดูท่ี การรับโทรสารดว้ยตนเอง ในหนา้ 69

● หากคุณมีบริการขอ้ความเสียงท่ีใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเองโดยไม่ใชก้ารรับแบบอตัโนมติั ซ่ึงหมายความวา่ ท่านตอ้ง
อยูค่อยรับสารโทรสารท่ีเขา้มา เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพห์ากใชบ้ริการวอยซ์เมลอยูด่ว้ยโดยคิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเตมิออนไลน
สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรับโทรสารดว้ยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดว้ยตนเอง ในหนา้ 69

● หากคุณใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าซอฟตแ์วร์ท่ีมาพร้อมกบัโมเดม็ของคุณไม่ไดถู้กตั้ง
ค่าไวเ้พ่ือรับโทรสารแบบอตัโนมติั โมเดม็ท่ีถกูตั้งค่าเพ่ือรับโทรสารโดยอตัโนมติัจะใชส้ายโทรศพัทเ์พ่ือรับโทรสารท่ีส่งเขา้มาทั้งหมด ซ่ึงจะทาํใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่
สามารถรับสายโทรสารเขา้

● หากคุณใชเ้คร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจจะประสบกบัปัญหาใดปัญหาหน่ึงต่อไปน้ี:
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◦ เคร่ืองตอบรับของคุณอาจจะไม่ไดรั้บการตั้งค่าเพ่ือใชง้านกบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้ง

◦ ขอ้ความท่ีส่งออกไปอาจยาวหรือดงัเกินกวา่ท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจพบสญัญาณโทรสารได ้ซ่ึงอาจทาํใหก้ารเช่ือมต่อของเคร่ืองส่งโทรสารหลุดได้

◦ เคร่ืองตอบรับของคุณอาจมีช่วงเงียบไม่นานพอท่ีจะใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจพบสญัญาณโทรสารไดห้ลงัจากส่งขอ้ความออกไป ปัญหาน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบัเคร่ือง
ตอบรับแบบดิจิตอล

วิธีปฏิบติัดงัต่อไปน้ีอาจช่วยคุณแกปั้ญหาต่างๆ ดงักล่าวได:้

◦ หากมีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัในสายโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บส่งแฟกซ์ ใหล้องต่อเคร่ืองตอบรับโดยตรงเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์
คลิกท่ีนีเ่พ่ือดขูอมูลเพิม่เตมิออนไลน

◦ ตรวจสอบวา่ ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บโทรสารอตัโนมติั สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บโทรสารอตัโนมติั โปรดดูท่ี การรับโทรสาร
ในหนา้ 69

◦ ควรตรวจสอบวา่การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ถูกตั้งใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้มากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ หาก
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ ในหนา้ 80

◦ ถอดสายเคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์อก แลว้ลองรับโทรสาร หากสามารถรับโทรสารไดเ้ม่ือไม่มีเคร่ืองตอบรับ แสดงวา่เคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์าจเป็นสาเหตุ
ของปัญหา

◦ เสียบเคร่ืองตอบรับใหม่ และบนัทึกขอ้ความท่ีส่งออกอีกคร้ัง บนัทึกขอ้ความท่ีใชเ้วลาประมาณ 10 วินาที พดูชา้ๆ ดว้ยระดบัเสียงเบาๆ เม่ือบนัทึกขอ้ความ
เงียบไวอ้ยา่งนอ้ย 5 วินาทีเม่ือพดูขอ้ความของคุณเสร็จแลว้ ไม่ควรมีเสียงรบกวนใดๆ เกิดข้ึนขณะบนัทึกขอ้ความเสียงในช่วงท่ีคุณเงียบอยู ่ลองรับโทรสาร
อีกคร้ัง

หมายเหตุ: เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัดิจิตอลบางรุ่น อาจจะเกบ็เสียงเงียบท่ีบนัทึกไวห้ลงัจากการส่งขอ้ความออกของคุณเสร็จส้ิน ฟังขอ้ความส่งออกของ
คุณเพ่ือตรวจสอบ

● หากเคร่ืองพิมพใ์ชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัอุปกรณ์โทรศพัทป์ระเภทอ่ืน เช่น เคร่ืองตอบรับ โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์หรือกล่องสวิตชแ์บบหลายพอร์ต
ระดบัสญัญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดบัสญัญาณอาจลดลงไดห้ากคุณใชต้ลบัแยกสายหรือเช่ือมต่อสายเคเบิลพิเศษเพ่ือขยายความยาวของสายโทรศพัท ์สญัญาณ
โทรสารท่ีลดลงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาไดใ้นระหวา่งการรับโทรสาร

ในการตรวจสอบวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมต่ออยู ่นอกจากเคร่ืองพิมพอ์อกจากสายโทรศพัท ์จากนั้นลองรับโทรสาร
หากสามารถรับโทรสารไดส้าํเร็จโดยไม่มีอุปกรณ์อ่ืน แสดงว่าอุปกรณ์อ่ืนอยา่งนอ้ยหน่ึงช้ินเป็นสาเหตุของปัญหา ลองเพ่ิมอุปกรณ์กลบัเขา้ไปทีละหน่ึงอยา่ง และ
แต่ละคร้ังใหล้องรับโทรสาร จนกระทัง่ระบุไดว้า่อุปกรณ์ตวัใดเป็นตน้เหตุของปัญหา

● หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษสาํหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจากบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ ั้ง
คุณสมบติั Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพไ์วต้รงกนั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียง
เรียกเขา้เฉพาะ ในหนา้ 80

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้
● เคร่ืองพิมพอ์าจหมุนเบอร์โทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป คุณอาจตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะในการกดหมายเลข ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งต่อสายนอกก่อนท่ีจะกด

หมายเลขโทรศพัท ์คุณจะตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะแลว้ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์ถา้หมายเลขโทรศพัทท่ี์ตอ้งการกดคือ 95555555 และเลข 9 คือ
หมายเลขท่ีใชส้าํหรับต่อสายนอก คุณจะตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะดงัน้ี: 9-555-5555 เวน้ช่วงสาํหรับหมายเลขแฟกซ์ท่ีพิมพโ์ดยกดเลือก * ซํ้ า ๆ กนัจน
เคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏข้ึนท่ีจอแสดงผล

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารไดโ้ดยการกดปุ่มบนหนา้จอ เม่ือทาํเช่นนั้น คุณจะสามารถฟังเสียงโทรศพัทไ์ดข้ณะกดหมายเลข คุณสามารถกาํหนดความเร็ว
ในการหมุนหมายเลขไดแ้ละตอบรับการแจง้เตือนเม่ือหมุนหมายเลข หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่มบนหนา้จอ
ในหนา้ 66

● หมายเลขปลายทางท่ีจะส่งโทรสารมีสญัญาณไม่ถูกตอ้งหรือเคร่ืองรับโทรสารเกิดปัญหา คุณสามารถตรวจสอบได ้โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศพัท์
และฟังสญัญาณโทรสาร หากไม่ไดย้นิสญัญาณโทรสาร แสดงวา่เคร่ืองรับโทรสารอาจปิดอยูห่รือไม่ไดเ้ช่ือมต่อไว ้หรือบริการวอยซ์เมลอ์าจรบกวนสายโทรศพัท์
ของผูรั้บ คุณอาจขอใหผู้ร้ับโทรสารตรวจสอบเคร่ืองรับเพ่ือหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน
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แก้ไขปัญหา HP ePrint และ HP Printables
หากคุณมีปัญหาในการใช ้Web Services เช่น HP ePrint และแอพพลิเคชนัการพิมพ ์ใหต้รวจสอบรายละเอียดต่อไปน้ี

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อใชส้าย (อีเธอร์เน็ต) หรือแบบไร้สาย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใชคุ้ณลกัษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อโดยใชส้าย USB

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าติดตั้งการอพัเดตผลิตภณัฑล่์าสุดไวใ้นเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 37

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดเ้ปิดใชง้านบริการทางเวบ็บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการบนเวบ็โดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
ในหนา้ 91

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าฮบั สวิตช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชส้ายอีเธอร์เน็ต ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไม่ไดเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชส้ายโทรศพัทห์รือสายอนุกรมแบบไขวเ้พ่ือเช่ือมต่อ
เคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายและสายอีเธอร์เน็ตเช่ือมต่ออยูก่บัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งแน่นหนาดีแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การแกไ้ขปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัเครือข่าย
ในหนา้ 151

● หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือข่ายไร้สายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ไม่สามารถ
เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย ในหนา้ 151

● หากคุณใช ้HP ePrint ใหต้รวจสอบรายละเอียดต่อไปน้ี

◦ ตรวจสอบวา่ท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพถ์ูกตอ้ง

◦ ตรวจสอบวา่ท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพเ์ป็นท่ีอยูเ่ดียวท่ีแสดงอยูใ่นบรรทดั “To” (ถึง) ของขอ้ความอีเมล หากมีท่ีอยูอี่เมลอ่ืนแสดงอยูใ่นบรรทดั “To”
(ถึง) ส่ิงท่ีแนบท่ีคุณกาํลงัส่งอาจพิมพไ์ม่ได้

◦ ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัส่งเอกสารท่ีตรงตามขอ้กาํหนดของ HP ePrint

● หากเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซีเม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบวา่การตั้งค่าพร็อกซีท่ีคุณกาํลงัป้อนนั้นถูกตอ้ง

◦ ตรวจสอบการตั้งค่าท่ีถูกใชโ้ดยเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีคุณใชอ้ยู ่(เช่น Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari)

◦ ตรวจสอบกบัผูดู้แลระบบ IT หรือผูท่ี้ตั้งค่าไฟร์วอลลข์องคุณ

หากมีการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าพร็อกซีของไฟร์วอลล ์คุณตอ้งอพัเดตการตั้งค่าเหล่าน้ีในแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพด์ว้ย หากการตั้งค่าเหล่าน้้ีไม่ไดรั้บการ
อพัเดต คุณจะไม่สามารถใชบ้ริการทางเวบ็ได ้เรียนรู้วิธีการจดัการไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัส
คลิกท่ีนีเ่พ่ือดขูอมูลเพิม่เตมิทางออนไลน

คาํแนะนํา: ดูคาํแนะนาํเพ่ิมเติมในการตั้งค่าและใช ้Web Services ไดจ้าก HP Connected ท่ี www.hpconnected.com
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การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย
ส่วนน้ีจะแสดงวิธีการแกไ้ขปัญหาทัว่ไป เม่ือคุณไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพห์รือใชง้านกบัเครือข่ายของคุณได้

คาํแนะนํา: (Windows) หากคุณพบปัญหาในการพิมพ ์ใหเรียกใช HP Print and Scan Doctor เพ่ือแกปั้ญหาน้ีใหคุ้ณโดยอตัโนมติั ยทิูลิต้ีจะ
พยายามวินิจฉยัและแกไ้ขปัญหาให ้HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

● การแกไ้ขปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัเครือข่าย

● ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาเครือข่ายไดจ้ากรายการต่อไปน้ี

● เรียนรู้วิธีคน้หาการตั้งค่าความปลอดภยัสาํหรับเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

● เรียนรู้เก่ียวกบัเคลด็ลบัการแกไ้ขปัญหาเครือข่าย คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

● เรียนรู้วิธีทาํงานร่วมกบัไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัสในขณะตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกีย่วกบัเครือข่าย
หากโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถคน้หาเคร่ืองพิมพไ์ดจ้ากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์ใหพิ้มพห์นา้กาํหนดค่าเครือข่าย และป้อน IP แอดเดรสลงในโปรแกรมการติดตั้งดว้ยตวั
คุณเอง สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี หนา้การตั้งค่าเครือข่าย ในหนา้ 128

คาํแนะนํา: คุณสามารถเยี่ยมชมเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลน์ของ HP ท่ี www.hp.com/support เพ่ือดูขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีสามารถช่วยคุณแกไ้ขปัญหา
ทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้

(Windows) หากคุณพบปัญหาในการพิมพ ์ใหเรยีกใช HP Print and Scan Doctor เพ่ือแกปั้ญหาน้ีใหคุ้ณโดยอตัโนมติั ยทิูลิต้ีจะพยายาม
วินิจฉยัและแกไ้ขปัญหาให ้HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

● อยา่เปิดระบบไร้สายท่ีเคร่ืองพิมพก่์อนติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดอยู่

● เม่ือไดรั้บแจง้ระหวา่งติดตั้งซอฟตแ์วร์ อยา่ลืมต่อสาย Ethernet และตรวจสอบวา่ไฟสถานะ Ethernet ใกลก้บัขั้วต่อติดสวา่ง

● การเช่ือมต่อของสายเคเบิลทั้งหมดเขา้กบัคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพแ์น่นดีแลว้

● เครือข่ายทาํงานเป็นปกติ และฮบั สวิตช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยู่

● (Windows) ปิดหรือยกเลิกการใชง้านแอพพลิเคชัน่ทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส โปรแกรมป้องกนัสปายแวร์และไฟร์วอลล์

ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์แบบไร้สาย
คุณจะตอ้งตั้งค่าระบบไร้สายสาํหรับเคร่ืองพิมพไ์วอ้ยูแ่ลว้

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าการเช่ือมต่อไร้สายไดจ้าก การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย ในหนา้ 108

ขั้นตอนท่ี 1: ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะไร้สาย (802.11) ติดสว่าง

ศึกษารูปแบบไฟแสดงสถานะเครือข่ายไร้สายท่ีเคร่ืองพิมพ์
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คําอธิบาย/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คําอธิบาย

ไฟแสดงสถานะ Wireless (ไร้สาย) ดบั ปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพมิพอ์ยู่

ไฟแสดงสถานะ Wireless (ไร้สาย) ติดสวา่งแต่กะพริบ คุณสมบติัระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงานและเคร่ืองพิมพไ์ม่
ไดเ้ช่ือมต่อกบัเครือข่าย

ไฟแสดงสถานะ Wireless (ไร้สาย) ติดสวา่งตลอดเวลา คุณสมบติัการใชง้านแบบไร้สายเปิดทาํงาน และเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยู่
กบัเครือข่าย

หากไฟสีนํ้าเงินบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพไ์ม่สวา่ง แสดงวา่ระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพอ์าจถูกปิดอยู่

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพส์นบัสนุนเครือข่าย Ethernet ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อสาย Ethernet เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์การต่อสาย Ethernet
เป็นการปิดฟังกช์ัน่การทาํงานแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

