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1 แนะนําผลิตภัณฑ์

● การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

● มุมมองเคร่ืองพิมพ์

● การตั้งค่าฮาร์ดแวร์และติดต้ังซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพิมพ์

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ชื่อรุ่น
หมายเลข
เครื่องพิมพ์

 M225dn

CF484A

M226dn

C6N22A

M225rdn

CF486A

M225dw

CF485A

M226dw

C6N23A

ขนาดของ
ผลิตภณัฑ์

ความสูง 371 มม. 371 มม. 371 มม. 371 มม. 371 มม.

ความลึก 408 มม. 408 มม. 408 มม. 408 มม. 408 มม.

ความกว้าง 443 มม. 443 มม. 443 มม. 443 มม. 443 มม.

น้ําหนัก, รวมตลับผงหมึก 11.0 กก. 11.0 กก. 11.1 กก. 11.0 กก. 11.0 กก.

การจดัการ
กระดาษ

ถาดป้อนกระดาษแบบเลือก
ก่อน (ถาด 1, ความจุ 10
แผ่น)

ถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด
2, ความจุ 250 แผ่น)

ถาดกระดาษออกมาตรฐาน
(ความจุ 100 แผ่น)

การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

ระบบปฏบิัติการท่ี
ได้รับการ
สนบัสนนุ

Windows XP, 32
บิต, SP2 และสูงกว่า

 Windows Vista, 32
บิต และ64 บิต

 Windows 7, 32 บิต
และ 64 บิต

 Windows 8 32 บิต
และ 64 บิต

 Windows 8.1 32 บิต
และ 64 บิต

 Windows 2003
Server 32 บิต, SP1
และสูงกว่า, ไดรเวอร์การ
พิมพ์และสแกนเท่าน้ัน

 Windows 2003
Server 64 บิต, SP1
และสูงกว่า, ไดรเวอร์การ
พิมพ์เท่าน้ันโดยใช้ Add
Printer Wizard
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ชื่อรุ่น
หมายเลข
เครื่องพิมพ์

 M225dn

CF484A

M226dn

C6N22A

M225rdn

CF486A

M225dw

CF485A

M226dw

C6N23A

 Windows 2003
Server, Standard
Edition และ
Enterprise Edition,
ไดรเวอร์การพิมพ์และสแกน
เท่าน้ัน

 Windows 2003 R2
Server 32 บิต,
Standard และ
Enterprise Edition,
ไดรเวอร์การพิมพ์และสแกน
เท่าน้ัน

 Windows 2003 R2
Server 64 บิต,
Standard และ
Enterprise Edition,
ไดรเวอร์การพิมพ์เท่าน้ันโดย
ใช้ Add Printer
Wizard

 Windows 2008
Server ,32 บิตและ 64
บิต, (SP1 และสูงกว่า)
ไดรเวอร์การพิมพ์และสแกน
เท่าน้ัน

 Windows 2008 R2
Server 64 บิต, ไดรเวอร์
การพิมพ์และสแกนเท่าน้ัน

 Windows 2008 R2
Server 64 บิต, SP1,
ไดรเวอร์การพิมพ์และสแกน
เท่าน้ัน

 Windows 2008
Server, Standard
and Enterprise
Edition, ไดรเวอร์การ
พิมพ์และสแกนเท่าน้ัน

 Windows 2012 R2
Server 64 บิต, ไดรเวอร์
การพิมพ์เท่าน้ันโดยใช้ Add
Printer Wizard

 Windows 2012
Server 64 บิต, ไดรเวอร์
การพิมพ์เท่าน้ันโดยใช้ Add
Printer Wizard
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ชื่อรุ่น
หมายเลข
เครื่องพิมพ์

 M225dn

CF484A

M226dn

C6N22A

M225rdn

CF486A

M225dw

CF485A

M226dw

C6N23A

 Mac OS X v10.7 –
v10.9

ไดรเวอร์
เครื่องพิมพ์และ
สแกนท่ีสนับสนนุ
สําหรบั Windows

ไดรเวอร์การพมิพ์แยก HP
PCL6

ไดรเวอร์น้ีจะรวมอยู่ในแผ่น
ซีดใีนกล่องเป็นไดรเวอร์การ
พิมพ์เริม่ต้น

 ไดรเวอร์ HP Scan

ไดรเวอร์น้ีจะรวมอยู่ในแผ่น
ซีดใีนกล่อง

 ไดรเวอร์การพิมพ์ HP
UPD PCL5c

สามารถดาวน์โหลดได้

 ไดรเวอร์การพิมพ์ HP
UPD PCL6

สามารถดาวน์โหลดได้

 ไดรเวอร์การพิมพ์ HP
UPD PS

สามารถดาวน์โหลดได้

การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

การเช่ือมต่อ LAN อีเธอร์
เน็ต 10/100

การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบไร้
สาย

   

พอร์ต USB ท่ีเครื่องสําหรับ
การพิมพ์และสแกนโดยไม่ใช้
คอมพิวเตอร์

   

หน่วยความจํา 256 MB RAM

หน้าจอแผง
ควบคมุ

LCD แบบ 2 บรรทัด   

หน้าจอสัมผสักราฟิกสี    

พิมพ์ พิมพ์ได้สูงสุด 25 หน้าต่อ
นาที (ppm) บนกระดาษ
ขนาด A4 และ 26 ppm
บนกระดาษขนาด Letter
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ชื่อรุ่น
หมายเลข
เครื่องพิมพ์

 M225dn

CF484A

M226dn

C6N22A

M225rdn

CF486A

M225dw

CF485A

M226dw

C6N23A

สําเนา สแกนเนอร์แบบแท่นรองรับ
กระดาษสูงสุดขนาด A 4
หรือ Letter

อปุกรณ์ป้อนกระดาษรองรับ
กระดาษสูงสุดขนาด Legal

(ทําสําเนาได้ถึง 15 ppm)

ความละเอยีดสําเนา 300
จุดต่อน้ิว (dpi)

สแกน สแกนเนอร์แบบแท่นรองรับ
กระดาษสูงสุดขนาด A 4
หรือ Letter

อปุกรณ์ป้อนกระดาษรองรับ
กระดาษสูงสุดขนาด Legal

ความละเอยีดการสแกนสูงสุด
1200 dpi

สแกนสี

 ซอฟต์แวร์ Optical
Character
Recognition (OCR)
ในตัวเพิม่การรองรบัสําหรับ
ประเภทไฟล์ OCR เพิ่มเติม
ใน HP Scan: PDF ท่ี
ค้นหาได้ (.pdf), Rich
Text (.rtf) และ Text
(.txt)

 การสแกนไปยังอีเมล์    

 สแกนไปยังโฟลเดอร์เครอื
ข่าย

   

 สแกนไปยัง USB    

แฟกซ์ V.34 มีพอร์ตแฟกซ์
RJ-11 สองพอร์ต

การใช้กระแสไฟ ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสยีง
โปรดดูข้อมูลปัจจุบันท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

ข้อควรระวัง: ข้อกําหนดทางไฟฟ้าข้ึนอยู่กับประเทศ/พื้นท่ีท่ีจําหน่ายเคร่ืองพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ เน่ืองจากอาจทําให้เคร่ืองพิมพ์เกิดความเสียหาย
และส้ินสุดการรับประกันเคร่ืองพิมพ์
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ข้อกาํหนดเกีย่วกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สภาพแวดล้อม ค่าท่ีแนะนํา ค่าท่ีสามารถใช้ได้

อณุหภูมิ 17° ถึง 25°C 15° ถึง 30°C

ความช้ืนสัมพัทธ์ ความช้ืนสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH) ความช้ืนสัมพทัธ์ 10% ถึง 80%
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มุมมองเคร่ืองพิมพ์
● ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์

● ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

● มุมมองแผงควบคุม

ด้านหน้าของผลิตภณัฑ์

1 2
4

5

3

678

11

10

9

dn dw

1 ท่ีจับสําหรับยกฝาสแกนเนอร์

2 ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (ยกถาดเพื่อนํากระดาษท่ีติดออก)

3 ถาดกระดาษออกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

4 แผงควบคุม (เอยีงข้ึนเพือ่ให้ดูได้ง่ายข้ึน)

รุ่น dn: แผงควบคมุของเครื่อง LCD

รุ่น dw: แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสกราฟิก

5 ปุ่มเปิด/ปิด

6 ช่ือรุ่น

7 ถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน (ถาด 1)

8 ถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 2)

9 ถาดกระดาษออก
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10 มือจับสําหรบัเปิดฝาครอบด้านบน (เข้าถึงตลบัผงหมึกและดึงกระดาษท่ีติดออก)

11 พอร์ต USB ท่ีเครื่องสําหรบัการพมิพ์และสแกนโดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ (รุ่น dw เท่าน้ัน)

ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

1

2

3

4
56

8

7

1 ฝาด้านหลัง (ช่องสําหรบัดึงกระดาษท่ีติดออก)

2 พอร์ตอีเธอร์เน็ต

3 Hi-Speed USB 2.0

4 พอร์ต "สายเข้า" ของแฟกซ์สําหรบัเช่ือมต่อสายโทรศพัท์และแฟกซ์กับเครือ่งพิมพ์

5 พอร์ต "สายออก" ของโทรศัพท์สําหรับเช่ือมต่อโทรศัพท์สายพ่วง เครือ่งตอบรับโทรศพัท์ หรืออปุกรณ์อื่นๆ

หมายเหตุ: พอร์ตน้ีถูกปิดด้วยฝาปิดยาง ดงึฝาปิดลงจากขอบด้านบนเพ่ือเข้าถึงพอร์ต

6 จดุเช่ือมต่อสายไฟ

7 ฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขประจําเครื่อง

8 สลอ็ตสําหรับเสียบสายเคเบิลล็อคเพือ่ความปลอดภัย
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มุมมองแผงควบคุม
แผงควบคุม M225dn, M225rdn และ M226dn