การเปิดใช้งานการทํางานแบบไร้สายของเคร่ืองพมิพ์

1. กดเลือก  (Wireless (ไร้สาย)) จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นกดเลือก Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย)

3. เล่ือนปุ่มดงักล่าวเพ่ือเปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

ถา้ไฟการใชง้านแบบไร้สายสีฟ้ากะพริบ แสดงวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเครือข่าย ใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP เพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์นแบบไร้สาย

ขั้นตอนท่ี 2: ตรวจสอบว่าคอมพวิเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายแล้ว

ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายของคุณแลว้ หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัเครือข่าย อาจมีปัญหากบัฮาร์ดแวร์เน่ืองจากเราเตอร์
หรือคอมพิวเตอร์
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ขั้นตอนท่ี 3: เรียกใช้การทดสอบการทาํงานแบบไร้สาย

ในการตรวจสอบวา่การเช่ือมต่อแบบไร้สายทาํงานถูกตอ้ง ให้พิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สาย

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยูแ่ละมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Print Reports (พิมพร์ายงาน)

4. เลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

หากการทดสอบลม้เหลว ใหต้รวจดูรายงานเพ่ือดูขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีแกไ้ขปัญหา แลว้ทาํการทดสอบอีกคร้ัง

คาํแนะนํา: หากสญัญาณเครือข่ายไร้สายอ่อน หรือเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถเช่ือมต่อคา้งไว ้ใหล้องเคล่ือนเคร่ืองพิมพใ์กลก้บัเราเตอร์ไร้สายมากข้ึน

ขั้นตอนท่ี 4: รีสตาร์ทส่วนประกอบของเครือข่ายไร้สาย

ปิดเราเตอร์และเคร่ืองพิมพ ์แลว้เปิดอุปกรณ์ทั้งสองใหม่ตามลาํดบัน้ี: เปิดเราเตอร์ก่อน แลว้จึงค่อยเปิดเคร่ืองพิมพ์

ในบางคร้ัง การปิดเคร่ืองและเปิดข้ึนมาอีกคร้ังจะช่วยแกไ้ขปัญหาการส่ือสารของเครือข่ายได ้หากคุณยงัไม่สามารถเช่ือมต่อได ้ใหปิ้ดเราเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์และคอมพิวเตอร์
แลว้จึงเปิดอุปกรณ์เหล่าน้ีอีกคร้ังตามลาํดบัต่อไปน้ี: เปิดเราเตอร์ก่อน จากนั้นเปิดเคร่ืองพิมพ ์แลว้จึงเปิดคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากยงัมีปัญหาอยู ่ใหเ้ขา้ไปท่ี HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) (ในขณะน้ี เวบ็ไซต์
น้ีอาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา) เวบ็ไซตด์งักล่าวระบุขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัการตั้งค่าและการใชเ้ครือข่ายบนเครือข่ายไร้สาย และการแกไ้ขปัญหาการเช่ือมต่อแบบไร้สาย รวมทั้ง
ซอฟตแ์วร์ความปลอดภยั

คาํแนะนํา: (Windows) หากคุณพบปัญหาในการพิมพ ์ใหเรียกใช HP Print and Scan Doctor เพ่ือแกปั้ญหาน้ีใหคุ้ณโดยอตัโนมติั ยทิูลิต้ีจะ
พยายามวินิจฉยัและแกไ้ขปัญหาให ้HP Print and Scan Doctor อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

หากไม่สามารถทาํการเช่ือมต่อแบบไร้สายได ้เคร่ืองพิมพส์ามารถเช่ือมต่อเครือข่ายโดยใชส้าย Ethernet
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การแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการจดัการเคร่ืองพมิพ์
เน้ือหาในส่วนน้ีจะเสนอวิธีแกไ้ขปัญหาโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือตอ้งการใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายโดยใชก้ารเช่ือมต่ออีเธอร์เน็ตหรือการเช่ือมต่อแบบไร้สาย คุณไม่สามารถใชเ้วบ็
เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัได ้หากเคร่ืองพิมพย์งัไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ดว้ยสายเคเบิล USB

คาํแนะนํา: คุณสามารถไปท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลนข์อง HP ไดท่ี้ www.hp.com/support สาํหรับขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแก้
ปัญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้

ไม่สามารถเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังได้

ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไม่ไดก้าํลงัใชง้านสายโทรศพัท ์หรือสายไขวเ้พ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสายเคเบิลเครือข่ายเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์น่นแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าฮบั สวิตช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบคอมพวิเตอร์

● ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ท่ีคุณกาํลงัใชเ้พ่ือเช่ือมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: เม่ือตอ้งการใช ้EWS เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณไม่สามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัได ้หากเคร่ืองพิมพย์งัไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์
ดว้ยสายเคเบิล USB

ตรวจสอบเวบ็เบราว์เซอร์ของคุณ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเวบ็เบราวเ์ซอร์ตรงตามความตอ้งการขั้นตํ่าของระบบ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากเง่ือนไขทางระบบในไฟล ์Readme

● หากเวบ็เบราวเ์ซอร์ใชก้ารตั้งค่าพร็อกซีใดๆ ในการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ใหล้องปิดการตั้งค่าดงักล่าว สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อม
เวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

● ตรวจสอบวา่เปิดใชง้าน JavaScript และคุกก้ีในเวบ็เบราวเ์ซอร์แลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ืองพมิพ์

● เม่ือตอ้งการตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถดู IP แอดเดรสไดโ้ดยการพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่าย จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก
 (Wireless (ไร้สาย)) กดเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Print Network Configuration (การกาํหนดค่าเครือข่ายการ

พิมพ)์

● ใชค้าํสัง่ Ping กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้IP แอดเดรสจากพร้อมตค์าํสัง่ (Windows) หรือจาก Network Utility (OS X) (ยทิูลิต้ีเครือข่ายอยูใ่น
โฟลเดอร์ Utilities (ยูทิลติี)้ ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลเิคชัน) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก)์

ตวัอยา่งเช่น หาก IP แอดเดรส คือ 123.123.123.123 ใหพิ้มพข์อ้ความต่อไปน้ีลงในพรอมตค์าํสัง่ (Windows):

C:\Ping 123.123.123.123

หรือ

จาก Network Utility (OS X) คลิกท่ีแทบ็ Ping แลว้พิมพ ์123.123.123.123 ลงในช่อง แลว้คลิก Ping

หากมีขอ้ความตอบกลบัปรากฏข้ึน แสดงวา่ IP แอดเดรสถกูตอ้ง หากมีขอ้ความตอบกลบัวา่หมดเวลา แสดงวา่ IP แอดเดรสนั้นไม่ถูกตอ้ง
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คาํแนะนํา: หากคุณใชง้านคอมพิวเตอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows คุณสามารถไปท่ีเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP ไดท่ี้ www.hp.com/
support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้
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การดูแลรักษาหัวพมิพ์
หากคุณเคยประสบปัญหาเก่ียวกบัการพิมพม์าแลว้ คุณอาจพบวา่ปัญหานั้นเกิดจากหวัพิมพ ์คุณควรทาํขั้นตอนในส่วนต่อไปน้ีเม่ือไดรั้บการแจง้ใหท้าํเพ่ือแกไ้ขปัญหา
คุณภาพการพิมพเ์ท่านั้น

การทาํขั้นตอนการปรับตาํแหน่งและการทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็นอาจทาํใหส้ิ้นเปลืองหมึกพิมพ ์และเป็นเหตุใหต้ลบัหมึกมีอายกุารใชง้านสั้นลง

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การทาํความสะอาดหวัพิมพ์

● ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์

● ปรับเทียบมาตรฐานการข้ึนบรรทดัใหม่

● ติดตั้งหวัพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

การทาํความสะอาดหัวพมิพ์
หากงานพิมพข์องคุณมีเสน้ร้ิว หรือมีสีผดิเพ้ียนหรือสีหาย อาจจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดหวัพิมพ์

มีการทาํความสะอาดสองขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใชเ้วลาประมาณสองนาที ใชก้ระดาษหน่ึงแผน่ และใชป้ริมาณหมึกท่ีเพิ่มข้ึน หลงัจากผา่นแต่ละขั้นตอน ใหต้รวจสอบ
คุณภาพของหนา้ท่ีพิมพอ์อกมา คุณควรเร่ิมทาํความสะอาดขั้นตอนต่อไปเม่ือคุณภาพของการพิมพไ์ม่ดีเคุณั้น

หากงานพิมพย์งัคงมีคุณภาพไม่ดีหลงัจากทาํความสะอาดทั้งสองขั้นตอนแลว้ ใหล้องปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์หากคุณพบปัญหาในการพิมพห์ลงัจากการทาํความสะอาด
และการปรับตาํแหน่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 124

หมายเหตุ: การทาํความสะอาดจะส้ินเปลืองหมึก ดงันั้น ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพเ์ม่ือจาํเป็นเท่านั้น กระบวนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาสกัครู่หน่ึง อาจจะมีเสียงดงั
เกิดข้ึนในขณะทาํความสะอาด ก่อนทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ใหใ้ส่กระดาษเปล่าลงในถาดกระดาษก่อน สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

การปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถกูตอ้งอาจทาํใหเ้กิดปัญหาคุณภาพการพิมพไ์ด ้สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การปิดเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 39

วธีิทําความสะอาดหัวพมิพ์จากแผงควบคุม

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. แตะ Tools (เคร่ืองมือ) จากนั้นกด Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพมิพ์)

การทําความสะอาดหัวพมิพ์จาก Toolbox (Windows)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิดกล่องเคร่ืองมือ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด Toolbox (กล่องเคร่ืองมือ) ในหนา้ 118

3. จากแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) ให้คลิกไอคอนทางดา้นซา้ยของ Clean Printheads (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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การทําความสะอาดหัวพมิพ์จาก HP Utility (OS X)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119

3. ในส่วน Information And Support (ขอ้มูลและความช่วยเหลือ) ใหค้ลิก Clean Printheads (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

4. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

วธีิการทําความสะอาดหัวพมิพ์จากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

3. คลิกแทบ็ Tools (เคร่ืองมือ) แลว้คลิก Print Quality Toolbox (กล่องเคร่ืองมอืคุณภาพการพมิพ์) ในส่วน Utilities (ยูทิลติี)้

4. คลิก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพมิพ์) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์
เคร่ืองพิมพจ์ะปรับตาํแหน่งหวัพิมพโ์ดยอตัโนมติัในระหวา่งการติดตั้งคร้ังแรก

คุณอาจตอ้งการใชคุ้ณสมบติัน้ีเพ่ือแกไ้ขปัญหาคุณภาพการพิมพท่ี์พบเสน้ไม่เรียบเนียน

การปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์จากแผงควบคุม

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. แตะ Tools (เคร่ืองมือ) จากนั้นเลือก Align printheads (ปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์)

การจดัเรียงหัวพมิพ์จาก Toolbox (Windows)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิดกล่องเคร่ืองมือ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด Toolbox (กล่องเคร่ืองมือ) ในหนา้ 118

3. จากแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) ให้คลิกไอคอนทางดา้นซา้ยของ Clean Printheads (ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ)์

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การจดัเรียงหัวพมิพ์จาก HP Utility (OS X)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) ในหนา้ 119
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3. ในส่วน Information And Support (ขอ้มูลและความช่วยเหลือ) ใหค้ลิก Align printheads (ปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์)

4. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

การปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์จากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

3. คลิกแทบ็ Tools (เคร่ืองมือ) แลว้คลิก Print Quality Toolbox (กล่องเคร่ืองมอืคุณภาพการพมิพ์) ในส่วน Utilities (ยูทิลติี)้

4. คลิก Align Printer (ปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ปรับเทียบมาตรฐานการขึน้บรรทัดใหม่
หากยงัพบเสน้ร้ิวหรือเสน้สีขาวหลงัจากปรับเทียบหวัพิมพแ์ลว้ ใหป้รับเทียบมาตรฐานการข้ึนบรรทดัใหม่

การปรับเทียบมาตรฐานการขึน้บรรทัดใหม่จากแผงควบคุม

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Tools (เคร่ืองมือ) จากนั้นกด Calibrate Linefeed (ปรับเทียบการกาํหนดบรรทดั)

การปรับเทียบมาตรฐานการขึน้บรรทดัใหม่จาก Toolbox (Windows)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิดกล่องเคร่ืองมือ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เปิด Toolbox (กล่องเคร่ืองมือ) ในหนา้ 118

3. จากแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์) ให้คลิกไอคอนทางดา้นซา้ยของ Linefeed Calibration (ปรับเทียบมาตรฐานการข้ึน
บรรทดัใหม่)

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การปรับเทียบมาตรฐานการขึน้บรรทดัใหม่จาก Embedded Web Server (EWS) (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง)

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ขนาด letter, A4 หรือ legal เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน
ในหนา้ 24

2. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ในหนา้ 120

3. คลิกแทบ็ Tools (เคร่ืองมือ) แลว้คลิก Print Quality Toolbox (กล่องเคร่ืองมอืคุณภาพการพมิพ์) ในส่วน Utilities (ยูทิลติี)้

4. คลิก Calibrate Linefeed (ปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทดัใหม่) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ตดิตั้งหัวพมิพ์ใหม่อกีคร้ัง
ขั้นตอนน้ีควรทาํเม่ือมีขอ้ความ Missing or Failed Printhead (ไม่พบหวัพิมพห์รือหวัพิมพผ์ดิพลาด) แสดงข้ึนมาเท่านั้น และใหปิ้ดเคร่ืองพิมพก่์อนและ
เปิดอีกคร้ังเพ่ือพยายามแกไ้ขขอ้ความน้ี หากยงัมีขอ้ความน้ีอยู ่ใหล้องใชข้ั้นตอนน้ี
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หากต้องการเปลีย่นหัวพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู่

2. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ์

3. ยกหูสลกับนตลบัหมึกพิมพ์

4. นาํหวัพิมพอ์อกโดยยกข้ึนแลว้ดึงออกจากเคร่ืองพิมพ์

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดย้กหูสลกัข้ึนแลว้ จากนั้นจึงใส่หวัพิมพก์ลบัเขา้ท่ี
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6. ดนัหูสลกัลงอยา่งระมดัระวงั

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดด้นัหูสลกัลงก่อนท่ีจะใส่ตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ท่ี หากปล่อยให้หูสลกัยงัยกคา้งอยูอ่าจทาํใหต้ลบัหมึกพิมพอ์ยูใ่นตาํแหน่ง
ท่ีไม่ถูกตอ้งและเกิดปัญหาในการพิมพไ์ด ้สลกัตอ้งอยูด่า้นล่างเพ่ือให้การติดตั้งตลบัหมึกพิมพเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง

7. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์
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นํากระดาษท่ีตดิออก
กระดาษติดขณะพิมพง์านในบางคร้ัง

กระดาษอาจติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพห์รือตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั

ข้อควรระวงั: เพ่ือปกป้องหวัพิมพจ์ากความเสียหาย ใหน้าํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกทนัที

คาํแนะนํา: ถา้คุณสงัเกตพบวา่คุณภาพงานพิมพล์ดลง ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ในหนา้ 156

● นาํกระดาษท่ีติดออกจากภายในตวัเคร่ืองพิมพ์

● นาํกระดาษท่ีติดออกจากตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั

● การหลีกเล่ียงมิใหก้ระดาษติด

นํากระดาษทีต่ดิออกจากภายในตัวเคร่ืองพมิพ์
1. นาํกระดาษทั้งหมดออกจากถาดรับกระดาษ

ข้อควรระวงั: การพยายามนาํกระดาษท่ีติดออกทางดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพอ์าจทาํใหก้ลไกการพิมพเ์สียหาย ตอ้งนาํกระดาษท่ีติดออกผา่นทางอุปกรณ์สาํหรับ
การพิมพส์องดา้นแบบอตัโนมติั (อุปกรณ์พิมพง์านสองดา้น) เสมอ

2. ตรวจสอบอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น

a. กดปุ่มทั้งสองขา้งของอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น จากนั้นดึงอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้นออก

b. คน้หากระดาษท่ีติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์จบัท่ีกระดาษดว้ยมือทั้งสองขา้งแลว้ดึงเขา้หาตวัคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลกูกลิ้งและลอ้เพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์
หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

c. ถา้ไม่พบวสัดุพิมพใ์นบริเวณดงักล่าว ใหก้ดท่ีสลกัดา้นบนของอุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้นและปิดฝาครอบลง ถา้กระดาษติดอยูด่า้นใน ใหค่้อยๆ นาํ
ออกมา ปิดฝาครอบเคร่ือง

d. ใส่อุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้นกลบัลงไปในเคร่ืองพิมพจ์นกระทัง่ลอ็กเขา้ท่ี

3. ถา้คุณไม่พบส่ือพิมพท่ี์ติดอยูภ่ายในและติดตั้งถาดกระดาษ 2 ถา้เป็นไปไดใ้หดึ้งถาดกระดาษออกมาและเอาส่ือพิมพท่ี์ติดออก ถา้ทาํไม่ได ้ใหท้าํตามดงัต่อไปน้ี:

a. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดเคร่ืองพิมพ ์และถอดสายไฟออกแลว้

b. ยกถาด 2 ออกจากเคร่ืองพิมพ์

c. นาํกระดาษท่ีติดออกจากดา้นล่างของเคร่ืองพิมพห์รือจากถาด 2

d. จดัตาํแหน่งเคร่ืองพิมพใ์หม่ไวท่ี้ดา้นบนสุดของถาด 2
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4. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ ์ถา้มีกระดาษคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ ์ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ล่ือนแคร่ตลบัหมึกพิมพไ์ปทางดา้นขวาของเคร่ืองพิมพ ์นาํเศษกระดาษหรือ
กระดาษท่ียบัออก และดึงกระดาษเขา้หาตวัคุณผา่นดา้นบนของเคร่ืองพิมพ์

คาํเตอืน! อยา่ยืน่มือเขา้ไปสมัผสักบัภายในเคร่ืองพิมพใ์นขณะท่ีเปิดอุปกรณ์อยู ่และแคร่ตลบัหมึกพิมพกี์ดขวางอยู ่เม่ือคุณเปิดฝาครอบตลบับรรจุหมึก แคร่หมึก
พิมพค์วรจะกลบัเขา้สู่ตาํแหน่งทางดา้นขวาของเคร่ืองพิมพ ์หากแคร่ไม่เล่ือนไปทางดา้นขวา ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพก่์อนท่ีคุณจะเอากระดาษติดขดัออก

5. หลงัจากเอาวสัดุพิมพท่ี์ติดขดัออกแลว้ ใหปิ้ดฝาทั้งหมด เปิดเคร่ืองพิมพ ์(หากคุณปิดเคร่ืองพิมพไ์ว)้ และสัง่งานพิมพอี์กคร้ัง

หากวิธีการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกที่นีเ่พือ่ดกูารแกไขปญหาเบ้ืองตนเพ่ิมเตมิออนไลน

นํากระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนกระดาษอตัโนมัติ
1. ใหย้กฝาครอบตวัป้อนกระดาษอตัโนมติัข้ึน

2. ยกแทบ็ท่ีอยูบ่นขอบดา้นหนา้ของ ADF ข้ึน

- หรือ -

ดนัแถบสีเขียวท่ีอยูต่รงกลางของตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั

3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพ่ือหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ ์หากคุณ
ไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก
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4. ถา้คุณดนัแถบสีเขียวแลว้ในขั้นตอนท่ี 2 ใหดึ้งแถบสีเขียวกลบัเขา้ท่ี

5. ปิดฝาครอบของตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัโดยกดฝาครอบใหแ้น่นจนลอ็กเขา้ท่ี

หากวิธีการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกที่นีเ่พือ่ดกูารแกไขปญหาเบ้ืองตนเพ่ิมเตมิออนไลน

การหลกีเลีย่งมิให้กระดาษติด
เพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณกาํลงัพิมพด์ว้ยกระดาษท่ีไม่ยน่ พบั หรือชาํรุด

● คุณสามารถป้องกนัไม่ใหก้ระดาษมว้นงอหรือมีรอยยบัไดด้ว้ยการเกบ็กระดาษท่ีไม่ไดใ้ชท้ั้งหมดไวใ้นถุงท่ีสามารถปิดผนึกได้

● อยา่ใชก้ระดาษท่ีหนาหรือบางเกินไปสาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่ใส่กระดาษมากเกินไปในถาดป้อนเอกสาร สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจาํนวนกระดาษสูงสุดท่ีใส่ในตวัป้อนเอกสารอตัโนมติัได ้โปรดดูท่ี ขนาดและนํ้ าหนกั
กระดาษ ในหนา้ 168

● อยา่วางกระดาษต่างประเภทและต่างขนาดปนกนัในถาดป้อนกระดาษ ควรใส่กระดาษท่ีเป็นประเภทและขนาดเดียวกนัลงในถาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● หากคุณพิมพล์งบนกระดาษทั้งสองหนา้ อยา่พิมพภ์าพท่ีมีความเขม้สีสูงบนกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัเบา

● ควรใชป้ระเภทกระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ขนาดและนํ้ าหนกักระดาษ ในหนา้ 168

● หากกระดาษในเคร่ืองพิมพก์าํลงัจะหมด ใหเ้คร่ืองพิมพพิ์มพจ์นหมดกระดาษก่อน จากนั้นจึงเพ่ิมกระดาษ อยา่พยายามใส่กระดาษขณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัดึงกระดาษ

● ตรวจสอบวา่ไดท้าํความสะอาดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35
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การนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่พมิพ์
นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่พิมพ์

โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี นาํกระดาษท่ีติดออก ในหนา้ 161

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

 คลิกที่นีเ่พือ่ดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน
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A ข้อมูลทางเทคนิค

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ขอ้มลูเก่ียวกบัการรับประกนั

● ลกัษณะเฉพาะ

● ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบั

● โครงการดูแลรักษาผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม
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ข้อมูลเกีย่วกบัการรับประกนั
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ขอ้มลูการรับประกนัของตลบัหมึกพิมพ์

ข้อมูลการรับประกนัของตลบัหมึกพมิพ์
การรับประกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวในอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีไดก้าํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมถึง
ผลิตภณัฑห์มึกของ HP ท่ีไดร้ับการเติมหมึก ผลิตข้ึนใหม่ ปรับปรุงใหม่ ใชผ้ิดวิธี หรือถกูดดัแปลงแกไ้ขไม่วา่ในลกัษณะใด

ในช่วงเวลาการรับประกนั ผลิตภณัฑด์งักล่าวจะไดรั้บการคุม้ครองตราบเท่าท่ีหมึกของ HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ี
ส้ินสุดการรับประกนัในรูปแบบ YYYY-MM ไดจ้ากท่ีต่อไปน้ี:
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ลกัษณะเฉพาะ
หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศหรือพ้ืนท่ีของคุณ คลิก Product Support & Troubleshooting
(บริการรองรับและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ)์ กรอกช่ือท่ีปรากฏดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเลือก Search (คน้หา) คลิก Product
information (ขอ้มลูผลิตภณัฑ)์ จากนั้นคลิก Product specifications (รายละเอียดทางเทคนิคสาํหรับผลิตภณัฑ)์

● ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม

● ความจุของถาดป้อนกระดาษ

● ความจุของถาดรับกระดาษออก

● ขนาดและนํ้ าหนกักระดาษ

● ลกัษณะเฉพาะในการพิมพ์

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํสาํเนา

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสแกน

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัโทรสาร

● จาํนวนการพิมพข์องตลบัหมึกพิมพ์

● ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสียง

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ
ตรวจสอบเง่ือนไขเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์และระบบไดท่ี้ไฟล ์Readme ซ่ึงมีอยูใ่นแผน่ CD ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีจดัมาใหพ้ร้อมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณ

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลูกคา้ออนไลน์ของ HP ท่ี www.hp.com/support

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิขณะทาํงาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)

ความช้ืนในการทาํงาน: ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่ควบแน่น 15% ถึง 80%

สภาพการทาํงานท่ีแนะนาํ: 15° ถึง 32° C (59° ถึง 90° F)

ความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีแนะนาํ: 20 ถึง 80% โดยไม่มีการควบแน่น

ความจุของถาดป้อนกระดาษ
● ถาดป้อนกระดาษหลกั

กระดาษธรรมดา: สูงสุด 250 แผน่

ซองจดหมาย: สูงสุด 30 แผน่

บตัรดชันี: สูงสุด 80 แผน่

แผน่กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 100 แผน่

● ถาด 2
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กระดาษธรรมดา (60 ถึง 105 กรัม/ตารางเมตร [16 ถึง 28 ปอนด]์): สูงสุด 250 แผน่

หมายเหตุ: ถาด 2 รองรับเฉพาะกระดาษธรรมดา

ความจุของถาดรับกระดาษออก
● กระดาษธรรมดา: สูงสุด 150 แผน่

● ซองจดหมาย: สูงสุด 30 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 80 แผน่

● แผน่กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 100 แผน่

ขนาดและนํา้หนักกระดาษ
ดูรายการขนาดกระดาษท่ีรองรับไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

● Plain Paper (กระดาษธรรมดา): 60 ถึง 105 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 28 ปอนด)์

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

● การ์ด: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนดส์าํหรับบตัรขอ้มูล)

● กระดาษภาพถ่าย: 280 กรัม2 (75 ปอนด)์

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์
● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่นของเคร่ืองพิมพ์

● วิธีการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

● ความละเอียดในการพิมพ:์

โหมดเอกสารร่าง ● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 300x300dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): Automatic (อตัโนมติั)

โหมดปกติ ● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): Automatic (อตัโนมติั)

โหมดดทีี่สุดสําหรับเอกสารธรรมดา ● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): Automatic (อตัโนมติั)

โหมดดีท่ีสุดสําหรับภาพถ่าย ● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

● สาํเนา (ขาวดาํ/สี): Automatic (อตัโนมติั)

โหมด dpi สูงสุด ● ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 1200x1200dpi

● สาํเนา: แบบอตัโนมติั (ขาวดาํ), ความละเอียดสูงสุด 4800x1200 dpi (สี)
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ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา
● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่นของเคร่ืองพิมพ์

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสแกน
● ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 1200 ppi ออพติคอล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความละเอียดในการสแกนไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

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

● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจกสแกนเนอร์:

◦ U.S. Letter (A): 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 น้ิว)

◦ U.S. Legal (เฉพาะ HP Officejet Pro 8620 และ HP Officejet Pro 8630): 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x
14 น้ิว)

◦ ISO A4: 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 น้ิว)

● ขนาดสแกนสูงสุดจาก ADF:

◦ ADF: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสาร
● สามารถใชก้บัโทรสารขาวดาํและโทรสารสีได้

● โทรด่วนสูงสุดได ้99 หมายเลข

● หน่วยความจาํสูงสุด 100 หนา้ (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้เอกสารท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนหรือมี
ความละเอียดสูงข้ึนอาจใชเ้วลาประมวลผลนานและใชห้น่วยความจาํมากข้ึน

● การรับและส่งโทรสารดว้ยตนเอง

● โทรซํ้ าเม่ือสายไม่วา่งอตัโนมติัสูงถึงหา้คร้ัง (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● โทรซํ้ าเม่ือไม่รับสายอตัโนมติัหน่ึงคร้ัง (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● การยืนยนัและรายงานผล

● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พร้อมโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

● การส่งดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps

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

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขา้พร้อมการสบัเปล่ียนระหวา่งโทรสารและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั
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 ภาพถ่าย (จุดต่อนิ้ว) คมชัดมาก (จุดต่อนิว้) คมชัด (จุดต่อนิว้) มาตรฐาน (จุดต่อนิ้ว)

ขาวดาํ 205 x 196 (โทนสีเทา 8 บิต) 308 x 300 205 x 196 205 x 98

สี 205 x 200 205 x 200 205 x 200 205 x 200

รายละเอยีดทางเทคนิค HP Digital Fax

● ประเภทไฟลท่ี์สนบัสนุน: TIFF ท่ีไม่ไดบี้บอดั

● ชนิดโทรสารท่ีสามารถใชไ้ด:้ โทรสารขาวดาํ

จํานวนการพมิพ์ของตลบัหมึกพมิพ์
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัจาํนวนหนา้พิมพข์องตลบัหมึกโดยประมาณไดจ้าก www.hp.com/go/learnaboutsupplies/

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการส่งเสียง
เขา้ไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศหรือพ้ืนท่ีของคุณ คลิก Product Support & Troubleshooting (บริการรองรับและการ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ)์ กรอกช่ือท่ีปรากฏดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเลือก Search (คน้หา) คลิก Product information (ขอ้มูลผลิตภณัฑ)์
จากนั้นคลิก Product specifications (รายละเอียดทางเทคนิคสาํหรับผลิตภณัฑ)์

● ความดนัเสียง (ณ บริเวณขา้งเคร่ือง)