1 654 7

11 10

8

12

9

1314

16

17

2 3

15

1 ปุ่มเริ่มแฟกซ์ เริ่มต้นงานแฟกซ์

2 ไฟพร้อม แสดงว่าเครื่องพิมพ์มีข้อผดิพลาด ถาดว่างเปล่า หรือสถานะอืน่ท่ีต้องมกีารตรวจสอบ

3 ไฟสัญญาณเตือน แสดงว่าเครื่องพิมพ์พร้อม

4 ปุ่มการต้ังค่า เปิดเมนู การต้ังค่า

5 ปุ่มลูกศรซ้าย เลื่อนเคอเซอร์ไปทางซ้ายหรอืเลื่อนผ่านตัวเลือกเมนู

6 ปุ่ม OK ยืนยันการต้ังค่าหรือการดําเนินการเพื่อดําเนินการต่อ

7 ปุ่มลูกศรขวา เลื่อนเคอเซอร์ไปทางขวาหรือเลื่อนผ่านตัวเลือกเมนู

8 ปุ่มเปิด/ปิด เปิดหรือปิดเครื่องพมิพ์

9 ปุ่มยกเลิก ลบการต้ังค่า ยกเลกิงานปัจจุบัน หรือออกจากเมนูปัจจุบัน

10 ปุ่มการต้ังค่าสําเนา เปิดเมนู การต้ังค่าสําเนา

11 ปุ่มจางลง/เข้มขึ้น ปรับการต้ังค่าความเข้มสําหรับงานการทําสําเนาปัจจุบัน

12 ปุ่มจํานวนสําเนา ตั้งค่าจํานวนสําเนา

13 ปุ่มย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าน้ี

14 ปุ่มเริ่มทําสําเนา เริ่มต้นงานการทําสําเนา

15 ปุ่ม ePrint เปิดเมนู บริการบนเว็บ
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16 แผงปุ่มกดตัวเลข ใช้แผงปุ่มกดเพือ่ป้อนหมายเลขแฟกซ์ หรอืเลือกตัวเลือกเมนู

17 ปุ่มโทรซํ้าแฟกซ์ โทรซํ้าหมายเลขแฟกซ์ท่ีใช้สําหรับงานแฟกซ์ก่อนหน้า

แผงควบคุม M225dw และ M226dw

17

18

20

19

16 15 14 13 12 11

10

9

8

7

1 2 4 5 63

1 ปุ่ม HP Web Services เข้าสู่คุณสมบัติ HP Web Services รวมถึง HP ePrint ได้อย่างรวดเร็ว

2 ปุ่มการต้ังค่า เปิดเมนู การต้ังค่า

3 ปุ่มไร้สาย เข้าสู่เมนู ไร้สาย และข้อมูลสถานะไร้สาย

หมายเหตุ: เมือ่เครือ่งพิมพ์เช่ือมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ไอคอนน้ีจะเปลี่ยนเป็นชุดแถบ
ความแรงสัญญาณ

4 ปุ่มเครือข่าย เข้าสู่การต้ังค่าเครือข่ายและข้อมลู

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะแสดงเม่ือเครื่องพมิพ์เช่ือมต่อกับเครือข่ายเท่าน้ัน

5 ปุ่มข้อมูล แสดงข้อมูลสถานะเครื่องพมิพ์

6 ปุ่มอปุกรณ์ส้ินเปลือง แสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

7 ปุ่มวธิีใช้ เข้าสู่ระบบวิธีใช้ท่ีแผงควบคุม

8 ปุ่มเปิด/ปิด เปิดหรือปิดเครือ่งพิมพ์
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9 ปุ่มลูกศรขวา เลือ่นเคอเซอร์ไปทางขวา หรือเลื่อนหน้าจอไปยังหน้าจอถัดไป

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

10 ปุ่มยกเลิก ลบการต้ังค่า ยกเลิกงานปัจจุบัน หรือออกจากหน้าจอปัจจุบัน

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

11 ปุ่ม โปรฯ เข้าสู่เมนู โปรฯ เพื่อพิมพ์โดยตรงจากเวบ็แอปพลิเคชันท่ีเลอืก

12 ปุ่ม แฟกซ์ เข้าสู่คุณสมบัติแฟกซ์

13 ปุ่ม สแกน เข้าสู่คุณสมบัติสแกน:

● สแกนไปยังไดรฟ์ USB

● สแกนไปยังโฟลเดอร์เครอืข่าย

● สแกนไปยังอีเมล์

14 ปุ่ม USB เข้าสู่เมนู แฟลชไดรฟ์ USB

15 ปุ่ม สําเนา เข้าสู่คุณสมบัติทําสําเนา

16 สถานะเครื่องพมิพ์ แสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานะเครือ่งพิมพ์โดยรวม

17 ปุ่มย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าน้ี

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

18 ปุ่มลูกศรซ้าย เลือ่นเคอเซอร์ไปทางซ้าย หรือเลื่อนหน้าจอไปยังหน้าจอก่อนหน้า

หมายเหตุ: ปุ่มน้ีจะสว่างข้ึนเมื่อหน้าจอปัจจุบันสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้เท่าน้ัน

19 ปุ่มหน้าหลัก เข้าสู่หน้าจอหลัก

20 ไฟสัญญาณไร้สาย แสดงการเปิดใช้งานเครอืข่ายไร้สาย ไฟสัญญาณกะพรบิขณะเครื่องพมิพ์ทําการเช่ือมต่อกับเครือ
ข่ายไร้สาย
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การตัง้ค่าฮาร์ดแวร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
สําหรับคําแนะนําการต้ังค่าพ้ืนฐาน โปรดดูคู่มือการติดต้ังฮาร์ดแวร์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม ให้ไปท่ีการสนับสนุน HP บนเวบ็

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226 สําหรับวิธีใช้ท่ีครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับ
เคร่ืองพิมพ์ ค้นหาการสนับสนุนต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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2 ถาดกระดาษ

● ขนาดและประเภทกระดาษท่ีรองรับ

● ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน (ถาด 1)

● ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 2)

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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ขนาดและประเภทกระดาษท่ีรองรับ
● ขนาดกระดาษท่ีใช้ได้

● ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุน

ขนาดกระดาษท่ีใช้ได้
หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนท่ีจะส่ังพิมพ์งาน

ขนาด ขนาด ถาดป้อนกระดาษ
แบบเลือกก่อน (ถาด
1)

ถาดป้อนกระดาษ
หลัก (ถาด 2)

การพิมพ์สองด้าน
อัตโนมัติ

Letter 216 x 279 มม.

Legal 216 x 356 มม.

Executive 184 x 267 มม.  

Oficio 8.5 x 13 216 x 330 มม.

4 x 6 102 x 152 มม.   

5 x 8 127 x 203 มม.  

A4 210 x 297 มม.

A5 148 x 210 มม.  

A6 105 x 148 มม.   

B5 (JIS) 182 x 257 มม.  

B6 (JIS) 129 x 182 มม.   

10 x 15 ซม. 102 x 152 มม.   

Oficio 216 x 340 มม. 216 x 340 มม.

16K 195 x 270 มม.  

16K 184 x 260 มม.  

16K 197 x 273 มม.  

Japanese Postcard

Postcard (JIS)

100 x 148 มม.   
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ขนาด ขนาด ถาดป้อนกระดาษ
แบบเลือกก่อน (ถาด
1)

ถาดป้อนกระดาษ
หลัก (ถาด 2)

การพิมพ์สองด้าน
อัตโนมัติ

Double Japan
Postcard Rotated

Double Postcard (JIS)

200 x 148 มม.  

ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.  

ซองจดหมาย Monarch 98 x 191 มม.  

ซองจดหมาย B5 176 x 250 มม.  

ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.  

ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.  

กําหนดเอง 76 x 127 มม. ถึง 216 x 356 มม.   

ประเภทกระดาษท่ีสนับสนุน
หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษท่ีถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนท่ีจะส่ังพิมพ์งาน

ประเภท ด้านเดียวหรอืการพิมพ์สองด้าน
ด้วยตนเอง

การพิมพ์สองด้านอตัโนมัติ

ธรรมดา

HP EcoSMART Lite

กระดาษบาง 60–74g

กระดาษกลาง 85-95g

กระดาษหนาปานกลาง 96–110g

กระดาษหนา 111–130g  

กระดาษหนาพเิศษ 131–175g  

แผ่นใส  

ฉลาก  

กระดาษหัวจดหมาย

ซองจดหมาย  
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ประเภท ด้านเดียวหรอืการพิมพ์สองด้าน
ด้วยตนเอง

การพิมพ์สองด้านอตัโนมัติ

กระดาษแบบฟอร์ม

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ

กระดาษสี

กระดาษบอนด์

กระดาษรีไซเคลิ

กระดาษหยาบ  

กระดาษหนัง  
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ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษแบบเลือกก่อน (ถาด 1)
หมายเหตุ: เม่ือต้องการเติมกระดาษ ให้นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดป้อนก่อน แล้วจัดปึกกระดาษให้ตรง อย่าคล่ีกระดาษออก วิธีน้ีจะช่วยลดปัญหากระดาษติด
โดยจะป้องกันไม่ให้กระดาษหลายแผ่นถูกดึงเข้าเคร่ืองพิมพ์พร้อมกัน ใช้กระดาษท่ีไม่ยับ พับ หรือเสียหาย

1. ใส่กระดาษในถาดป้อนโดยหงายข้ึนและใส่หัวกระดาษเข้าไปก่อน

การวางแนวกระดาษในถาดจะแตกต่างกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของงาน
พิมพ์ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ดูท่ี ตาราง 2-1 การวางแนวกระดาษในถาด 1
ในหน้า 18