◦ LpAm 55 (dBA) (พิมพเ์อกสารร่างขาวดาํ)

● กาํลงัเสียง

◦ LwAd 6.8 (BA)
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ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบั
เคร่ืองพิมพมี์คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั:

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงานของจอแสดงผลเสมือนสาํหรับเยอรมนี

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเขตเศรษฐกิจยโุรป

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

● คาํประกาศรับรอง

● ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑแ์บบไร้สาย

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ:
เพ่ือวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่น
ตามขอ้บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SNPRC-1401-02 อยา่สบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (HP Officejet Pro
8610 e-All-in-One, HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One, and HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One) หรือ
หมายเลขผลิตภณัฑ ์(A7F64A, A7F65A, หรือ A7F66A)

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพท่ี์มีจาํหน่ายจะแตกต่างกนัไปตามประเภทหรือภูมิภาค
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น
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ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน

ประกาศเกีย่วกบัสถานทีท่าํงานของจอแสดงผลเสมือนสําหรับเยอรมนี

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกาํหนด FCC
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกจิยุโรป
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมัน

ประกาศเกีย่วกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลยี

ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป

ผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมาย CE ไดม้าตรฐาน EU Directive ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC
Directive 2004/108/EC, Ecodesign Directive 2009/125/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, RoHS
Directive 2011/65/EU มาตรฐานตามหลกัเกณฑเ์หล่าน้ีมีการประเมินตามมาตรฐาน European Harmonised Standards ท่ีเก่ียวขอ้ง
แถลงการณ์ปฏิบติัตามมาตรฐานมีระบุไวใ้นเวบ็ไซตต่์อไปน้ี www.hp.com/go/certificates (คน้หาจากช่ือรุ่นของผลิตภณัฑห์รือหมายเลขรุ่นควบคุม
(RMN) ซ่ึงตรวจดูไดจ้ากฉลากแจง้ขอ้บงัคบั)

หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั โปรดติดต่อ:

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

ผลติภณัฑ์ที่มีอะแดปเตอร์ AC ต่อพ่วง

ผลิตภณัฑน้ี์จะมีคุณสมบติัตาม CE เม่ือใชก้บัอะแดปเตอร์ AC ของ HP ท่ีมีเคร่ืองหมาย CE เท่านั้น

ผลติภณัฑ์ที่รองรับการทาํงานแบบไร้สาย

EMF

● ผลิตภณัฑน้ี์ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรับความถ่ีสญัญาณวิทยตุามท่ีกาํหนด

หากมีการทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์รับและส่งสญัญาณวิทย ุในการใชง้านตามปกติใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ระดบัการรับคล่ืนวิทยเุป็นไปตามเง่ือนไขของ
EU

การใช้งานระบบไร้สายในยุโรป

● ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาสาํหรับใชง้านโดยไม่มีขอ้จาํกดัในประเทศแถบ EU ทั้งหมด รวมทั้งไอซ์แลนด ์ลิคเตนสไตน์ นอร์เวยแ์ละสวิตเซอร์แลนด์
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แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป (โมเด็ม/แฟกซ์)

ผลิตภณัฑข์อง HP ท่ีรองรับฟังกช์ัน่การรับส่งแฟกซ์ไดม้าตรฐาน R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) และมีเคร่ืองหมาย CE กาํกบัไว้
อยา่งถกูตอ้ง อยา่งไรกต็าม เน่ืองจา PSTN ส่วนบุคคลท่ีมีในประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ นั้นแตกต่างกนั จึงไม่สามารถรับประกนัหรือยนืยนัไดว้า่เคร่ืองจะสามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพกบัจุดชุมสายเครือข่าย PSTN ทุกจุด ในกรณีท่ีเกิดปัญหา ควรติดต่อผูจ้ดัหาอุปกรณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก

คาํประกาศรับรอง

ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบัสําหรับผลติภัณฑ์แบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงขอ้มูลกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ร้สาย

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวิทยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล
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● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

● ประกาศเก่ียวกบัระบบไร้สายสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

การได้รับรังสีคลืน่ความถี่วทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก

ประกาศเกีย่วกบัระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่ น
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โครงการดูแลรักษาผลติภณัฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื:

● มีการออกแบบเพ่ือการรีไซเคิลกบัผลิตภณัฑน้ี์

● จาํนวนวสัดุไดถ้กูจาํกดัใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

● วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยกไดอ้ยา่งสะดวก

● ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป

● ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดร้ับการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็วเพ่ือประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม ใหไ้ปท่ี www.hp.com/ecosolutions

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การใชก้ระดาษ

● พลาสติก

● เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชว้สัดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

● การทิ้งอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● การใชไ้ฟฟ้า

● สารเคมี

● การทิ้งแบตเตอร่ีในเนเธอร์แลนด์

● การทิ้งแบตเตอร่ีในไตห้วนั

● ประกาศเก่ียวกบัวสัดุท่ีมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

● ตารางแสดงสารพิษและวตัถุอนัตราย

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● EPEAT

● ประเทศจีน ฉลาก SEPA Eco ขอ้มูลผูใ้ช้

การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้ าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพ่ือใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

180 ภาคผนวก A   ขอ้มลูทางเทคนิค THWW

http://www.hp.com/ecosolutions


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/recycle

โครงการรีไซเคิลวสัดุองิค์เจ็ท HP
HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภูมิภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต์่อไปน้ี:

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

การทิง้อุปกรณ์ท่ีผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว

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

การใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การพิมพแ์ละสร้างภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ้ENERGY STAR® มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด ENERGY STAR
อนัเป็นขอ้กาํหนดสาํหรับอุปกรณ์การสร้างภาพขององคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เคร่ืองหมายต่อไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภณัฑแ์สดงภาพท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด ENERGY STAR

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

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

การทิง้แบตเตอร่ีในไต้หวนั

ประกาศเกีย่วกบัวัสดุที่มสีารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย

ตารางแสดงสารพษิและวัตถุอนัตราย

การจํากดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)
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การจํากดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดยี)

EPEAT

ประเทศจีน ฉลาก SEPA Eco ข้อมูลผู้ใช้
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B การตั้งค่าโทรสารเพิม่เติม

หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหใ้ชว้ิธีการใชง้านในบทน้ีเพ่ือดาํเนินการตั้งค่าโทรสารใหเ้สร็จสมบูรณ์ เกบ็คู่มือเร่ิมตน้ใชง้าน
ของคุณไวเ้พื่อใชใ้นภายหลงั

ในส่วนน้ี คุณจะไดเ้รียนรู้วิธีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือใหก้ารส่งโทรสารสามารถทาํงานไดก้บัอุปกรณ์และบริการท่ีคุณอาจมีอยูแ่ลว้โดยใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนั

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใช ้Fax Setup Wizard (Windows) หรือ HP Utility (OS X) เพ่ือช่วยในการตั้งค่าแฟกซ์ท่ีสาํคญับาง
รายการ เช่น โหมดการรับสายและขอ้มูลหวักระดาษแฟกซ์ คุณสามารถเขา้ถึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีผา่นซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีคุณติดตั้งไวใ้นเคร่ืองพิมพ ์หลงัจากรันเคร่ืองมือ
เหล่าน้ี ใหคุ้ณปฏิบติัตามขั้นตอนในส่วนน้ีเพ่ือตั้งค่าโทรสารของคุณใหเ้สร็จสมบูรณ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

● การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม

● การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
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การต้ังค่าโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน)
ก่อนเร่ิมการติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร ให้ตรวจสอบวา่ประเทศ/ภูมิภาคของคุณใชร้ะบบโทรศพัทป์ระเภทใด คาํแนะนาํสาํหรับการตั้งค่าโทรสารจะแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

● หากคุณไม่พบประเทศ/ภูมิภาคของคุณในตาราง แสดงวา่คุณอาจใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สาํหรับระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม ประเภทของตวัเช่ือมต่อสาํหรับ
อุปกรณ์โทรศพัทท่ี์ใชร่้วมกนัของคุณ (โมเดม็ โทรศพัท ์และเคร่ืองตอบรับ) ไม่รองรับการเช่ือมต่อโดยตรงเขา้กบัพอร์ต "2-EXT" ของเคร่ืองพิมพ ์อยา่งไร
กต็าม อุปกรณ์ทั้งหมดตอ้งเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภูมิภาคท่ีใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพอ์าจมีปลัก๊เสียบผนงัเพ่ิมเติมใหม้าดว้ยเช่นกนั ซ่ึงช่วย
ใหคุ้ณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมอ่ืนๆ เขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณเสียบสายเคร่ืองพิมพไ์ด้

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

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

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน HP ขอแนะนาํใหใ้ชส้ายโทรศพัทแ์บบ 2 เส้นท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบั
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

ตาราง B-1  ประเทศ/พืน้ท่ีทีใ่ช้โทรศัพท์ระบบขนาน

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   

หากคุณไม่แน่ใจวา่คุณมีระบบโทรศพัทช์นิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหต้รวจสอบกบัทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● เลือกการตั้งค่าโทรสารท่ีถกูตอ้งสาํหรับบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

● กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL

● กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบโทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN

● กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะอยูบ่นสายเดียวกนั

● กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั
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● กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัวอยซ์เมล์

● กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์

● กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล์

เลอืกการตั้งค่าโทรสารที่ถูกต้องสําหรับบ้านหรือสํานักงานของคุณ
เพ่ือใหส้ามารถใชโ้ทรสารได ้คุณจาํเป็นตอ้งทราบประเภทของอุปกรณ์และบริการ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัเน่ืองจากคุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์สาํนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมของคุณกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง และคุณอาจตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารบางอยา่งก่อนท่ีจะสามารถใช้
โทรสารได้

1. ตรวจสอบวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) ในหนา้ 186

a. ระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม โปรดดู การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม ในหนา้ 207

b. ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน โปรดไปท่ีขั้นตอนท่ี 2

2. เลือกทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีใชส้ายร่วมกบัโทรสาร

● DSL: บริการ digital subscriber line (DSL) ผา่นทางผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ (DSL อาจเรียกว่า ADSL ในประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ)

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทส่์วนตวั (PBX) หรือโครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (integrated services digital
network - ISDN)

● บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษจากผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ ซ่ึงให้บริการโทรศพัทห์ลายหมายเลขพร้อมเสียงเรียก
เขา้ท่ีแตกต่างกนั

● สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีคุณจะใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์: โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์อยูบ่นสายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณตอบใช่ สาํหรับคาํถามต่อ
ไปน้ี แสดงวา่คุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์:

◦ คุณส่งและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผา่นทางการเช่ือมต่อแบบ dial-up ใช่หรือไม่

◦ คุณรับส่งขอ้ความอีเมลบ์นคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

◦ คุณใชอิ้นเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

● เคร่ืองตอบรับ: เคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● บริการฝากขอ้ความเสียง: การสมคัรใชง้านบริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณดว้ยหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชส้าํหรับการโทรเพ่ือรับส่ง
โทรสารจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. จากตารางต่อไปน้ี ใหเ้ลือกอุปกรณ์และบริการทั้งหมดท่ีใชง้านไดก้บัการติดตั้งท่ีบา้นหรือสาํนกังานของคุณ จากนั้นดูการตั้งค่าโทรสารท่ีแนะนาํ ในบทน้ีจะมีคาํ
แนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับแต่ละกรณี
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หมายเหตุ: หากการตั้งค่าท่ีบา้นหรือท่ีสาํนกังานของคุณไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นบทน้ี ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพเ์หมือนเป็นโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กปกติ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณ
ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องเพ่ือเช่ือมต่อปลายสายเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัและปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
หากคุณใชส้ายโทรศพัทอ่ื์น คุณอาจพบกบัปัญหาการส่งและรับโทรสาร

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

อุปกรณ์หรือบริการอืน่ๆ ที่ใช้สายร่วมกับโทรสาร วธีิการตั้งค่าโทรสารที่แนะนํา

DSL PBX บริการเสียงเรียกเข้า
พเิศษ

สายสนทนา โมเด็ม dial-up ของ
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองตอบรับอตัโนมัติ บริการฝากข้อความ
เสียง

       กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสาย
สนทนา) ในหนา้ 188

      กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL
ในหนา้ 189

      กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพท์ี่มีระบบ
โทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN
ในหนา้ 190

      กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้
เฉพาะอยูบ่นสายเดียวกนั ในหนา้ 191

      กรณี E: สายที่ใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั
ในหนา้ 192

     กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
วอยซ์เมล ์ในหนา้ 193

      กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเด็มของ
คอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
ในหนา้ 194

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบั
โมเด็มของคอมพิวเตอร์ ในหนา้ 196

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั ในหนา้ 199

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบั
โมเด็มคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ
ในหนา้ 201

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์
เมล ์ในหนา้ 204

กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากท่ีคุณจะไม่รับสายสนทนา และคุณไม่มีอุปกรณ์อ่ืนเช่ือมต่อกบัสายโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี
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ภาพ B-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ท่ีมสีายโทรสารแยกต่างหาก

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. (เป็นทางเลือก) เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด (สองครั้ ง)

4. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีกาํหนดในการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ที่ม ีDSL
หากคุณใชบ้ริการ DSL ผา่นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทข์องคุณ และไม่ไดเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์ใดๆ กบัเคร่ืองพิมพ ์ให้ใชค้าํแนะนาํในหวัขอ้น้ีเพ่ือเช่ือมตวัแยกสญัญาณ DSL ท่ี
อยูร่ะหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์ตวัแยกสญัญาณ DSL จะขจดัสญัญาณดิจิตอลท่ีสามารถขดัขวางการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์ดงันั้นเคร่ืองพิมพจ์ะ
สามารถส่ือสารกบัสายโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (DSL อาจเรียกวา่ ADSL ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)

หมายเหตุ: หากคุณใชส้าย DSL แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพไ์ด้
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ภาพ B-2  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสัญญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศพัทจ์ากผูใ้หบ้ริการ DSL ของคุณ

3 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบั DSL

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. การใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ตท่ีวา่งบนตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต
1-LINE ดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจ
มีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

เน่ืองจากมีสายโทรศพัทใ์หม้าเพียงสายเดียว คุณอาจจาํเป็นตอ้งหาสายโทรศพัทม์าเพ่ิมสาํหรับการติดตั้งแบบน้ี