 

2. ปรับตัวก้ันกระดาษจนแนบกับกระดาษ  
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ตาราง 2-1  การวางแนวกระดาษในถาด 1

ประเภทกระดาษ โหมดพิมพ์สองด้าน วธีิการใส่กระดาษ

กระดาษแบบฟอร์มหรอืกระดาษหัวจดหมาย การพมิพ์ 1 ด้านหรอืการพมิพ์ 2 ด้านด้วยตนเอง หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ การพมิพ์ 1 ด้านหรอืการพมิพ์ 2 ด้านด้วยตนเอง หงายหน้าข้ึน

รูอยู่ทางด้านซ้ายของอปุกรณ์

ซองจดหมาย การพมิพ์ด้านเดยีว หงายหน้าข้ึน

หันขอบด้านบนไปทางด้านขวาของถาด ให้ด้านติดแสตมป์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ทีหลัง
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ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 2)
หมายเหตุ: เม่ือต้องการเติมกระดาษใหม่ ให้นํากระดาษท้ังหมดออกจากถาดป้อนก่อน แล้วจัดปึกกระดาษให้ตรง อย่าคล่ีกระดาษออก วธิีน้ีจะช่วยลดปัญหา
กระดาษติด โดยจะป้องกันไม่ให้กระดาษหลายแผ่นถูกดึงเข้าเคร่ืองพิมพ์พร้อมกัน ใช้กระดาษท่ีไม่ยับ พับ หรือเสียหาย

1. เปิดฝาปิดป้องกันฝุ่น  

2. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูว่ากระดาษท่ีใส่อยู่ภายในแท็บและเคร่ืองหมาย
แสดงความสูงสูงสุด

การวางแนวกระดาษในถาดจะแตกต่างกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของงาน
พิมพ์ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ดูท่ี ตาราง 2-2 การวางแนวกระดาษในถาด 2
ในหน้า 21
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3. ปรับตัวก้ันกระดาษจนแนบกับกระดาษ  

4. ปิดฝาปิดป้องกันฝุ่น  
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ตาราง 2-2  การวางแนวกระดาษในถาด 2

ประเภทกระดาษ โหมดพิมพ์สองด้าน วธีิการใส่กระดาษ

กระดาษแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจดหมาย การพมิพ์ 1 ด้านหรอืการพมิพ์ 2 ด้าน หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ การพมิพ์ 1 ด้านหรอืการพมิพ์ 2 ด้าน หงายหน้าข้ึน

รูอยู่ทางด้านซ้ายของอปุกรณ์
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3 ช้ินส่วน อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอุปกรณ์
เสริม

● ส่ังซ้ือชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● เปล่ียนตลับผงหมึก

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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สัง่ซ้ือช้ินส่วน อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
การสั่งซื้อ

ส่ังซื้ออุปกรณ์ส้ินเปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

ส่ังซื้อช้ินส่วนหรืออปุกรณ์เสริมของแท้ของ HP www.hp.com/buy/parts

ส่ังซื้อผ่านผู้ให้บริการ ติดต่อผู้ให้บริการท่ีได้รบัสิทธิ์จาก HP

ส่ังซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS) ในการเข้าถึง ในเวบ็เบราเซอร์ท่ีรองรับในคอมพวิเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
หรือช่ือโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลงิค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลอืก
สําหรับการซ้ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองของแท้จาก HP

วัสดุสิน้เปลืองและอุปกรณ์เสริม
รายการ คําอธิบาย หมายเลขชิ้นส่วน

ตลับผงหมึก HP 83A ตลับผงหมึกสํารอง CF283A

ตลับผงหมึก HP 83X ตลับผงหมึกสํารองความจุสูง CF283X

ตลับผงหมึก HP 88A ตลับหมกึผงหมึกสํารองสําหรับจีนและอินเดียเท่าน้ัน CC388A

สาย USB ช่องเสียบอุปกรณ์ท่ีเทียบเท่ากับ USB มาตรฐานขนาด 2 เมตร C6518A
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เปลี่ยนตลับผงหมกึ
เม่ือตลับผงหมึกใกล้หมดอายุใช้งาน คุณจะได้รับพรอมต์ให้ส่ังซ้ือมาสํารอง คุณสามารถดําเนินการพิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกล่ียผงหมึกจะไม่สามารถให้
คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป

ข้อความท่ีสองจะปรากฏบนแผงควบคุมเม่ือตลับผงหมึกถึงระดับ “เหลือน้อยมาก”

1. ยกชุดสแกนเนอร์  

2. เปิดฝาด้านบน  

3. นําตลับผงหมึกออก  
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4. นําตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุง นําตลับผงหมึกท่ีใช้แล้วใส่ในถุงดังกล่าวเพ่ือ
นําไปรีไซเคิล

 

5. จับตลับผงหมึกท้ังสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจาย
ท่ัวท้ังตลับ

ข้อควรระวัง: อย่าสัมผัสชัตเตอร์หรือพ้ืนผวิของลูกกล้ิง

 

6. งอแถบด้านซ้ายของตลับหมึกจนกระท่ังแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกว่าเทป
ท้ังหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ์ ใส่แถบและเทปลงในกล่องใส่ตลับผงหมึก
เพื่อส่งกลับไปรีไซเคิล
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7. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงกับร่องภายในเคร่ืองพิมพ์ และใส่ตลับผงหมึก
เข้าไปจนกระท่ังแน่นดีแล้ว

 

8. ปิดฝาครอบด้านบน  

9. ปิดชุดสแกนเนอร์  
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4 พิมพ์

● พิมพ์งาน (Windows)

● พิมพ์งาน (Mac OS X)

● ต้ังค่า HP Wireless Direct Printing

● การพิมพ์มือถือ

● ใช้การพิมพ์ที่เคร่ืองด้วย USB (รุ่น dw เท่าน้ัน)

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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พิมพ์งาน (Windows)
● วธิีการพิมพ์ (Windows)

● พิมพ์ท้ังสองด้านอัตโนมัติ (Windows)

● พิมพ์บนท้ังสองด้านด้วยตนเอง (Windows)

● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

● เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

● งานพิมพ์อื่นๆ

วิธีการพมิพ์ (Windows)
ข้ันตอนต่อไปน้ีอธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสําหรับ Windows

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ ในการเปล่ียนการต้ังค่า ให้คลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)
เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
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3. คลิกหรือแตะแท็บในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อกําหนดค่าตัวเลือกท่ีใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ต้ังค่าการวางแนวกระดาษในแท็บ ตกแต่ง และต้ังค่าแหล่งกระดาษ,
ประเภทกระดาษ, ขนาดกระดาษ และการต้ังค่าคุณภาพในแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

4. คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไปท่ีกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ เลือกจํานวนสําเนาท่ีต้องการพิมพ์จากหน้าจอน้ี
5. คลิกหรือแตะปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์ท้ังสองด้านอัตโนมัติ (Windows)

ใช้ข้ันตอนน้ีสําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีมีอุปกรณ์สําหรับพิมพ์สองด้านอัตโนมัติติดต้ังไว้ หากเคร่ืองพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์สําหรับพิมพ์สองด้านอัตโนมัติติดต้ัง หรือในการพิมพ์ด้วย
กระดาษประเภทท่ีอุปกรณ์สําหรับพิมพ์สองด้านไม่สนับสนุน คุณสามารถพิมพ์บนท้ังสองด้านด้วยตนเองได้

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเคร่ืองพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การ
พิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

3. คลิกหรือแตะแถบ ตกแต่ง
4. เลือกช่องทําเคร่ืองหมาย พิมพ์ท้ังสองด้าน คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัตเิอกสาร
5. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Windows) 
ใช้ข้ันตอนน้ีสําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีไม่ได้ติดต้ังอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ หรือเพ่ือพิมพ์บนกระดาษท่ีอุปกรณ์พิมพ์สองด้านไม่รองรับ

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเคร่ืองพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การ
พิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

THWW พิมพ์งาน (Windows) 31



3. คลิกหรือแตะแถบ ตกแต่ง
4. เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย พิมพ์บนกระดาษท้ังสองด้าน (ด้วยตนเอง) คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์ด้านแรกของงาน

5. นําปึกกระดาษท่ีพิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1

6. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดําเนินการต่อ

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การ
พิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

3. คลิกหรือแตะแถบ ตกแต่ง
4. เลือกจํานวนหน้าต่อแผ่นจากรายการ จํานวนหน้าต่อแผ่น
5. เลือกตัวเลือก พิมพ์ขอบหน้า, ลําดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ ท่ีถูกต้อง คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

คุณสมบตัิเอกสาร
6. ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การ
พิมพ์

หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสําหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ
4. จากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้คลิกตัวเลือก อืน่ๆ...