3. ต่อสายโทรศพัทเ์พ่ิมเติมจากตวัแยกสญัญาณ DSL ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี C: การต้ังค่าเคร่ืองพมิพ์ท่ีมีระบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN
หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX หรือตวัแปลงสญัญาณ ISDN/อุปกรณ์แปลงสญัญาณปลายทาง ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี:

● หากคุณใชอุ้ปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อ PBX หรือ ISDN ใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัพอร์ตท่ีออกแบบมาสาํหรับใชก้บัโทรสารและโทรศพัท์
นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดว้ยวา่ ไดต้ั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้วต่อไวท่ี้ประเภทสวิตชท่ี์ถกูตอ้งสาํหรับใชใ้นประเทศ/ภูมิภาคของคุณ หากทาํได้
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หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหคุ้ณกาํหนดพอร์ตสาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทโ์ดยเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจจะกาํหนดพอร์ตหน่ึงสาํหรับ
โทรศพัทแ์ละกลุ่มโทรสาร 3 และอีกพอร์ตหน่ึงเป็นพอร์ตอเนกประสงค ์หากคุณพบปัญหาขณะเช่ือมต่อพอร์ตโทรสาร/โทรศพัทข์องอุปกรณ์แปลงสญัญาณ
ISDN ใหล้องใชพ้อร์ตท่ีกาํหนดใหเ้ป็นพอร์ตอเนกประสงค ์ซ่ึงอาจจะระบุวา่ "multi-comb" หรือคาํอ่ืนท่ีมีความหมายในทาํนองเดียวกนั

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ใหต้ั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "ปิด"

หมายเหตุ: ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีเสียงสญัญาณรอสายท่ีตั้งค่าให ้"เปิด" โดยค่าเร่ิมตน้ สญัญาณรอสายจะขดัขวางการส่งโทรสารทั้งหมด และคุณ
ไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารผา่นเคร่ืองพิมพไ์ด ้โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบัระบบโทรศพัท ์PBX ของคุณสาํหรับคาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีการปิด
สญัญาณรอสาย

● หากคุณใชร้ะบบ PBX ใหก้ดหมายเลขเพ่ือไปสู่ระบบโทรศพัทภ์ายนอกก่อนท่ีจะกดหมายเลขโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั หากไม่ใช ้คุณอาจไม่สามารถใชง้านโทรสารได ้สายโทรศพัท์
พิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ หากสายโทรศพัทท่ี์ใหม้ามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซ้ือ สายโทรศพัทส์องสาย
จากร้านสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือต่อสายใหย้าวข้ึน

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี D: โทรสารที่มบีริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะอยู่บนสายเดยีวกนั
หากคุณสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ท่ีทาํใหคุ้ณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์น่ึงสาย โดยท่ีแต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีแตกต่างกนั ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-3  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
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3. เปล่ียนการตั้งค่า Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ใหต้รงกบัรูปแบบท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

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

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบสญัญาณเพ่ือตอบรับ) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พ่ือตั้ง
ค่าสญัญาณเพ่ือตอบรับเฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพ่ือตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณเพ่ือตอบรับ
ท่ีกาํหนดโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพ่ือรับโทรสาร สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ในหนา้ 80

4. (เป็นทางเลือก) เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด (สองครั้ ง)

5. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี E: สายท่ีใช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณไม่มีอุปกรณ์สาํนกังานอ่ืนๆ (หรือบริการขอ้ความเสียง) บนสายโทรศพัท ์ใหติ้ดตั้ง
เคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-4  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 โทรศพัท ์(ทางเลือก)
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การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกนั

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. โปรดปฏิบติัตามวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ให้ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศพัทโ์ดยตรงท่ีดา้นบนของสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพท่ี์มีปลัก๊เสียบผนงัมาพร้อมกนั

3. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

● หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีน้ี เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถแยกระหวา่งสาย
สนทนากบัสายโทรสารได ้หากคุณไม่แน่ใจวา่สายท่ีเรียกเขา้นั้นเป็นสายสนทนาหรือไม่ คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หากตอ้งการติดตั้ง
เคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

● หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพเ์ป็นการรับสายโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตนเอง เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้หาก
ตอ้งการติดตั้งเคร่ืองพิมพเ์ป็นการรับสายดว้ยตนเอง ให้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี F: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกบัวอยซ์เมล์
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณยงัสมคัรใชบ้ริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทอี์กดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์าม
ท่ีอธิบายในหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรับโทรสารอตัโนมติัได ้หากบริการวอยซ์เมลข์องคุณใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บโทรสาร คุณจะตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ซ่ึง
หมายความวา่ คุณตอ้งเป็นผูร้ับโทรสารท่ีเขา้มา หากคุณตอ้งการรับโทรสารอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพ่ือสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ
หรือขออีกสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

ภาพ B-5  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการข้อความเสียง

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้คุณตอ้งเร่ิมส่งโทรสารดว้ยตนเองก่อนท่ีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจะรับสาย

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี G: สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารท่ีไม่รับสายสนทนาและมีโมเดม็คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัสายน้ี ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: หากคุณมีโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ โมเดม็ดงักล่าวจะใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณไม่สามารถใชโ้มเดม็และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมกนัได้
ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พ่ือรับส่งโทรสารไดห้ากคุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

การติดตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณกาํลงัใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกนัเพ่ือส่งโทรสารและต่อกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามวิธีการเหล่าน้ีในการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

ภาพ B-6  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเด็ม

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

4. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

6. (เป็นทางเลือก) เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด (สองครั้ ง)

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

การติดตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชบ้ริการ DSL และใชส้ายโทรศพัทน์ั้นเพือ่ส่งโทรสาร ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพ่ือตั้งค่าโทรสารของคุณ
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1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสัญญาณ DSL/ADSL

ต่อปลายสายดา้นหน่ึงของแจ็คโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์เสียบปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้
กบัตวัแยกสัญญาณ DSL/ADSL

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

4 Computer (คอมพิวเตอร์)

5 โมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: คุณจาํเป็นตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน ตลบัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่
ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ B-7  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

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

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสาย
โทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

4. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

6. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์
การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวิธีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต
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หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพ่วง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตลบัแยกสายแบบ
ขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับรับและส่งโทรสารและสายสนทนา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพ่ือตั้งค่าโทรสารของคุณ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวิธีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพ่วง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตลบัแยกสายแบบ
ขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-8  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ที่มีพอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

ภาพ B-9  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท์ี่ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

3 ตวัแยกสายแบบขนาน

4 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเด็ม

5 โทรศพัท์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์
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4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

● หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีน้ี เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถแยกระหวา่งสาย
สนทนากบัสายโทรสารได ้หากคุณไม่แน่ใจวา่สายท่ีเรียกเขา้นั้นเป็นสายสนทนาหรือไม่ คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หากตอ้งการติดตั้ง
เคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

● หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพเ์ป็นการรับสายโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งรับสายโทรสารท่ีเขา้มาดว้ยตนเอง เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้หาก
ตอ้งการติดตั้งเคร่ืองพิมพเ์ป็นการรับสายดว้ยตนเอง ให้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพ่ือตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

ใชค้าํแนะนาํเหล่าน้ีหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเดม็ DSL/ADSL

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสัญญาณ DSL/ADSL
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4 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาเพื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ที่ดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 โทรศพัท์

หมายเหตุ: คุณจาํเป็นตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน ตลบัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่
ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ B-10  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL เพ่ิมเติมเพ่ือไม่
ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

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

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจ
มีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

3. หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

4. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี I: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมัติ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อกบัเคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาดว้ยหมายเลขโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ี
อธิบายไวใ้นส่วนน้ี
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ภาพ B-11  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/สายโทรสารที่มเีคร่ืองตอบรับ

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายเคร่ืองตอบรับของคุณจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

3. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

4. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพ่ือความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับ คุณสามารถซ้ือและใชต้ลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพ่ือต่อทั้งสายเคร่ืองตอบ
รับและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

6. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

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

8. รันการทดสอบโทรสาร
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เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทรเขา้ใน
ระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบว่าเป็นสญัญาณโทรสารท่ีเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งสญัญาณการรับโทรสารและรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสาย และเคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความเสียงไว้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกบัโมเดม็คอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับเขา้กบัสายโทรศพัทน้ี์ดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพ์
ของคุณตามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่ง
เช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พ่ือรับส่งโทรสารไดห้ากคุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต

● สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวิธีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพ่วง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตลบัแยกสายแบบ
ขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-12  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ที่มีพอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

ภาพ B-13  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 พอร์ตโทรศพัท ์"IN" ท่ีคอมพิวเตอร์

3 พอร์ตโทรศพัท ์"OUT" ท่ีคอมพิวเตอร์

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)
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5 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

6 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเด็ม

7 ใชส้ายโทรศพัทท์ี่ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พือ่เช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ให้มาเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

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

4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

5. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพ่ือความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับ คุณสามารถซ้ือและใชต้ลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพ่ือต่อทั้งสายเคร่ืองตอบ
รับและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

6. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

7. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

8. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

9. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) บนเคร่ืองพิมพใ์หมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีผลิตภณัฑข์องคุณรองรับได ้(จาํนวนเสียงเรียกเขา้
สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภูมิภาค)

10. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทรเขา้ใน
ระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบว่าเป็นสญัญาณโทรสารท่ีเขา้มา เคร่ืองพิมพจ์ะส่งสญัญาณการรับโทรสารและรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณ
โทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสาย และเคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความเสียงไว้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ
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สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ให้มาเขา้กบัอะแดปเตอร์สําหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

5 โมเด็ม DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

8 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

หมายเหตุ: คุณจาํเป็นตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน ตลบัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่
ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั

ภาพ B-14  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน
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การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL จากผูใ้ห้บริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL/ADSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/
ADSL เพ่ิมเติม เพ่ือไม่ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

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

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสาย
โทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL เขา้กบัตวัแยกสาย

4. ถอดสายเคร่ืองตอบรับจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

8. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถรองรับได้

หมายเหตุ: จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/พ้ืนท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทรเขา้ใน
ระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสารเขา้ เคร่ืองพิมพจ์ะส่งสญัญาณการรับโทรสารและรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณโทรสาร
เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสาย และเคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความเสียงไว้

หากคุณใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกบัสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และมีโมเดม็ DSL ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพ่ือตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และวอยซ์เมล์
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั ใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์บนสายโทรศพัทเ์ดียวกนัน้ี และสมคัรใชบ้ริการขอ้ความ
เสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัท ์ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรับโทรสารอตัโนมติัได ้หากบริการวอยซ์เมลข์องคุณใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บโทรสาร คุณจะตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ซ่ึง
หมายความวา่ คุณตอ้งเป็นผูร้ับโทรสารท่ีเขา้มา หากคุณตอ้งการรับโทรสารอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพ่ือสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ
หรือขออีกสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่งเช่น คุณไม่
สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พ่ือรับส่งโทรสารไดห้ากคุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพ่ือส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต
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การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวิธีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพ่ือดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

● หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทเ์พียงพอร์ตเดียว คุณตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ (ตลบัแยกสายแบบขนานมี
พอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสาย
แบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั)

ภาพ B-15  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

● หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทอ์ยูส่องพอร์ต ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพด์งัต่อไปน้ี:

ภาพ B-16  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ให้มาในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ให้มาเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเด็ม

4 โทรศพัท์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ที่มพีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพิ์เศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ
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5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ให้ปิดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากผูใ้ห้บริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ
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การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม
หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารโดยใช ้ระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม 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 (ดตัช)์ 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
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพ่ือตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์่าไดรั้บการติดตั้งอยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณติดตั้ง
เคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ การทดสอบมีดงัน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทป์ระเภทท่ีถกูตอ้งเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สียบเขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพร์ายงานท่ีมีผลลพัธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบผดิพลาด ใหต้รวจสอบรายงานเพื่อดูขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ และทาํการทดสอบอีก
คร้ัง

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. การติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตลบับรรจุหมึกไดรั้บการติดตั้งแลว้ และป้อนกระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ก่อนทาํการทดสอบ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดเลือก Setup (การตั้งค่า)

4. แตะ Tools (เคร่ืองมือ) แลว้แตะ Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

5. ทบทวนรายงาน

● หากผลการทดสอบผา่น แต่คุณยงัพบปัญหาเก่ียวกบัการรับและส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบการตั้งค่างโทรสารท่ีแสดงในรายงานเพ่ือตรวจสอบวา่การตั้งค่านั้น
ถูกตอ้ง การตั้งค่าโทรสารเป็นค่าวา่หรือไม่ถูกตอ้งอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาในการรับและส่งโทรสาร

● หากการทดสอบลม้เหลว ใหท้บทวนรายงานเพ่ือหาขอ้มูลท่ีจะใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
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C ข้อผดิพลาด (Windows)

● หน่วยความจาํของโทรสารเตม็

● ไม่สามารถส่ือสารกบัเคร่ืองพิมพ์

● หมึกพิมพเ์หลือนอ้ย

● หวัพิมพมี์ปัญหา

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ์

● เปล่ียนตลบับรรจุหมึก

● มีตลบัหมึกรุ่นเก่าท่ีไม่สามารถใชง้านร่วมกนัไดติ้ดตั้งอยู่

● กระดาษไม่ตรงประเภท

● ไม่สามารถเล่ือนช่องใส่ตลบัหมึก

● กระดาษติด

● ไม่มีกระดาษในเคร่ืองพิมพ์

● เคร่ืองพิมพอ์อฟไลน์

● เคร่ืองพิมพห์ยดุชัว่คราว

● พิมพเ์อกสารไม่สาํเร็จ

● เคร่ืองพิมพท์าํงานลม้เหลว

● ฝาครอบหรือฝาปิดเปิดอยู่

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชก่้อนหนา้น้ี

● หมึกในตลบัหมึกพิมพห์มดลง

● ตลบัหมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน

● การอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพ์

● การอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพส์าํเร็จแลว้

● เกิดปัญหาในการอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพ์

● มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่ใช่ของ HP

● การใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทจ้ะมอบคะแนนสะสมใหก้บัคุณ
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● คาํแนะนาํเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพข์องปลอม

● ตรวจพบตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชง้านแลว้ มีการเติมหมึกซํ้ า หรือมีการปลอมแปลง

● ใชต้ลบัหมึกพิมพส์าํหรับติดตั้ง

● อยา่ใชต้ลบัหมึกพิมพส์าํหรับติดตั้ง

● มีปริมาณหมึกไม่เพียงพอขณะเร่ิมตน้ใชง้าน

● ใชห้มึกดาํเท่านั้นหรือไม่

● ใชห้มึกสีเท่านั้นหรือไม่

● ตลบับรรจุหมึกไม่เขา้กนั

● เซ็นเซอร์หมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน

● คาํเตือนเก่ียวกบัเซ็นเซอร์หมึกพิมพ์

● ปัญหาเก่ียวกบัการเตรียมเคร่ืองพิมพ์

● ตลบัหมึกพิมพสี์ไม่มีหมึกพิมพ์

● ตลบัหมึกพิมพสี์ดาํไม่มีหมึกพิมพ์

● ฝาครอบตวัป้อนกระดาษอตัโนมติัเปิดอยู่

● ปัญหาเก่ียวกบัระบบหมึกพิมพ์
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หน่วยความจาํของโทรสารเตม็
หากมีการเปิดใชง้าน Backup Fax Reception หรือ HP Digital Fax และเกิด ปัญหาข้ึนกบัเคร่ืองพิมพ ์(เช่น  กระดาษติด) เคร่ืองพิมพจ์ะบนัทึก
โทรสารท่ีส่งเขา้มาไวใ้นหน่วยความจาํจนกระทัง่ปัญหาไดรั้บการแกไ้ข อยา่งไรกต็าม หน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพอ์าจเตม็ไปดว้ยโทรสารท่ียงัไม่ไดพิ้มพห์รือโอนต่อไป
ยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

วิธีแกปั้ญหาน้ีคือแกปั้ญหาทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การแกไ้ขปัญหาโทรสาร ในหนา้ 143
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ไม่สามารถส่ือสารกบัเคร่ืองพมิพ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่ือสารกบัเคร่ืองพิมพไ์ดเ้น่ืองจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี

● เคร่ืองพิมพปิ์ดอยู่

● สายเคเบิลท่ีต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์เช่น สาย USB หรือสายเครือข่าย (อีเธอร์เน็ต) หลุด

● หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สาย การเช่ือมต่อไร้สายอาจเกิดการขดัขอ้ง

หากตอ้งการแกปั้ญหาน้ี ให้ลองวิธีการแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงานอยูแ่ละ  (ไฟ Power (เปิด/ปิด)) ติดสวา่ง

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสายไฟและสายเคเบิลอ่ืนๆ กาํลงัทาํงาน และเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์น่นดีแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสายไฟเช่ือมต่อกบัเตา้เสียบไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ไดแ้น่นดีแลว้

● หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือข่ายทาํงานเป็นปกติ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การแกไ้ขปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัเครือข่าย
ในหนา้ 151

● หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเครือข่ายไร้สายทาํงานเป็นปกติ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์
แบบไร้สาย ในหนา้ 151
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หมึกพมิพ์เหลอืน้อย
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความมีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย

คาํเตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละแถบบอกระดบัเป็นการระบุโดยประมาณเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรด
พิจารณาในการเตรียมตลบัหมึกสาํรองใหพ้ร้อม เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ คุณไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนตลบับรรจุหมึกใหม่จนกว่าเคร่ืองจะแจง้เตือน

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู สัง่ซ้ือตลบับรรจุ
หมึก ในหนา้ 103 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑห์มึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ โปรดดู โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP ในหนา้ 181

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะใชใ้นกระบวนการพิมพใ์นหลายรูปแบบ รวมถึงในขั้นตอนการเตรียมใชง้าน ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพแ์ละตลบัหมึก
สาํหรับการพิมพ ์ในการเตรียมหวัพ่นหมึกจะเป็นการดูแลใหห้วัพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบัหมึกพิมพห์ลงัจากการ
ใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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หัวพมิพ์มปัีญหา
ไม่มีหวัพิมพ ์หาหวัพิมพไ์ม่พบ ติดตั้งหวัพิมพไ์ม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถใชง้านร่วมกนัได้

หากขอ้ผิดพลาดน้ีเกิดข้ึนเม่ือติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์ใหล้องวิธีการแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี

● ติดตั้งหวัพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ติดตั้งหวัพิมพใ์หม่อีกคร้ัง ในหนา้ 158

ข้อควรระวงั: หวัพิมพป์ระกอบดว้ยหนา้สมัผสัไฟฟ้าท่ีชาํรุดเสียหายไดง่้าย

หากขอ้ผิดพลาดน้ีเกิดข้ึนหลงัจากใชเ้คร่ืองพิมพไ์ปสกัระยะหน่ึงแลว้ ใหล้องใชวิ้ธีแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี

● ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ์

ปิดเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเปิดใหม่อีกคร้ังโดยกด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด))

หากยงัคงมีปัญหาอยู ่โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพ่ือขอรับบริการหรือเปล่ียนตลบัหมึกใหม่ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
ในหนา้ 124
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
ตลบับรรจุหมึกท่ีระบุในขอ้ความนั้นหายไป เกิดความเสียหาย หรือถกูติดตั้งในช่องเสียบท่ีไม่ถูกตอ้งในเคร่ืองพิมพ์

หากตอ้งการแกปั้ญหาน้ี ให้ลองวิธีการแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี วิธีแกไ้ขปัญหาจะแสดงเรียงตามลาํดบั โดยเร่ิมตน้ท่ีวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดก่อน หากการแกไ้ขปัญหา
ดว้ยวิธีแรกยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ใหล้องใชว้ิธีอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยูจ่นกว่าจะแกไ้ขปัญหาได้

การแก้ไขปัญหาวธีิที ่1: ปิดและเปิดเคร่ืองพมิพ์

ปิดเคร่ืองพิมพแ์ละเปิดอีกคร้ัง

หากยงัเกิดปัญหาอยู ่ใหล้องวิธีแกปั้ญหาต่อไป

การแก้ไขปัญหาวธีิที ่2: ตดิตั้งตลบับรรจุหมกึให้ถูกต้อง

ตรวจสอบวา่ไดติ้ดตั้งตลบับรรจุหมึกทุกตลบัถูกตอ้งแลว้:

1. ดึงเปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพอ์อกอยา่งเบามือ

2. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาโดยดนัตลบัเขา้ไปเพ่ือปลดลอ็ก แลว้ดึงตลบัออกโดยดึงเขา้หาตวัคุณ

3. ใส่ตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปในช่อง กดตลบัหมึกพิมพใ์หแ้น่น เพ่ือใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถกูตอ้ง

4. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ตรวจสอบวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปหรือยงั
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เปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

หมายเหตุ: หากตลบัหมึกของคุณยงัอยูใ่นระยะเวลารับประกนั ใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพ่ือขอรับบริการหรือเปล่ียนตลบัหมึกใหม่ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียว
กบัการรับประกนัตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู ขอ้มูลการรับประกนัของตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 166 หากยงัคงมีปัญหาอยูห่ลงัจากท่ีเปล่ียนตลบัหมึกพิมพแ์ลว้ โปรดติดต่อฝ่าย
สนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 124

216 ภาคผนวก C   ขอ้ผดิพลาด (Windows) THWW



มตีลบัหมึกรุ่นเก่าทีไ่ม่สามารถใช้งานร่วมกนัได้ตดิตั้งอยู่
คุณจะตอ้งใชต้ลบัหมึกพิมพรุ่์นใหม่กวา่แทนตลบัหมึกพิมพน้ี์ โดยส่วนใหญ่คุณจะสามารถดูรุ่นของตลบัหมึกไดท่ี้ดา้นนอกของบรรจุภณัฑข์องตลบัหมึก ดูวนัท่ีส้ินสุดการ
รับประกนั

หากมีคาํวา่ "v1" ท่ีดา้นขวาของวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั แสดงวา่ตลบัหมึกพิมพน้ี์เป็นรุ่นใหม่

 คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมออนไลน

THWW มีตลบัหมึกรุ่นเก่าท่ีไม่สามารถใชง้านร่วมกนัไดติ้ดตั้งอยู่ 217
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กระดาษไม่ตรงประเภท
ขนาดหรือประเภทกระดาษท่ีกาํหนดไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพไ์ม่ตรงกบักระดาษท่ีใส่ไวใ้นเคร่ืองพิมพ ์ตรวจสอบวา่ใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งลงในเคร่ืองพิมพ ์และพิมพเ์อกสาร
อีกคร้ัง สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

หมายเหตุ: หากกระดาษท่ีใส่ไวใ้นเคร่ืองพิมพเ์ป็นขนาดท่ีถกูตอ้ง ใหเ้ปล่ียนขนาดกระดาษท่ีเลือกในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ ์แลว้จึงพิมพเ์อกสารอีกคร้ัง
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ไม่สามารถเลือ่นช่องใส่ตลบัหมกึ
มีบางอยา่งกีดขวางช่องใส่ตลบับรรจุหมึก (ช้ินส่วนของเคร่ืองพิมพท่ี์รองรับตลบับรรจุหมึก)

นาํส่ิงกีดขวางออก กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นตรวจสอบวา่มีอะไรติดคา้งในเคร่ืองพิมพห์รือไม่

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี นาํกระดาษท่ีติดออก ในหนา้ 161
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กระดาษติด
มีกระดาษติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพ์

ก่อนท่ีจะเอากระดาษท่ีติดออก ลองตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคุณไดใ้ส่กระดาษท่ีตรงตามขอ้มูลกาํหนดเฉพาะ ไม่มีรอยยบั ถูกพบั หรือมีความเสียหาย สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ขนาดและนํ้ าหนกั
กระดาษ ในหนา้ 168

● ตรวจสอบวา่ไดท้าํความสะอาดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 35

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24

สาํหรับคาํแนะนาํในการเอากระดาษท่ีติดออก รวมทั้งขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีเล่ียงปัญหากระดาษติด โปรดดู นาํกระดาษท่ีติดออก ในหนา้ 161
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ไม่มกีระดาษในเคร่ืองพมิพ์
ถาดกระดาษท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้วา่งเปล่า

ใส่กระดาษเพ่ิม แลว้แตะ OK (ตกลง)

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ ในหนา้ 24
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เคร่ืองพมิพ์ออฟไลน์
เคร่ืองพิมพอ์อฟไลน์อยูใ่นขณะน้ี ขณะท่ีออฟไลน์ จะไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพไ์ด้

หากตอ้งการเปล่ียนสถานะเคร่ืองพิมพ ์ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

1. ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีตามระบบปฏิบติัการท่ีใช้

● Windows 8: บนหนา้จอ เร่ิมต้น คลิก แผงควบคุม แลว้คลิก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP: คลิก เร่ิมต้น จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เคร่ืองพมิพ์), Printers (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printers and Faxes (เคร่ืองพมิพ์และโทรสาร)

2. ถา้เคร่ืองพิมพท่ี์อยูใ่นรายการในกล่องโตต้อบไม่ปรากฏในมุมมอง Details (รายละเอียด) ใหค้ลิกเมนู View (มุมมอง) จากนั้นคลิก รายละเอยีด

3. หากเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นสถานะ Offline (ออฟไลน์) ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพ ์และเลือก Use Printer Online (ใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบออนไลน์)

4. ลองใชง้านเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง
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เคร่ืองพมิพ์หยุดช่ัวคราว
มีการหยดุเคร่ืองพิมพไ์วช้ัว่คราวในขณะน้ี ขณะท่ีผลิตภณัฑห์ยดุทาํงานชัว่ครู่ งานใหม่ๆ จะถูกเพ่ิมไวใ้นคิวการพิมพ ์และจะไม่ถูกพิมพ์

แกไ้ขสถานะเคร่ืองพิมพต์ามขั้นตอนต่อไปน้ีสอดคลอ้งกบัระบบปฏิบติัการท่ีใช:้

แกไ้ขสถานะเคร่ืองพิมพไ์ดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีตามระบบปฏิบติัการท่ีใช้

● Windows 8: บนหนา้จอ เร่ิมต้น คลิก แผงควบคุม แลว้คลิก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP: คลิก เร่ิมต้น จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เคร่ืองพมิพ์), Printers (เคร่ืองพิมพ)์ หรือ Printers and Faxes (เคร่ืองพมิพ์และโทรสาร)

2. ถา้เคร่ืองพิมพท่ี์อยูใ่นรายการในกล่องโตต้อบไม่ปรากฏในมุมมอง Details (รายละเอียด) ใหค้ลิกเมนู View (มุมมอง) จากนั้นคลิก รายละเอยีด

3. หากเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นสถานะ Paused (หยดุชัว่คราว) ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพ ์และเลือก Resume Printing (เร่ิมพิมพต่์อไป)

4. ลองใชง้านเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง

THWW เคร่ืองพิมพห์ยดุชัว่คราว 223



พมิพ์เอกสารไม่สําเร็จ
เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถพิมพเ์อกสารไดเ้น่ืองจากเกิดปัญหากบัระบบการพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการพิมพ ์โปรดดู การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 131
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เคร่ืองพมิพ์ทาํงานล้มเหลว
เคร่ืองพิมพมี์ปัญหา โดยปกติแลว้ คุณสามารถแกไ้ขปัญหาเช่นน้ีไดโ้ดยปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:

1. กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดปลัก๊ไฟออก แลว้เสียบปลัก๊ไฟอีกคร้ัง

3. กด  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

หากยงัคงมีปัญหาอยู ่ใหจ้ดรหสัขอ้ผดิพลาดท่ีอยูใ่นขอ้ความ จากนั้นใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP
โปรดดู ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 124

THWW เคร่ืองพิมพท์าํงานลม้เหลว 225



ฝาครอบหรือฝาปิดเปิดอยู่
ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถพิมพเ์อกสารได ้ฝาครอบและฝาปิดตอ้งปิด

คาํแนะนํา: หากปิดสนิทดี แสดงวา่ฝาครอบและฝาปิดเขา้ท่ีเรียบร้อย

หากยงัคงมีปัญหาอยูห่ลงัจากท่ีคุณปิดฝาครอบและฝาปิดทั้งหมดสนิทแลว้ โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
ในหนา้ 124
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ตดิตั้งตลบัหมึกพมิพ์ทีใ่ช้ก่อนหน้านี้
มีการใชต้ลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความก่อนหนา้น้ีในเคร่ืองพิมพอ่ื์น