5. ขยายรายการตัวเลือก ประเภท:

6. ขยายหมวดหมู่ของประเภทกระดาษท่ีระบุกระดาษของคุณได้ดีท่ีสุด

7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษท่ีคุณกําลังใช้ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง
8. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

งานพิมพ์อ่ืนๆ
ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

คําแนะนําสําหรับการดําเนินการพิมพ์งานเฉพาะมีดังต่อไปน้ี:
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● การสร้างและการใช้ช็อตคัทหรือค่าล่วงหน้า

● เลือกขนาดกระดาษหรือใช้ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

● เลือกการวางแนวกระดาษ

● สร้างหนังสือเล่มเล็ก

● กําหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ

● พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของเอกสารบนกระดาษอื่น

● พิมพ์ลายนํ้าบนเอกสาร
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พิมพ์งาน (Mac OS X)
● วธิีการพิมพ์ (OS X)

● พิมพ์บนท้ังสองด้านโดยอัตโนมัติ (OS X)

● พิมพ์บนท้ังสองด้านด้วยตนเอง (OS X)

● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (OS X)

● เลือกประเภทกระดาษ (OS X)

● งานพิมพ์อื่นๆ

วิธีการพมิพ์ (OS X)
ข้ันตอนต่อไปน้ีอธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสําหรับ OS X

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วเลือกเมนูอื่นๆ เพื่อปรับการต้ังค่าการพิมพ์

4. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์บนทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (OS X)

หมายเหตุ: ข้อมูลน้ีสําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีมีอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีจะใช้ได้หากคุณติดต้ังไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP โดยอาจใช้ไม่ได้หากคุณกําลังใช้ AirPrint

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

4. เลือกตัวเลือกการเยบ็เล่มจากรายการดรอปดาวน์ Two-Sided (สองด้าน)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (OS X)

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีจะใช้ได้หากคุณติดต้ังไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP โดยอาจใช้ไม่ได้หากคุณกําลังใช้ AirPrint

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Manual Duplex (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)
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4. คลิกช่อง Manual Duplex (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) และเลือกตัวเลือกการเย็บเล่ม

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

6. ไปที่เคร่ืองพิมพ์ แล้วหยิบกระดาษเปล่าท่ีอยู่ในถาด 1 ออก

7. รับปึกกระดาษท่ีพิมพ์จากถาดกระดาษออก และนําไปใส่โดยคว่ําด้านท่ีพิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษ

8. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดําเนินการต่อ

พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว (OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

4. จากรายการดรอปดาวน์ Pages per Sheet (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีคุณต้องการพิมพ์ในแต่ละแผ่น

5. ในพ้ืนท่ี Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกลําดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพ์ให้กับแต่ละหน้า

7. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

เลือกประเภทกระดาษ (OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Media & Quality (วัสดุพิมพ์และคุณภาพ) หรือเมนู Paper/Quality (กระดาษ/
คุณภาพ)

4. เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ์)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

งานพิมพ์อ่ืนๆ
ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

คําแนะนําสําหรับการดําเนินการพิมพ์งานเฉพาะมีดังต่อไปน้ี:

● การสร้างและการใช้ช็อตคัทหรือค่าล่วงหน้า

● เลือกขนาดกระดาษหรือใช้ขนาดกระดาษท่ีกําหนดเอง

● เลือกการวางแนวกระดาษ

● สร้างหนังสือเล่มเล็ก
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● กําหนดสเกลเอกสารให้พอดีกับขนาดกระดาษเฉพาะ

● พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของเอกสารบนกระดาษอื่น

● พิมพ์ลายนํ้าบนเอกสาร
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ตัง้ค่า HP Wireless Direct Printing
หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีใช้ได้กับรุ่นไร้สายเท่าน้ัน และเคร่ืองพิมพ์อาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อใช้คุณสมบัติน้ี

คุณสมบัติ HP Wireless Direct Printing จะช่วยให้คุณสามารถส่ังพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือแบบไร้สายไปท่ีเคร่ืองพิมพ์ท่ีเปิดใช้งาน HP Wireless Direct
โดยไม่ต้องเชือ่มต่อเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต ให้ใช้ HP Wireless Direct ในการพิมพ์แบบไร้สายจากอุปกรณ์ต่อไปน้ี:

● iPhone, iPad หรือ iTouch โดยใช้ Apple AirPrint หรือแอปพลิเคชันมือถือ HP ePrint

● อุปกรณ์มือถือท่ีใช้ระบบ Android หรือ Symbian โดยใช้แอปพลิเคชัน HP ePrint Home & Biz

● คอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบปฏิบัติการใดๆ ท่ีใช้ Wi-Fi ได้

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ HP Wireless Direct ให้ไปท่ี www.hp.com/go/wirelessprinting แล้วคลิก HP Wireless Direct

ในการต้ังค่า HP Wireless Direct จากแผงควบคุม ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี

1. แตะปุ่มไร้สาย  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การพิมพ์ตรงแบบไร้สาย

● เปิด/ปิด

3. แตะรายการเมนู เปิด เคร่ืองพิมพ์จะบันทึกการตั้งค่าแล้วกลับไปที่เมนู การพิมพ์ตรงแบบไร้สาย บนแผงควบคุม

THWW ต้ังค่า HP Wireless Direct Printing 37

http://www.hp.com/go/wirelessprinting


การพิมพ์มือถือ
HP นําเสนอโซลูชันมือถือและ ePrint ท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถส่ังพิมพ์แบบไร้สายไปยงัเคร่ืองพิมพ์ของ HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถือ
อื่นๆ ได้ ในการกําหนดตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด ให้ไปท่ี www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน)

● HP ePrint ผ่านอีเมล์

● ซอฟต์แวร์ HP ePrint

● AirPrint

HP ePrint ผ่านอีเมล์
ใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบในอีเมล์ไปยังอีเมล์แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ท่ีใช้งานอีเมล์ได้

เม่ือต้องการใช ้HP ePrint เคร่ืองพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดเหล่าน้ี:

● เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

● บริการบนเวบ็ของ HP ต้องเปิดใช้งานในเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองพิมพ์ต้องลงทะเบียนกับ HP Connected

แผงควบคุมของเครื่อง LCD

1. ค้นหา IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ์

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเครือข่าย
● แสดง IP แอดเดรส

2. ในการเปิด HP Embedded Web Server ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์ลงในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์

3. คลิกแถบ HP Web Services ใน HP Embedded Web Server แล้วคลิก เปิดใช้ เคร่ืองพิมพ์จะเปิดใช้งานบริการบนเว็บ แล้วพิมพ์
หน้าข้อมูล

หน้าข้อมูลประกอบด้วยรหัสเคร่ืองพิมพ์ท่ีคุณใช้เพื่อลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์ HP ของคุณท่ี HP Connected

4. ไปท่ี www.hpconnected.com เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่าจนเสร็จเรียบร้อย

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มบริการเว็บ  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. แตะปุ่ม เปิดใช้งานบริการบนเวบ็ เคร่ืองพิมพ์จะเปิดใช้งานบริการบนเว็บ แล้วพิมพ์หน้าข้อมูล

หน้าข้อมูลประกอบด้วยรหัสเคร่ืองพิมพ์ท่ีคุณใช้เพื่อลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์ HP ของคุณท่ี HP Connected

3. ไปท่ี www.hpconnected.com เพื่อสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่าจนเสร็จเรียบร้อย

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ไปที่ www.hp.com/support เพื่อดูข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับเคร่ืองพิมพ์ของคุณ
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ซอฟต์แวร์ HP ePrint

ซอฟต์แวร์ HP ePrint ช่วยให้ส่ังพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือแลปทอป Windows หรือ Mac ไปที่เคร่ืองพิมพ์ที่ใช้ HP ePrint ได้ง่ายข้ึน ซอฟต์แวร์น้ี
จะช่วยให้คุณค้นหาเคร่ืองพิมพ์ท่ีรองรับ HP ePrint ซ่ึงลงทะเบียนไว้กับบัญชี HP Connected ง่ายข้ึน เคร่ืองพิมพ์ HP เป้าหมายสามารถอยู่ในสํานักงานหรือท่ี
อื่นๆ ท่ัวโลก

● Windows: หลังจากท่ีติดต้ังซอฟต์แวร์ ให้เปิดตัวเลือก Print (พิมพ์) จากภายในแอปพลิเคชัน แล้วเลือก HP ePrint จากรายการเคร่ืองพิมพ์ท่ีติดต้ังอยู่
คลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) เพื่อกําหนดค่าตัวเลือกการพิมพ์

● Mac: หลังจากติดต้ังซอฟต์แวร์ ให้เลือก File (ไฟล์), Print (พิมพ์) แล้วเลือกลูกศรถัดจาก PDF (ท่ีด้านล่างซ้ายของหน้าจอไดรเวอร์) เลือก HP
ePrint

สําหรับ Windows ซอฟต์แวร์ HP ePrint สนับสนุนการส่ังพิมพ์ TCP/IP ไปท่ีเคร่ืองพิมพ์ในเครือข่าย (LAN หรือ WAN) ไปที่เคร่ืองพิมพ์ท่ีสนับสนุน UPD
PostScript®

ท้ัง Windows และ Mac สนับสนุนการส่ังพิมพ์ IPP ไปท่ีเคร่ืองพิมพ์ที่เชือ่มต่อเครือข่าย LAN หรือ WAN ท่ีสนับสนุน ePCL

นอกจากน้ัน ท้ัง Windows และ Mac ยังสนับสนุนการส่ังพิมพ์เอกสาร PDF ไปท่ีตําแหน่งการพิมพ์สาธารณะ และการพิมพ์โดยใช้ HP ePrint ทางอีเมล์ผ่าน
Cloud

ไปท่ี www.hp.com/go/eprintsoftware หากต้องการไดรเวอร์และข้อมูล

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ HP ePrint คือยทูิลิตีเวิร์กโฟลว์ PDF สําหรับ Mac ซ่ึงในทางเทคนิคแล้ว ไม่ใช่ไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ HP ePrint ไม่สนับสนุนการพิมพ์ USB

AirPrint

รองรับการส่ังพิมพ์โดยตรงด้วย AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS 4.2 หรือสูงกว่า ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จากเคร่ืองพิมพ์โดยตรง โดยใช้ iPad, iPhone
(3GS ข้ึนไป) หรือ iPod touch (รุ่นท่ีสามข้ึนไป) ในแอปพลิเคชนัต่อไปน้ี:

● Mail

● Photos

● Safari

● iBooks

● แอปพลิเคชันอื่นๆ บางตัว

เม่ือต้องการใช้ AirPrint เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอปุกรณ์ Apple หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้ AirPrint และหาก
ต้องการทราบว่าเคร่ืองพิมพ์ HP ใดบ้างท่ีสามารถใช้งานร่วมกับ AirPrint ได้ ให้ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนสําหรับเคร่ืองพิมพ์น้ี:

www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

หมายเหตุ: AirPrint ไม่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB
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ใช้การพิมพ์ท่ีเครื่องด้วย USB (รุ่น dw เท่าน้ัน)
1. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ท่ีเคร่ืองพิมพ์

2. เมนู แฟลชไดรฟ์ USB จะเปิดข้ึน แตะปุ่มลูกศรเพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ

● พิมพ์เอกสาร

● ดูและพิมพ์ภาพถ่าย

● สแกนไปยังไดรฟ์ USB

3. ในการพิมพ์เอกสาร ให้แตะหน้าจอ พิมพ์เอกสาร และแตะชื่อของโฟลเดอร์ในไดรฟ์ USB ท่ีจัดเก็บเอกสาร เม่ือหน้าจอสรุปเปิดข้ึน คุณสามารถแตะเพ่ือปรับการต้ัง
ค่าได้ แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร

4. ในการพิมพ์ภาพถ่าย ให้แตะหน้าจอ ดูและพิมพ์ภาพถ่าย และแตะภาพตัวอย่างเพ่ือเลือกภาพถ่ายแต่ละภาพที่คุณต้องการพิมพ์ แตะปุ่ม เสร็จส้ิน เม่ือหน้าจอสรุปเปิด
ข้ึน คุณสามารถแตะเพื่อปรับการต้ังค่าได้ แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย

5. นํางานท่ีพิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลชไดรฟ์ USB

40 บท 4   พิมพ์ THWW



5 สําเนา

● ทําสําเนา

● ทําสําเนาท้ังสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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ทําสําเนา
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มเมนูสําเนา 

4. ในการปรับปรุงคุณภาพสําเนาสําหรับเอกสารประเภทต่างๆ ให้เปิดเมนู ใช้ประโยชน์สูงสุด ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อ
เลือกตัวเลือก การตั้งค่าคุณภาพสําเนามีดังต่อไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่าน้ีเม่ือคุณไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพของสําเนา ค่าน้ีเป็นค่าเร่ิมต้น

● ผสม: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่

● ภาพ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่

5. ในการปรับเปล่ียนจํานวนสําเนา ให้กดปุ่มจํานวนสําเนา 

6. เลือกจํานวนสําเนา

7. กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดสแกนเนอร์

3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ

4. ในการปรับปรุงคุณภาพสําเนาสําหรับเอกสารประเภทต่างๆ ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า แล้วเล่ือนและแตะปุ่ม ใช้ประโยชน์สูงสุด แตะปุ่มลูกศรเพ่ือเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ
และแตะตัวเลือกเพ่ือเลือก การตั้งค่าคุณภาพสําเนามีดังต่อไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การตั้งค่าน้ีเม่ือคุณไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพของสําเนา ค่าน้ีเป็นค่าเร่ิมต้น

● ผสม: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่

● ภาพ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่

5. แตะลูกศรเพ่ือเปล่ียนจํานวนสําเนา หรือแตะจํานวนท่ีมีอยู่และพิมพ์จํานวนสําเนา

6. แตะปุ่ม เร่ิมทําสําเนา เพื่อเร่ิมทําสําเนา
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ทําสําเนาท้ังสองด้าน (การพิมพ์งานสองด้าน)
● ทําสําเนาบนกระดาษท้ังสองด้านโดยอัตโนมัติ

● ทําสําเนาบนกระดาษท้ังสองด้านด้วยตนเอง

ทําสําเนาบนกระดาษท้ังสองด้านโดยอัตโนมัติ
1. ใส่เอกสารต้นฉบับลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายหน้าแรกข้ึน และให้ด้านบนของหน้าเข้าไปก่อน

2. ปรับตัวก้ันกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ

3. เปิดเมนูการตั้งค่าสําเนา

● แผงควบคุมบนหน้าจอ LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่าสําเนา 

● แผงควบคุมหน้าจอสมัผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม สําเนา แล้วแตะปุ่ม การตั้งค่า

4. เลือก ถ่ายหน้า-หลัง

5. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ แล้วเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

6. เร่ิมต้นงานสําเนา:

● แผงควบคุมบนหน้าจอ LCD: กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา 

● แผงควบคุมหน้าจอสมัผัส: แตะ เร่ิมทําสําเนา

ทําสําเนาบนกระดาษท้ังสองด้านด้วยตนเอง
1. วางเอกสารคว่ําหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์โดยให้มุมบนซ้ายของหนังสืออยู่ท่ีมุมบนซ้ายของกระจก ปิดสแกนเนอร์

2. เปิดเมนูการตั้งค่าสําเนา

● แผงควบคุมบนหน้าจอ LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่าสําเนา 

● แผงควบคุมหน้าจอสมัผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม สําเนา แล้วแตะปุ่ม การตั้งค่า

3. เลือก ถ่ายหน้า-หลัง

4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ แล้วเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม

5. เร่ิมต้นงานสําเนา:

● แผงควบคุมบนหน้าจอ LCD: กดปุ่มเร่ิมทําสําเนา 

● แผงควบคุมหน้าจอสมัผัส: แตะ เร่ิมทําสําเนา

6. เคร่ืองพิมพ์จะแจ้งให้ใส่เอกสารต้นฉบับถัดไป วางลงบนกระจก แล้วแตะปุ่ม OK

7. ทําซํ้าข้ันตอนน้ีจนกว่าคุณจะสแกนหน้าสุดท้ายแล้ว
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6 สแกน

● สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows)

● สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Mac)

● ต้ังค่าสแกนไปยังอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

● ต้ังค่าสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

● สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

● สแกนไปยังอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

● สแกนไปท่ีโฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Windows)
ใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan เพื่อเร่ิมการสแกนจากซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถบันทึกภาพท่ีสแกนเป็นไฟล์หรือส่งไปท่ีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อ่ืนได้

1. วางเอกสารใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. คลิก Start (เร่ิม) แล้วคลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ใน Windows XP)

3. คลิก HP แล้วเลือกเคร่ืองพิมพ์ของคุณ

4. คลิก HP Scan เลือกช็อตคัทการสแกน แล้วปรับการต้ังค่า หากจําเป็น

5. คลิก Scan

หมายเหตุ: คลิก Advanced Settings เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกอื่นๆ

คลิก Create New Shortcut เพื่อสร้างชดุการต้ังค่าท่ีกําหนดเอง และบันทึกในรายการช็อตคัท

46 บท 6   สแกน THWW



สแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan (Mac)
ใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan เพื่อเร่ิมการสแกนจากซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. วางเอกสารใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด HP Scan ซ่ึงอยู่ในโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือสแกนเอกสาร

4. เม่ือคุณสแกนหน้าท้ังหมดแล้ว ให้คลิก File (ไฟล์) และ Save (บันทึก) เพื่อบันทึกลงในไฟล์
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ตัง้ค่าสแกนไปยงัอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

บทนาํ
ในการใช้คุณสมบัติสแกนน้ี เคร่ืองพิมพ์ต้องเชือ่มต่อกับเครือข่าย คุณสมบัติสแกนน้ีจะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะกําหนดค่า ในการกําหนดค่าคุณสมบัติน้ี ให้ใช้ Scan to
Email Setup Wizard (Windows) ซ่ึงได้รับการติดต้ังในกลุ่มโปรแกรมของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์เป็นส่วนหน่ึงของการติดต้ังซอฟต์แวร์แบบเต็มรูปแบบ คุณ
ยังสามารถใช้ HP Embedded Web Server เพื่อกําหนดค่าคุณสมบัติน้ีได้ด้วย คําแนะนําต่อไปน้ีอธิบายการกําหนดค่าคุณสมบัติโดยใช้ Scan to Email
Setup Wizard และ HP Embedded Web Server

● ใช ้Scan to E-Mail Wizard (Windows)

● ต้ังค่าคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)

● ต้ังค่าการสแกนไปยังคุณลักษณะอีเมล์ผ่านทาง HP Embedded Web ServerHP Embedded Web Server (OS X)

ใช้ Scan to E-Mail Wizard (Windows)
ผลิตภณัฑ์บางอย่างของ HP รวมถึงการติดต้ังไดรเวอร์จากแผ่น CD ซอฟต์แวร์ ตอนท้ายของการติดต้ังน้ีคือตัวเลือกสําหรับต้ังค่าคุณสมบัติเพ่ิมเติม วิซาร์ดการต้ังค่ารวม
ถึงตัวเลือกสําหรับการกําหนดค่าพ้ืนฐาน ในการเปิดตัวช่วยสร้าง ให้คลิก Scan to E-mail Wizard

หลังจากการติดต้ัง ให้เข้าถึงวซิาร์ดการต้ังค่าโดยคลิกปุ่ม Start (เร่ิม) เลือกรายการ Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) แล้ว
คลิกรายการ HP คลิกรายการชือ่เคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิก Scan to E-mail Wizard เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการกําหนดค่า

1. ในการเพิ่มอีเมล์แอดเดรสขาออกใหม่ ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่)

2. ป้อนอีเมล์แอดเดรส คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)

3. ในช่อง Display Name (ชื่อท่ีแสดง) ให้พิมพ์ชื่อเพ่ือแสดงอีเมล์แอดเดรสน้ี แล้วคลิก Next (ถัดไป)