คุณสามารถใชต้ลบัหมึกพิมพใ์นเคร่ืองพิมพเ์คร่ืองอ่ืน แต่หากท้ิงตลบัหมึกพิมพไ์วน้อกเคร่ืองพิมพเ์ป็นระยะเวลาหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพข์องเอกสาร
นอกจากน้ี หากคุณใชต้ลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองพิมพเ์คร่ืองอ่ืน ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํหรือไม่ปรากฏข้ึน

หากคุณภาพการพิมพไ์ม่เป็นท่ีน่าพอใจ ใหล้องทาํความสะอาดหวัพิมพ์

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะใชใ้นกระบวนการพิมพใ์นหลายรูปแบบ รวมถึงในขั้นตอนการเตรียมใชง้าน ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพแ์ละตลบัหมึก
สาํหรับการพิมพ ์ในการเตรียมหวัพ่นหมึกจะเป็นการดูแลใหห้วัพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบัหมึกพิมพห์ลงัจากการ
ใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเกบ็ตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 103

THWW ติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชก่้อนหนา้น้ี 227
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หมึกในตลบัหมึกพมิพ์หมดลง
ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความตอ้งไดรั้บการเปล่ียนใหม่จึงจะพิมพง์านต่อได ้HP แนะนาํใหคุ้ณอยา่ถอดตลบับรรจุหมึกออกจนกวา่จะพร้อมติดตั้งตลบับรรจุหมึกท่ี
จะเปล่ียนแทน

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101
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ตลบัหมึกพมิพ์ไม่ทาํงาน
ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความไดรั้บความเสียหายหรือใชง้านไม่ได้

โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

THWW ตลบัหมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน 229



การอพัเกรดอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงของเคร่ืองพมิพ์
ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความสามารถใชเ้พ่ืออพัเกรดเคร่ืองพิมพไ์ดเ้พียงเคร่ืองเดียวเท่านั้น คลิก OK (ตกลง) เพ่ือใชก้บัเคร่ืองพิมพน้ี์ หากคุณไม่ตอ้งการดาํเนิน
การอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเคร่ืองพิมพน้ี์ ใหค้ลิก Cancel Print (ยกเลิกการพิมพ)์ แลว้นาํตลบัหมึกพิมพอ์อก
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การอพัเกรดอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงของเคร่ืองพมิพ์สําเร็จแล้ว
การอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํเร็จแลว้ ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความสามารถใชง้านในเคร่ืองพิมพน้ี์ไดแ้ลว้ในขณะน้ี

THWW การอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพส์าํเร็จแลว้ 231



เกดิปัญหาในการอพัเกรดอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงของเคร่ืองพมิพ์
การอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองไม่สาํเร็จ ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความยงัคงสามารถใชง้านไดใ้นเคร่ืองพิมพน้ี์ เปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชอ้พัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้น
เปลือง สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101
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มกีารตดิต้ังตลบัหมกึพมิพ์ที่ไม่ใช่ของ HP
HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองท่ีมิใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือการซ่อมแซมอนัเป็นผลจากการใชอุ้ปกรณ์ใช้
ส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั หากคุณเช่ือวา่คุณไดซ้ื้อตลบัหมึก HP ของแท ้ใหเ้ยีย่มชมเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com/go/
anticounterfeit เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติม หรือรายงานวา่อาจมีการปลอมแปลง

THWW มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่ใช่ของ HP 233
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การใช้ตลบัหมึกพมิพ์ HP ของแท้จะมอบคะแนนสะสมให้กบัคุณ
HP มอบคะแนนสะสมใหก้บัลูกคา้ประจาํของเราท่ีใชอุ้ปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองของแทจ้าก HP คลิกท่ีปุ่ มดา้นล่างขอ้ความเพ่ือดู Rewards (คะแนนสะสม) ทาง
ออนไลน ์คะแนนสะสมน้ีอาจมีใหเ้ขา้ร่วมรายการไดใ้นบางภูมิภาคเท่านั้น
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คาํแนะนําเกีย่วกบัตลบัหมึกพมิพ์ของปลอม
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ติดตั้งไม่ใช่ตลบัหมึกพิมพ ์HP ใหม่ท่ีเป็นของแท ้โปรดติดต่อร้านท่ีคุณซ้ือตลบัหมึกพิมพน้ี์ หากตอ้งการรายงานวา่อาจมีการปลอมแปลง ใหเ้ยีย่มชม
เวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit หากตอ้งการใชต้ลบัหมึกพิมพน้ี์ต่อไป ใหค้ลิก Continue (ดาํเนินการต่อ)

THWW คาํแนะนาํเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพข์องปลอม 235
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ตรวจพบตลบัหมึกพมิพ์ที่ใช้งานแล้ว มกีารเติมหมกึซ้ํา หรือมีการปลอมแปลง
หมึกพิมพ ์HP ของแทท่ี้มีอยูใ่นตลบัหมึกพิมพน์ั้นหมดลง วิธีแกไ้ขปัญหาน้ีคือการเปล่ียนตลบับรรจุหมึก หรือคลิก OK (ตกลง) เพ่ือดาํเนินการต่อโดยใชต้ลบัหมึก
พิมพเ์ดิม หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101 HP มอบคะแนนสะสมใหก้บัลูกคา้ประจาํของเรา
ท่ีใชอุ้ปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองของแทจ้าก HP คลิกท่ีปุ่ มดา้นล่างขอ้ความเพ่ือดู Rewards (คะแนนสะสม) ทางออนไลน์ คะแนนสะสมน้ีอาจมีใหเ้ขา้ร่วมรายการไดใ้น
บางภูมิภาคเท่านั้น

คาํเตอืน! การรับประกนัตลบับรรจุหมึกของ HP ไม่ครอบคลุมหมึกพิมพห์รือตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่ใช่ของ HP การรับประกนัเคร่ืองพิมพข์อง HP ไม่ครอบคลุมการ
ซ่อมหรือบริการเน่ืองจากการใชห้มึกพิมพห์รือตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่ใช่ของ HP HP ไม่รับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของหมึกท่ีไม่ใช่ของ HP ขอ้มลูเก่ียวกบั
ระดบัหมึกพิมพไ์ม่ปรากฏ
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ใช้ตลบัหมึกพมิพ์สําหรับตดิตั้ง
ในคร้ังแรกท่ีคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์คุณจะตอ้งติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ตลบัหมึกพิมพเ์หล่าน้ีมีป้ายกาํกบัว่า SETUP ซ่ึงจะปรับเทียบเคร่ืองพิมพ์
ของคุณก่อนท่ีจะเร่ิมพิมพค์ร้ังแรก หากไม่สามารถติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์SETUP ไดใ้นคร้ังแรกท่ีตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์จะทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด หากคุณติดตั้งชุดตลบัหมึก
พิมพส์าํหรับการใชง้านปกติ ใหน้าํออกแลว้ติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์SETUP เพ่ือใหก้ารตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จสมบูรณ์ เม่ือตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ จึงสามารถใช้
ตลบัหมึกพิมพส์าํหรับการใชง้านปกติได้

หากคุณยงัคงไดรั้บขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถกาํหนดค่าเร่ิมตน้การทาํงานของระบบหมึกได ้โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 124

คลิกท่ีนี่เพ่ือดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

THWW ใชต้ลบัหมึกพิมพส์าํหรับติดตั้ง 237

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70035-all&h_lang=en&h_cc=th


อย่าใช้ตลบัหมกึพมิพ์สําหรับตดิตั้ง
ตลบัหมึกพิมพส์าํหรับติดตั้งจะไม่สามารถใชง้านไดห้ลงัจากมีการเร่ิมใชง้านเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ให้ถอดออกและติดตั้งตลบัหมึกท่ีไม่ใช่ตลบัหมึกสาํหรับติดตั้ง สาํหรับขอ้มูล
เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101
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มปีริมาณหมกึไม่เพยีงพอขณะเร่ิมต้นใช้งาน
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชง้านอยูแ่ละแสดงอยูใ่นขอ้ความอาจมีปริมาณหมึกไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหก้ระบวนการเร่ิมตน้ใชง้านแบบคร้ังเดียวเสร็จสมบูรณ์

วิธีแกไ้ข: ติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่หรือคลิก OK (ตกลง) เพ่ือใชต้ลบัหมึกพิมพท่ี์ติดตั้ง

หากเคร่ืองไม่สามารถเร่ิมทาํงานไดด้ว้ยตลบัหมึกพิมพทิ่ี์ติดตั้งอยู ่คุณจาํเป็นตอ้งใชต้ลบัหมึกใหม่ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกใหม่ โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุ
หมึก ในหนา้ 101

THWW มีปริมาณหมึกไม่เพียงพอขณะเร่ิมตน้ใชง้าน 239



ใช้หมกึดาํเท่าน้ันหรือไม่
ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความไม่มีหมึกพิมพ์

วิธีแกปั้ญหา: หากตอ้งการพิมพสี์ ใหเ้ปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมด สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

หากตอ้งการพิมพช์ัว่คราวโดยใชเ้ฉพาะสีดาํเท่านั้น ใหค้ลิก Use Black Only (ใช้สีดาํเท่าน้ัน) เคร่ืองพิมพจ์ะใชโ้ทนสีเทาแทนสีอ่ืนๆ และคุณตอ้งเปล่ียนตลบัหมึก
ท่ีหมดอยูโ่ดยเร็ว

ข้อควรระวงั:  ห้าม นาํตลบัหมึกพิมพสี์ท่ีหมดแลว้ออกเพ่ือพิมพใ์นโหมด Use Black Only (ใช้สีดาํเท่าน้ัน)
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ใช้หมกึสีเท่าน้ันหรือไม่
ตลบัหมึกพิมพสี์ดาํไม่มีหมึกพิมพ์

วิธีแกปั้ญหา: หากตอ้งการใขห้มึกสีแทนหมึกดาํเป็นการขัว่คราว ใหค้ลิก Use Color Only (ใช้หมกึสีเท่าน้ัน) สีดาํจะถูกผสมข้ึนจากหมึกสี คุณภาพของขอ้ความ
และภาพถ่ายจะแตกต่างจากงานท่ีพิมพข้ึ์นเม่ือใชต้ลบัหมึกพิมพทุ์กตลบั คุณตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพสี์ดาํโดยเร็ว

หากตอ้งการพิมพด์ว้ยสีดาํ ใหเ้ปล่ียนตลบัหมึกพิมพสี์ดาํ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

ข้อควรระวงั:  ห้าม นาํตลบัหมึกพิมพสี์ดาํท่ีหมดแลว้ออกเพ่ือพิมพใ์นโหมด Use Color Only (ใช้หมกึสีเท่าน้ัน)

THWW ใชห้มึกสีเท่านั้นหรือไม่ 241



ตลบับรรจุหมึกไม่เข้ากนั
ตลบัหมึกพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณได ้ขอ้ผดิพลาดน้ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือคุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ลงในเคร่ืองพิมพท่ี์ไม่
ไดล้งทะเบียนไวใ้นโปรแกรม HP Instant Ink และยงัอาจเกิดข้ึนเม่ือก่อนหนา้มีการใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ในเคร่ืองพิมพอ่ื์นท่ีมีการลงทะเบียน
ไวใ้นโปรแกรม HP Instant Ink

โปรดไปท่ีเวบ็ไซต ์โปรแกรม HP Instant Ink เพ่ือดูขอ้มูลเพ่ิมเติม
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เซ็นเซอร์หมึกพมิพ์ไม่ทาํงาน
เซ็นเซอร์หมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน และเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถพิมพง์านต่อไปได้

โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/support

THWW เซ็นเซอร์หมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน 243
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คาํเตอืนเกีย่วกบัเซ็นเซอร์หมึกพมิพ์
เซ็นเซอร์หมึกพิมพก์าํลงัรายงานถึงสภาวะท่ีไม่เป็นไปตามคาด โดยมีสาเหตุมาจากตลบัหมึกพิมพ ์หรือเซ็นเซอร์ไม่ทาํงาน หากเซ็นเซอร์ไม่ทาํงาน จะไม่สามารถตรวจพบได้
วา่ตลบัหมึกพิมพข์องคุณไม่มีหมึกพิมพเ์หลืออยู ่การพิมพด์ว้ยตลบัหมึกพิมพท่ี์ไม่มีหมึกจะทาํใหอ้ากาศเขา้ไปสู่ระบบหมึกพิมพ ์และส่งผลใหง้านพิมพมี์คุณภาพตํ่า
เคร่ืองพิมพจ์ะใชห้มึกพิมพจ์าํนวนหน่ึงเพ่ือแกไ้ขใหเ้คร่ืองกลบัสู่สภาวะปกติ ซ่ึงอาจทาํใหห้มึกพิมพใ์นทุกตลบัหมึกพร่องลงเป็นปริมาณมาก

วิธีแกไ้ข: คลิก OK (ตกลง) เพ่ือดาํเนินการพิมพต่์อหรือเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก
ในหนา้ 101
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ปัญหาเกีย่วกบัการเตรียมเคร่ืองพมิพ์
นาฬิกาในเคร่ืองพิมพไ์ม่ทาํงาน และไม่สามารถทาํการเตรียมหมึกพิมพใ์หเ้สร็จสมบูรณ์ได ้มาตรวดัระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณอาจไม่ถูกตอ้ง

วิธีแกไ้ข: ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพใ์นงานพิมพข์องคุณ หากคุณภาพงานพิมพไ์ม่เป็นท่ีน่าพอใจ การเรียกใชข้ั้นตอนการทาํความสะอาดหวัพิมพจ์ากกล่องเคร่ืองมืออาจ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพใหดี้ข้ึนได้

THWW ปัญหาเก่ียวกบัการเตรียมเคร่ืองพิมพ์ 245



ตลบัหมึกพมิพ์สีไม่มีหมึกพมิพ์
ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความไม่มีหมึกพิมพ์

วิธีแกปั้ญหา: หากตอ้งการพิมพสี์ ใหเ้ปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมด สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

หากตอ้งการพิมพช์ัว่คราวโดยใชเ้ฉพาะสีดาํเท่านั้น ใหค้ลิก Cancel Print (ยกเลิกการพิมพ)์ แลว้ส่งงานพิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง ขอ้ความ Use black
ink only? (ใชห้มึกดาํเท่านั้นหรือไม่) จะปรากฏข้ึนก่อนการพิมพง์าน และคุณตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกท่ีหมดอยูโ่ดยเร็ว

ข้อควรระวงั:  ห้าม นาํตลบัหมึกพิมพสี์ท่ีหมดแลว้ออกเพ่ือพิมพใ์นโหมด Use Black Only (ใช้สีดาํเท่าน้ัน)
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ตลบัหมึกพมิพ์สีดาํไม่มหีมึกพมิพ์
ตลบัหมึกพิมพสี์ดาํไม่มีหมึกพิมพ์