หมายเหตุ: ในการรักษาความปลอดภัยโปรไฟล์อีเมล์ ให้ป้อน PIN 4 หลัก หลังจากกําหนด PIN รักษาความปลอดภัยให้กับโปรไฟล์แล้ว ต้องป้อน
PIN ท่ีแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพ์จะส่งอีเมล์โดยใช้โปรไฟล์ดังกล่าวได้

4. ป้อนชือ่หรือ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ SMTP และหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ SMTP หากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออกต้องการการตรวจสอบรักษาความ
ปลอดภัยเพ่ิมเติม ให้คลิกช่องทําเคร่ืองหมายชื่อ E-mail Log-in Authentication (การตรวจสอบล็อกอินอีเมล์) และป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านท่ี
จําเป็น คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เม่ือเสร็จส้ิน

หมายเหตุ: หากคุณไม่ทราบชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP, หมายเลขพอร์ต SMTP หรือข้อมูลการตรวจสอบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล์/อินเทอร์เน็ต หรือผู้
ดูแลระบบสําหรับข้อมูล ชื่อเซิร์ฟเวอร์และชื่อพอร์ต SMTP โดยท่ัวไปจะค้นหาได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ใช้คําว่า “gmail smtp server
name” หรือ “yahoo smtp server name" เพื่อค้นหา

5. ตรวจดูข้อมูลและตรวจสอบว่าการต้ังค่าท้ังหมดถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม Back (ย้อนกลับ) เพื่อแก้ไขข้อผดิพลาด เม่ือเสร็จส้ิน ให้คลิกปุ่ม Save
and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อทดสอบการกําหนดค่า และเสร็จส้ินการต้ังค่า

หมายเหตุ: สร้างโปรไฟล์อีเมล์ขาออกเพ่ิมเติมเพ่ือสแกนจากอีเมล์มากกว่าหน่ึงบัญชี

ตั้งค่าคุณสมบตัสิแกนไปยงัอีเมล์ผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):
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a. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

2. คลิกแถบ สแกน
3. ท่ีบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงค์ การตัง้ค่าการสแกนไปยังอเีมล์
4. ในหน้า การตั้งค่าการสแกนไปยังอีเมล์ จะมีรายการการตั้งค่าสําหรับกําหนดค่า การตั้งค่าเหล่าน้ียังปรากฏในบานหน้าต่างการนาวเิกตด้านซ้าย

ด้วย ในการเร่ิมต้น ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์อีเมล์ขาออก
5. ในหน้า โปรไฟล์อเีมล์ขาออก ให้คลิกปุ่ม ใหม่

● ในพื้นที่ อีเมล์แอดเดรส ให้ป้อนอีเมล์แอดเดรสและชื่อท่ีแสดง

● ในพ้ืนที่ การตัง้ค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ให้ป้อนแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP และพอร์ต SMTP พอร์ตเร่ิมต้นจะถูกป้อนไว้แล้ว และในกรณี
ส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต้องเปล่ียนแปลง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Google™ Gmail สําหรับบริการอีเมล์ ให้คลิกช่องทําเคร่ืองหมาย ใช้การเช่ือมต่อท่ีปลอดภัย
เสมอ (SSL/TLS)

● ในพ้ืนที่ การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP ให้คลิกช่องทําเคร่ืองหมาย เซริ์ฟเวอร์ SMTP ต้องใช้การตรวจสอบความ
ถูกต้องสําหรับข้อความอเีมล์ขาออก เพื่อกําหนดค่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน SMTP หากจําเป็น

โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณสําหรับข้อมูลการต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP หากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง คุณต้องทราบ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน SMTP ด้วย ชื่อเซิร์ฟเวอร์และชื่อพอร์ต SMTP โดยท่ัวไปจะค้นหาได้ง่ายจากอินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง
เช่น ใช้คําว่า “gmail smtp server name” หรือ “yahoo smtp server name"

● ในพ้ืนที่ PIN ท่ีเป็นทางเลือก ให้ป้อน PIN จะต้องใช้ PIN น้ีทุกคร้ังท่ีส่งอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอดเดรสดังกล่าว

● ในพ้ืนที่ การกําหนดลักษณะข้อความอเีมล ์ให้กําหนดค่าข้อความ

ตรวจดูข้อมูลท้ังหมด แล้วคลิก บันทึกและทดสอบ เพื่อบันทึกข้อมูล และทดสอบการเช่ือมต่อ หรือ บันทึกอย่างเดียว เพื่อบันทึกข้อมูล
เท่าน้ัน

6. ในการเพิ่มอีเมล์แอดเดรสในสมุดท่ีอยู่ท่ีเข้าถึงได้จากเคร่ืองพิมพ์ ให้คลิกลิงค์ สมุดท่ีอยู่อีเมล์ และป้อนข้อมูลที่จําเป็น คุณสามารถต้ังค่าอีเมล์แต่ละ
แอดเดรสหรือกลุ่มอีเมล์ได้

7. ในการกําหนดค่าตัวเลือกเร่ิมต้น ให้คลิกลิงค์ ตัวเลือกอีเมล์ ป้อนชื่อเร่ืองอีเมล์เร่ิมต้น เน้ือหา และการต้ังค่าสแกนอื่นๆ

ตั้งค่าการสแกนไปยงัคุณลักษณะอีเมล์ผ่านทาง HP Embedded Web ServerHP
Embedded Web Server (OS X)

1. ใช้หน่ึงในวิธีต่อไปน้ีเพื่อเปิดอินเตอร์เฟซ Embedded Web Server (EWS)
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ใช้เว็บเบราเซอร์เพ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

a. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม return บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

ใช้ HP Utility เพ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

a. ใช้วธิีเหล่าน้ีเพื่อเปิด HP Utility:

● เปิด Applications แล้วเปิดโฟลเดอร์ Hewlett-Packard เลือก HP Utility

● จากเมนู Apple ให้เปิด System Preferences แล้วเลือก Print & Fax, Print & Scan หรือ Printers &
Scanners เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเคร่ืองพิมพ์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์ส้ิน
เปลือง) คลิกแท็บ Utility (ยูทิลิตี) แล้วคลิก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตีเคร่ืองพิมพ์)

b. ใน HP Utility ให้เลือก Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล์)

c. คลิก Begin Scan to E-mail Setup (เร่ิมต้นการต้ังค่าการสแกนไปยังอีเมล์) EWS จะเปิดข้ึน

2. ใน EWS ให้คลิกแท็บ สแกน
3. ท่ีบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงค์ การตัง้ค่าการสแกนไปยังอเีมล์
4. ในหน้า การตั้งค่าการสแกนไปยังอีเมล์ จะมีรายการการตั้งค่าสําหรับกําหนดค่า การตั้งค่าเหล่าน้ียังปรากฏในบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้าย

ด้วย ในการเร่ิมต้น ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์อีเมล์ขาออก
5. ในหน้า โปรไฟล์อเีมล์ขาออก ให้คลิกปุ่ม ใหม่

● ในพ้ืนที่ อีเมล์แอดเดรส ให้ป้อนอีเมล์แอดเดรสและชื่อท่ีแสดง

● ในพ้ืนที่ การตัง้ค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ให้ป้อนแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SMTP และพอร์ต SMTP พอร์ตเร่ิมต้นจะถูกป้อนไว้แล้ว และในกรณี
ส่วนใหญ่ไม่จําเป็นต้องเปล่ียนแปลง

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Google™ Gmail สําหรับบริการอีเมล์ ให้คลิกช่องทําเคร่ืองหมาย ใช้การเช่ือมต่อท่ีปลอดภัย
เสมอ (SSL/TLS)

● ในพ้ืนที่ การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP ให้คลิกช่องทําเคร่ืองหมายชือ่ เซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องใช้การตรวจสอบความ
ถูกต้องสําหรับข้อความอีเมล์ขาออก เพื่อกําหนดค่า ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน SMTP หากจําเป็น

หมายเหตุ: โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณสําหรับข้อมูลการต้ังค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP หากเซิร์ฟเวอร์
SMTP ต้องตรวจสอบความถูกต้อง คุณต้องทราบ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน SMTP ด้วย ชื่อเซิร์ฟเวอร์และชื่อพอร์ต SMTP โดยท่ัวไปจะค้นหาได้ง่ายจาก
อินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ใช้คําว่า “gmail smtp server name” หรือ “yahoo smtp server name"

● ในพ้ืนที่ PIN ท่ีเป็นทางเลือก ให้ป้อน PIN จะต้องใช้ PIN น้ีทุกคร้ังท่ีส่งอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอดเดรสดังกล่าว

● ในพ้ืนที่ การกําหนดลักษณะข้อความอเีมล ์ให้กําหนดค่าข้อความ

6. ในการเพิ่มอีเมล์แอดเดรสในสมุดท่ีอยู่ท่ีเข้าถึงได้จากเคร่ืองพิมพ์ ให้คลิกลิงค์ สมุดท่ีอยู่อีเมล์ และป้อนข้อมูลที่จําเป็น คุณสามารถต้ังค่าอีเมล์แต่ละ
แอดเดรสหรือกลุ่มอีเมล์ได้

50 บท 6   สแกน THWW



7. ในการกําหนดค่าตัวเลือกเร่ิมต้น ให้คลิกลิงค์ ตัวเลือกอีเมล์ ป้อนชื่อเร่ืองอีเมล์เร่ิมต้น เน้ือหา และการต้ังค่าสแกนอื่นๆ

8. คลิก บันทึกและทดสอบ เพื่อทําการต้ังค่าให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: สร้างโปรไฟล์อีเมล์ขาออกเพ่ิมเติมเพ่ือสแกนจากอีเมล์มากกว่าหน่ึงบัญชี
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ตัง้ค่าสแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

บทนาํ
ในการใช้คุณสมบัติสแกนน้ี เคร่ืองพิมพ์ต้องเชือ่มต่อกับเครือข่าย คุณสมบัติสแกนน้ีจะใช้ไม่ได้จนกว่าคุณจะกําหนดค่า ในการกําหนดค่าคุณสมบัติน้ี ให้ใช้ Scan to
Network Folder Setup Wizard (Windows) ซ่ึงได้รับการติดต้ังในกลุ่มโปรแกรมของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์เป็นส่วนหน่ึงของการติดต้ังซอฟต์แวร์แบบ
เต็มรูปแบบ คุณยงัสามารถใช้ HP Embedded Web Server เพื่อกําหนดค่าคุณสมบัติเหล่าน้ีได้ด้วย คําแนะนําต่อไปน้ีอธิบายการกําหนดค่าคุณสมบัติโดยใช้
Scan to Network Folder Wizard และ HP Embedded Web Server

● ใช ้Scan to Network Folder Setup Wizard (Windows)

● ต้ังค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server (Windows)

● ต้ังค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server (OS X)

ใช้ Scan to Network Folder Setup Wizard (Windows)
ผลิตภณัฑ์บางอย่างของ HP รวมถึงการติดต้ังไดรเวอร์จากแผ่น CD ซอฟต์แวร์ ตอนท้ายของการติดต้ังน้ีคือตัวเลือกสําหรับต้ังค่าฟังก์ชันเพ่ิมเติม วซิาร์ดการต้ังค่ารวมถึง
ตัวเลือกสําหรับการกําหนดค่าพ้ืนฐาน ในการเปิดตัวช่วยสร้าง ให้คลิก Scan to Network Folder Wizard

หลังจากการติดต้ัง ให้เข้าถึงวซิาร์ดการต้ังค่าโดยคลิกปุ่ม Start (เร่ิม) เลือกรายการ Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) แล้ว
คลิกรายการ HP คลิกรายการชือ่เคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิก Scan to Network Folder Wizard เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการกําหนดค่า

1. ในการเพิ่มโฟลเดอร์เครือข่ายใหม่ ให้คลิกปุ่ม New (ใหม่)

2. ในหน้าจอ Start (เร่ิม) ให้ป้อนชื่อสําหรับโฟลเดอร์ท่ีจะแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ในช่อง Display Name (ชื่อท่ีแสดง)

3. คลิก Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกโฟลเดอร์เครือข่ายท่ีมีอยู่ หรือคลิก Share Path (พาธท่ีใช้ร่วมกัน) เพื่อต้ังค่าโฟลเดอร์เครือข่ายท่ีใช้ร่วมกันใหม่ หากคุณ
เลือก Share Path (พาธท่ีใช้ร่วมกัน) กล่องโต้ตอบ Manage Network Shares (จัดการเครือข่ายท่ีใช้ร่วมกัน) จะเปิดข้ึน ใช้กล่องโต้ตอบน้ีเพื่อ
กําหนดค่าใช้ร่วมกัน แล้วคลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Start (เร่ิม)

4. ในการรักษาความปลอดภัยโฟลเดอร์ ให้ป้อน PIN รักษาความปลอดภัย 4 หลัก คลิก Next (ถัดไป)

5. ในหน้าจอ Authenticate (รับรองความถูกต้อง) ให้ป้อนข้อมูลประจําตัวการรับรองความถูกต้อง แล้วคลิก Next (ถัดไป)

6. ในหน้าจอ Configure (กําหนดค่า) ให้ป้อนการต้ังค่าเร่ิมต้นสําหรับงานที่บนัทึกในโฟลเดอร์น้ี คลิก Next (ถัดไป)

7. ในหน้าจอ Finish (เสร็จส้ิน) ให้ตรวจดูข้อมูลและตรวจสอบว่าการต้ังค่าท้ังหมดถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม Back (ย้อนกลับ) เพื่อแก้ไขข้อผดิพลาด
เม่ือเสร็จส้ิน ให้คลิกปุ่ม Save and Test (บันทึกและทดสอบ) เพื่อทดสอบการกําหนดค่า และเสร็จส้ินการต้ังค่า

ตั้งค่าคุณสมบตัสิแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server
(Windows)

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชื่อโฮสต์
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b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

2. คลิกแถบ สแกน
3. ท่ีบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงค์ การตัง้ค่าโฟลเดอร์เครือข่าย
4. ในหน้า ค่าคอนฟิเกอเรชันโฟลเดอร์เครือข่าย ให้คลิกปุ่ม ใหม่

a. ในส่วน ข้อมลูโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ป้อนชื่อท่ีแสดงและพาธเครือข่าย หากจําเป็น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เครือข่ายและรหัสผ่าน

หมายเหตุ: โฟลเดอร์เครือข่ายต้องใช้ร่วมกันเพ่ือให้คุณสมบัติน้ีทํางานได้ ซ่ึงสามารถใช้ร่วมกับคุณเท่าน้ันหรือกับผู้ใช้อื่น

b. ทําหรือไม่ก็ได้: ในการรักษาความปลอดภัยโฟลเดอร์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ป้อน PIN ในส่วน ป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอร์
ด้วย PIN จะต้องใช้ PIN น้ีทุกคร้ังท่ีมีคนใช้คุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

c. ในส่วน การตั้งค่าสแกน ให้ปรับการต้ังค่าสแกน

ตรวจดูข้อมูลท้ังหมด แล้วคลิก บันทึกและทดสอบ เพื่อบันทึกข้อมูล และทดสอบการเช่ือมต่อ หรือ บันทึกอย่างเดียว เพื่อบันทึกข้อมูล
เท่าน้ัน

ตั้งค่าคุณสมบตัสิแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายผ่าน HP Embedded Web Server (OS
X)

1. ใช้หน่ึงในวิธีต่อไปน้ีเพื่อเปิดอินเตอร์เฟซ Embedded Web Server (EWS)

ใช้เว็บเบราเซอร์เพ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

a. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม return บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

ใช้ HP Utility เพ่ือเปิด HP Embedded Web Server (EWS)

a. ใช้วธิีเหล่าน้ีเพื่อเปิด HP Utility:

● เปิด Applications แล้วเปิดโฟลเดอร์ Hewlett-Packard เลือก HP Utility

● จากเมนู Apple ให้เปิด System Preferences แล้วเลือก Print & Fax, Print & Scan หรือ Printers &
Scanners เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการเคร่ืองพิมพ์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์ส้ิน
เปลือง) คลิกแท็บ Utility (ยูทิลิตี) แล้วคลิก Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตีเคร่ืองพิมพ์)

b. ใน HP Utility ให้เลือก Scan to Network Folder (สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย)
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c. ทําตามคําแนะนําใน HP Utility เพื่อกําหนดค่าโฟลเดอร์เครือข่ายท่ีใช้ร่วมกัน คลิกปุ่ม Help Me Do This (ช่วยฉันดําเนินการ) สําหรับคําแนะนํา
อย่างละเอียด

d. คลิกปุ่ม Register My Shared Folder (ลงทะเบียนโฟลเดอร์ท่ีใช้ร่วมกันของฉัน) EWS จะเปิดข้ึน

2. ใน EWS ให้คลิกแท็บ สแกน
3. ท่ีบานหน้าต่างการนาวิเกตด้านซ้าย ให้คลิกลิงค์ การตัง้ค่าโฟลเดอรเ์ครือข่าย
4. คลิกปุ่ม ใหม่ ภายใต้ ค่าคอนฟิเกอเรชันโฟลเดอร์เครือข่าย

● ในส่วน ข้อมลูโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ป้อนชื่อท่ีแสดงและพาธเครือข่าย หากจําเป็น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เครือข่ายและรหัสผ่าน

● ในส่วน ป้องกันการเข้าถึงโฟลเดอร์ด้วย PIN ให้ป้อน PIN

หมายเหตุ: คุณสามารถกําหนด PIN รักษาความปลอดภัย 4 หลักเพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตบันทึกการสแกนในโฟลเดอร์เครือ
ข่าย ต้องป้อน PIN ในแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ทุกคร้ังท่ีทําการสแกน

● ในส่วน การตั้งค่าสแกน ให้ปรับการต้ังค่าสแกน

5. ตรวจดูข้อมูลท้ังหมด แล้วคลิก บันทึกและทดสอบ เพื่อบันทึกข้อมูล และทดสอบการเช่ือมต่อ หรือ บันทึกอย่างเดียว เพื่อบันทึกข้อมูล
เท่าน้ัน

หมายเหตุ: ในการสร้างโฟลเดอร์เครือข่ายเพ่ิมเติม ให้ทําซํ้าข้ันตอนเหล่าน้ีสําหรับแต่ละโฟลเดอร์
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สแกนไปยงัแฟลชไดรฟ์ USB (รุ่นหน้าจอสมัผัสเท่าน้ัน)
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ให้ใส่กระดาษขนาดเล็ก (Letter, A4 หรือท่ีเล็กกว่า) โดยให้ขอบด้านยาวของกระดาษอยู่ทางด้านซ้ายของ
กระจกของสแกนเนอร์

2. เสียบแฟลชไดร์ฟ USB เข้ากับพอร์ต USB ท่ีเคร่ือง

3. แตะปุ่ม สแกน ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

4. แตะหน้าจอ สแกนไปยงัไดรฟ์ USB

5. แตะปุ่ม สแกน เพื่อสแกนและบันทึกไฟล์ เคร่ืองพิมพ์จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ HPSCANS ในไดรฟ์ USB และจะบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือ .JPG โดยใช้
ชือ่ไฟล์ท่ีสร้างโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เม่ือหน้าจอสรุปเปิดข้ึน คุณสามารถแตะเพื่อปรับการต้ังค่าได้