วิธีแกปั้ญหา: เปล่ียนตลบัหมึกพิมพสี์ดาํ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 101

ข้อควรระวงั:  ห้าม นาํตลบัหมึกพิมพสี์ดาํท่ีหมดแลว้ออกเพ่ือพิมพใ์นโหมด Use Color Only (ใช้หมกึสีเท่าน้ัน)

หากตอ้งการใขห้มึกสีแทนหมึกดาํเป็นการขัว่คราว ใหค้ลิก Cancel Print (ยกเลิกการพิมพ)์ และส่งงานพิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพอี์กคร้ัง ขอ้ความ Use color
ink only? (ใชห้มึกสีเท่านั้นหรือไม่) จะปรากฏข้ึนก่อนการพิมพง์าน คุณตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพสี์ดาํโดยเร็ว

THWW ตลบัหมึกพิมพสี์ดาํไม่มีหมึกพิมพ์ 247



ฝาครอบตวัป้อนกระดาษอตัโนมติัเปิดอยู่
ปิดฝาครอบตวัป้อนกระดาษอตัโนมติัเพ่ือดาํเนินการต่อ

248 ภาคผนวก C   ขอ้ผดิพลาด (Windows) THWW



ปัญหาเกีย่วกบัระบบหมกึพมิพ์
โปรดนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกแลว้ตรวจสอบหารอยร่ัว หากตลบัหมึกพิมพร์ั่ว โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP หา้มใชต้ลบัหมึกพิมพท่ี์ร่ัว

หากไม่มีรอยร่ัว ใหติ้ดตั้งตลบัหมึกลงไปใหม่แลว้ปิดฝาครอบเคร่ืองพิมพ ์ปิดเคร่ืองพิมพแ์ละเปิดใหม่อีกคร้ัง หากคุณยงัไดรั้บขอ้ความน้ีอีกเป็นคร้ังท่ีสอง โปรดติดต่อฝ่าย
สนบัสนุนของ HP

สาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ในหนา้ 124

THWW ปัญหาเก่ียวกบัระบบหมึกพิมพ์ 249
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สญัญาณเสียง, ลม้เหลวfailed 146
ฮาร์ดแวร์, ลม้เหลว 143

การทดสอบช่องเสียบบนผนงั, โทรสาร 144
การทดสอบสภาพสาย, โทรสาร 146
การทดสอบสญัญาณเสียง, ความลม้เหลว 146
การทาํสาํเนา

การแกไ้ขปัญหา 137
การบาํรุงรักษา

การทาํความสะอาดหวัพิมพ์ 156
การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก 101
ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ์ 99
ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์ 157
หวัพิมพ์ 156

การพิมพ์
รายละเอียดโทรสารคร้ังล่าสุด 87
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 131

การยอ่ขนาดโทรสาร 72
การยอ่ขนาดโทรสารอตัโนมติั 72
การรบกวนคล่ืนวิทยุ

ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 176
การรับโทรสาร

อตัโนมติั 69
การสนบัสนุน 124
การส่ือสารแบบไร้สาย

การตั้งค่า 108
ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 176

การสแกน
การแกไ้ขปัญหา 139
ชา้ 139

การส่งต่อโทรสาร 71
การส่งเสียง 170
การส่งโทรสารดว้ยตนเอง

ส่ง 66
การส่งโทรสารไปยงัผูรั้บหลายคน

ส่ง 67
การเขา้ใชง้าน 4
การเช่ือมต่อ USB

พอร์ต, ตาํแหน่ง 7, 8

การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก 101
การแกไ้ขปัญหา

การทดสอบการเช่ือมต่อสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 144

การทดสอบชนิดสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 145

การทดสอบช่องเสียบโทรสารบนผนงั, ลม้เหลว
144

การทดสอบสญัญาณเสียงโทรสารลม้เหลว 146
การทดสอบสายโทรสารลม้เหลว 146
การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสารลม้เหลว 143
การทดสอบโทรสาร 143
การทาํสาํเนา 137
การทาํสาํเนาเอียง 137
การสแกน 139
ขอ้มลูหายไปหรือไม่ถกูตอ้ง 133
คุณภาพการสแกน 141
ติด, กระดาษ 163
ระบบไฟ 131
รับโทรสาร 147, 148
ส่งโทรสาร 147, 149
อุปกรณ์ดึงกระดาษหลายแผน่ 132
โทรสาร 143
ไม่พิมพเ์อกสารใดๆ 133

การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
การแกปั้ญหาระบบเครือข่าย 151
หนา้กระดาษบิดเบ้ียว 132

การโทรระบบกดปุ่ม 81
การโทรระบบหมุน 81
การโทรโดยการกดปุ่มบนหนา้จอ 66
แกไ้ข

ขอ้ความในโปรแกรม OCR 60
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์ 127

การพิมพ์ 131
คุณภาพของสาํเนา 137
ถาดป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษ 131
ปัญหาการป้อนกระดาษ 131
ปัญหาการพิมพ์ 133
ระบบวิธีใชแ้ผงควบคุม 126
หนา้การตั้งค่าเครือข่าย 128
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง 154
ไฟร์วอลล์ 133

ข
ขนาด

การสแกน, การแกไ้ขปัญหา 141
การแกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา 137

ขั้นตอนการสนบัสนุน 124
ขอ้กาํหนดรายละเอียด

การส่งเสียง 170
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 167

ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัความช้ืน 167
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 167
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัอุณหภูมิ 167
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 167
ขอ้ความ

หายไปจากการสแกน, การแกไ้ขปัญหา 139
ไม่สามารถแกไ้ขขอ้ความไดห้ลงัจากสแกน, การ
แกไ้ขปัญหา 140

ขอ้ความสีและ OCR 60
ขอ้มูลดา้นเทคนิค

ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํสาํเนา 169
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสแกน 169
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัโทรสาร 169

ขอ้มูลหายไปหรือไม่ถกูตอ้ง, การแกไ้ขปัญหา 133
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 171, 176
ขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงรบกวน 170

ค
ความดนัของเสียง 170
ความเร็ว

การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสแกนเนอร์ 139
ความเร็วในการเช่ือมต่อ, การตั้งค่า 111
คุณภาพ, การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้

สาํเนา 137
คุณภาพ, การแกไ้ขปัญหา

การสแกน 141
เครือข่าย

การตั้งค่า IP 111
การแกปั้ญหา 151
ความเร็วในการเช่ือมต่อ 111
ภาพแสดงช่องเสียบ 8

เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั
การตั้งค่ากบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 199

เคร่ืองตอบรับโทรศพัท์
ติดตั้งเพ่ือใชร่้วมกบัโทรสารและโมเดม็ 201
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แคร่
นาํส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพอ์อก 164

โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 180

ง
งานพิมพ์

Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์ 127

รายงานแฟกซ์ 85

จ
จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 80

ช
ชนิดการโทร, การตั้งค่า 81
ช่องเสียบ, ตาํแหน่ง 8
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั, โทรสาร 144

ซ
ซอฟตแ์วร์

OCR 60
เวบ็สแกน 59

ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์(Windows)
การเปิด 38, 118
เก่ียวกบั 118

ด
ดู

การตั้งค่าเครือข่าย 111
ดูแลรักษา

หวัพิมพ์ 156

ต
ตลบับรรจุหมึก

คาํแนะนาํ 98
ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ์ 99
เปล่ียน 101

ตลบัหมึก 103
ตลบัหมึกพิมพ์ 8

ตาํแหน่ง 8
วนัหมดอายกุารรับประกนั 128
สถานะ 128
หมายเลขช้ินส่วน 103, 128

ตวัป้อนกระดาษ
ป้อนตน้ฉบบั 29

ตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั (ADF)
ทาํความสะอาด 35
ปัญหาการป้อนเอกสาร, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

35
ตวัเลือกการโทรซํ้ า, การตั้งค่า 81
ตั้งค่า

เคร่ืองตอบรับและโมเดม็ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 201

เสียงเรียกเขา้เฉพาะ 80
โมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 201

ติด
กระดาษ 163
กระดาษท่ีควรหลีกเล่ียง 23
ลา้ง 161

ติดตั้ง
สายโทรสารแยกต่างหาก (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 188

ติดตั้งหวัพิมพใ์หม่อีกคร้ัง 158
ตน้ฉบบั

สแกน 58

ถ
ถาด

ตาํแหน่ง 7
นาํกระดาษท่ีติดออก 161
ภาพแสดงตวัปรับความกวา้งของกระดาษ 7
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 131
ใส่กระดาษ 24

ถาดท่ีสอง
ใชถ้าด 2 32

ถาดรับกระดาษออก
ตาํแหน่ง 7

แถบบนงานสแกน, การแกไ้ขปัญหา 141
แถบหรือเส้นร้ิวสีขาว, การแกไ้ขปัญหา

การทาํสาํเนา 138
การสแกน 141

ท
ทดสอบ,โทรสาร

การตั้งค่า 208
ทดสอบพอร์ตท่ีถูกตอ้ง, โทรสาร 144
ทาํความสะอาด

กระจกสแกนเนอร์ 35
ตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั 35

ตวัเคร่ืองภายนอก 35
หวัพิมพ์ 156

ทาํสาํเนา
ขอ้กาํหนดรายละเอียด 169

โทรด่วน
ส่งโทรสาร 64

โทรศพัท,์ โทรสารจาก
รับ 69
ส่ง 65
ส่ง, 65

โทรสาร
DSL, การติดตั้ง (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

189
Internet Protocol (อินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล), ผา่น 84

การตั้งค่า, เปล่ียน 79
การตั้งค่าสายโทรศพัทร่์วม (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 192

การตั้งค่าเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 191

การทดสอบการตั้งค่า 208
การทดสอบชนิดของสายโทรศพัท,์ ลม้เหลว

145
การทดสอบช่องเสียบบนผนงั, ลม้เหลว 144
การทดสอบลม้เหลว 143
การทดสอบสภาพสาย, ลม้เหลว 146
การบลอ็กหมายเลข 72
การยอ่ขนาด 72
การส่งต่อ 71
การเช่ือมต่อสายโทรศพัท,์ ลม้เหลว 144
การแกไ้ขปัญหา 143
ขนาดกระดาษ 71
ขอ้กาํหนดรายละเอียด 169
ความเร็ว 82
จาํนวนครั้ งของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 80
ชนิดการโทร, การตั้งค่า 81
ตอบรับอตัโนมติั 79
ตวัเลือกการโทรซํ้ า 81
บนัทึก, พิมพ์ 86
บนัทึก, ลา้ง 86
ประเภทการตั้งค่า 187
พิมพซ์ํ้ า 70
พิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ัง
ล่าสุด 87

ระดบัเสียง 82
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ระบบ PBX, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 190

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 186
รับ 69
รับ, การแกไ้ขปัญหา 147, 148
รับดว้ยตนเอง 69
รายงาน 85
รายงานขอ้ผดิพลาด 86
รายงานยนืยนั 85
วอยซ์เมล,์ การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 193

สาย ISDN, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 190

สายโทรสารแยกต่างหาก (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 188

ส่ง 64
ส่ง, การแกไ้ขปัญหา 147, 149
หนา้จอการโทร 67
หวักระดาษ 79
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 199

เคร่ืองตอบรับและโมเดม็, ใชร่้วมกบั (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 201

เสียงเรียกเขา้เฉพาะ, เปล่ียนรูปแบบ 80
โทรสารสาํรอง 70
โมเดม็, ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

194
โมเดม็และวอยซ์เมล,์ ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 204

โมเดม็และสายสนทนา, ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 196

โมเดม็และเคร่ืองตอบรับ, ใชร่้วมกบั (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 201

โหมดตอบรับ 79
โหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 68

โทรสารดว้ยตนเอง
รับ 69

โทรสารสาํรอง 70

บ
บนัทึก

โทรสารในหน่วยความจาํ 70
บนัทึก, โทรสาร

พิมพ์ 86

ป
ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์ 157
ปรับเทียบมาตรฐานการข้ึนบรรทดัใหม่ 158
ปัญหาการป้อนกระดาษ, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

131
ปุ่ม, แผงควบคุม 9
ป้อนกระดาษหลายแผน่, การแกไ้ขปัญหา 132

ผ
แผงควบคุม

ปุ่ ม 9
ไฟแสดงสถานะ 9
ไอคอนสถานะ 9

แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
การตั้งค่าเครือข่าย 111
ตาํแหน่ง 7
สแกนจาก 58
ส่งโทรสาร 64

แผงเขา้สู่เคร่ืองดา้นหลงั
ภาพแสดง 8

ฝ
ฝาครอบตลบับรรจุหมึก, ตาํแหน่ง 8
ฝาปิดดา้นหลงั

นาํกระดาษท่ีติดออก 161
ฝาแคร่ตลบัหมึกพิมพ,์ ตาํแหน่ง 8
ฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัท์ 125
ฝ่ายสนบัสนุนลูกคา้

อิเลก็ทรอนิกส์ 124

พ
พิมพ์

บนัทึกการรับและส่งโทรสาร 86
โทรสาร 70

พิมพซ์ํ้ า
โทรสารจากหน่วยความจาํ 70

ฟ
แฟลชไดร์ฟ USB

เสียบ 30
ไฟร์วอลล,์ การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 133
ไฟเขา้, ตาํแหน่ง 8
ไฟแสดงสถานะ, แผงควบคุม 9

ภ
ภาพถ่าย

ใส่แฟลชไดรฟ์ USB 30

ม
มาตรฐานการข้ึนบรรทดัใหม่, ปรับเทียบ 158
เมด็หรือแถบสีขาวบนงานสาํเนา, การแกไ้ขปัญหา

138
โมเดม็

ใชร่้วมกบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)
194

ใชร่้วมกบัโทรสารและวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 204

ใชร่้วมกบัโทรสารและสายสนทนา (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 196

ใชร่้วมกบัโทรสารและเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 201

โมเดม็ dial-up
ใชร่้วมกบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

194
ใชร่้วมกบัโทรสารและวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 204

ใชร่้วมกบัโทรสารและสายสนทนา (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 196

ใชร่้วมกบัโทรสารและเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 201

โมเดม็ของคอมพิวเตอร์
ใชร่้วมกบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

194
ใชร่้วมกบัโทรสารและสายสนทนา (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 196

โมเดม็คอมพิวเตอร์
ใชร่้วมกบัโทรสารและวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 204

ใชร่้วมกบัโทรสารและเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 201
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