คุณยังสามารถเปล่ียนชือ่โฟลเดอร์ได้
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สแกนไปยงัอีเมล์ (รุ่นหน้าจอสมัผัสเท่าน้ัน)
ใช้แผงควบคุมผลิตภัณฑ์ในการสแกนไฟล์โดยตรงไปยังอีเมล์แอดเดรส ไฟล์ท่ีสแกนจะถูกส่งไปยังแอดเดรสเป็นไฟล์แนบในข้อความอีเมล์

หมายเหตุ: ในการใช้คุณสมบัติน้ี เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล์ต้องได้รับการกําหนดค่าโดยใช้วซิาร์ดการต้ังค่าสแกนไปยงั
อีเมล์ (Windows) หรือ HP Embedded Web Server

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. แตะปุ่ม สแกน ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

3. แตะรายการ สแกนไปยังอีเมล์

4. แตะรายการ ส่งอีเมล์

5. เลือกแอดเดรส จาก ท่ีคุณต้องการใช้ แอดเดรสน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “โปรไฟล์อีเมล์ขาออก”

หมายเหตุ: หากมีการต้ังค่าคุณสมบัติ PIN ให้ป้อน PIN และแตะปุ่ม OK อย่างไรก็ตาม คุณไม่จําเป็นต้องใช้ PIN ในการใช้คุณสมบัติน้ี

6. แตะปุ่ม ถึง และเลือกแอดเดรสหรือกลุ่มท่ีคุณต้องการส่งไฟล์ แตะปุ่ม เสร็จ เม่ือดําเนินการเสร็จ

7. แตะปุ่ม เร่ือง หากคุณต้องการเพิ่มบรรทัดเร่ือง

8. แตะปุ่ม ถัดไป

9. หน้าจอแผงควบคุมจะแสดงการต้ังค่าการสแกน

● หากคุณต้องการเปล่ียนแปลงการตั้งค่า ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า แล้วเปล่ียนแปลงการต้ังค่า

● หากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ให้ไปท่ีข้ันตอนถัดไป

10. แตะปุ่ม สแกน เพื่อเร่ิมต้นสแกน
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สแกนไปท่ีโฟลเดอร์เครอืข่าย (รุ่นหน้าจอสมัผัสเท่าน้ัน)
ใช้แผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ในการสแกนเอกสารและบันทึกในโฟลเดอร์บนเครือข่าย

หมายเหตุ: ในการใช้คุณสมบัติน้ี เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายต้องได้รับการกําหนดค่าโดยใช้วซิาร์ดการต้ังค่า
สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่าย (Windows) หรือ HP Embedded Web Server

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. แตะปุ่ม สแกน ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

3. แตะรายการ สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

4. ในรายการโฟลเดอร์เครือข่าย ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร

5. หน้าจอแผงควบคุมจะแสดงการต้ังค่าการสแกน

● หากคุณต้องการเปล่ียนแปลงการตั้งค่า ให้แตะปุ่ม การตั้งค่า แล้วเปล่ียนแปลงการต้ังค่า

● หากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง ให้ไปท่ีข้ันตอนถัดไป

6. แตะปุ่ม สแกน เพื่อเร่ิมต้นสแกน
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7 แฟกซ์

● ต้ังค่าเพ่ือส่งและรับแฟกซ์

● ส่งแฟกซ์

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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ตัง้ค่าเพื่อส่งและรับแฟกซ์
● ก่อนเร่ิมต้น

● ข้ันตอนท่ี 1: ระบุประเภทการเชือ่มต่อโทรศัพท์

● ข้ันตอนท่ี 2: ต้ังค่าโทรสาร

● ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ์

● ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ์

● ข้ันตอนท่ี 5 (ตัวเลือก): กําหนดค่าการต้ังค่าสําหรับการรับโทรสารดิจิตอล (Windows)

ก่อนเร่ิมต้น
ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์ได้รับการต้ังค่าท้ังหมดแล้วก่อนเชื่อมต่อบริการแฟกซ์

หมายเหตุ: ใช้สายโทรศัพท์และอะแดปเตอร์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ในการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์กับแจ็คโทรศัพท์

หมายเหตุ: ในประเทศ/พื้นท่ีท่ีใช้ระบบโทรศัพท์อนุกรม อะแดปเตอร์จะมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์ ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Telecom อื่นกับแจ็ค
โทรศัพท์เดียวกับท่ีเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อ

ทําตามคําแนะนําในสีข่ั้นตอนต่อไปน้ี:

1. ข้ันตอนท่ี 1: ระบุประเภทการเชือ่มต่อโทรศัพท์ ในหน้า 60

2. ข้ันตอนท่ี 2: ต้ังค่าโทรสาร ในหน้า 61

3. ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ์ ในหน้า 65

4. ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ์ ในหน้า 66

ขั้นตอนท่ี 1: ระบปุระเภทการเชื่อมต่อโทรศัพท์
ตรวจดูประเภทอุปกรณ์และบริการต่อไปน้ีเพื่อกําหนดวิธกีารต้ังค่าท่ีจะใช้ วิธีการท่ีใช้ข้ึนอยู่กับอุปกรณ์และบริการท่ีติดต้ังไว้แล้วในระบบโทรศัพท์

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์น้ีเป็นอุปกรณ์แบบอะนาล็อก ขอแนะนําให้คุณใช้เคร่ืองพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกท่ีแยกเฉพาะ

● สายโทรศัพท์เฉพาะ: เคร่ืองพิมพ์เป็นอุปกรณ์หรือบริการเดียวท่ีเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์

● สายสนทนา: สายสนทนาและแฟกซ์ใช้สายโทรศัพท์เดียวกัน

● เครื่องตอบรับโทรศัพท์: เคร่ืองตอบรับโทรศัพท์รับสายสนทนาในสายโทรศัพท์เดียวกับที่ใช้สําหรับสายแฟกซ์

● ข้อความเสียง: บริการสมัครสมาชกิข้อความเสียงใช้สายโทรศัพท์เดียวกับแฟกซ์

● บริการเสียงกริ่งเฉพาะ: บริการจากบริษัทโทรศัพท์ท่ีอนุญาตให้หลายหมายเลขโทรศัพท์เชื่อมโยงกับสายโทรศัพท์เดียวได้ และแต่ละหมายเลขจะมีรูป
แบบเสียงกร่ิงแตกต่างกัน เคร่ืองพิมพ์จะตรวจพบรูปแบบเสียงกร่ิงที่กําหนดให้และรับสาย

● โมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ของคอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์ใช้สายโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์
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● สาย DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) จากบริษัทโทรศัพท์ บริการน้ีอาจเรียกว่า ADSL ในบางประเทศ/พื้นท่ี

● ระบบโทรศัพท์ PBX หรือ ISDN: ระบบโทรศัพท์ Private Branch Exchange (PBX) phone หรือระบบ Integrated
Services Digital Network (ISDN)

● ระบบโทรศัพท์ VoIP: Voice over Internet Protocol (VoIP) ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนท่ี 2: ตั้งค่าโทรสาร
คลิกลิงค์ด้านล่างซ่ึงอธิบายสภาพแวดล้อมท่ีเคร่ืองพิมพ์จะส่งและรับแฟกซ์ได้ดีท่ีสุด และทําตามคําแนะนําการต้ังค่า

● สายโทรศัพท์เฉพาะ ในหน้า 61

● สายสนทนา/แฟกซ์ท่ีใช้ร่วมกัน ในหน้า 62

● สายสนทนา/แฟกซ์ท่ีใช้ร่วมกันที่มีเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์ ในหน้า 63

หมายเหตุ: คําแนะนําสําหรับการเชื่อมต่อที่มีอยู่ท่ีน่ีมีเพียงสามประเภทเท่าน้ัน สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์กับประเภทการเชื่อมต่ออื่นๆ
โปรดไปท่ีเว็บไซต์การสนับสนุนของเคร่ืองพิมพ์น้ี: www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์น้ีเป็นอุปกรณ์แฟกซ์แบบอะนาล็อก ขอแนะนําให้คุณใช้เคร่ืองพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกท่ีแยกเฉพาะ สําหรับสภาพแวดล้อมดิจิตอล
เช่น DSL, PBX, ISDN หรือ VoIP ให้ตรวจสอบว่าใช้ฟิลเตอร์ท่ีถูกต้อง และกําหนดค่าดิจิตอลอย่างถูกต้อง สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการดิจิตอล

หมายเหตุ: ห้ามเช่ือมต่ออุปกรณ์มากกว่าสามเคร่ืองกับสายโทรศัพท์

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์น้ีไม่สนับสนุนข้อความเสียง

สายโทรศัพท์เฉพาะ
ทําตามข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ในสายโทรศัพท์เฉพาะท่ีไม่มีบริการอื่น

1. เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตแฟกซ์บนเคร่ืองพิมพ์และกับแจ็คโทรศัพท์ท่ีผนัง

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นท่ีอาจต้องใช้อะแดปเตอร์สําหรับสายโทรศัพท์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ในผลิตภณัฑ์บางอย่าง พอร์ตแฟกซ์อาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเคร่ืองพิมพ์

2. ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้รับสายแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
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a. เปิดเคร่ืองพิมพ์

b. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

c. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
d. เปิดเมนู การตั้งค่าพ้ืนฐาน
e. เลือกการตั้งค่า โหมดรับสาย
f. เลือกตัวเลือก อตัโนมัติ

3. ดําเนินการต่อไปยัง ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วนัท่ี และหัวแฟกซ์ ในหน้า 65

สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกัน
ทําตามข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ในสายสนทนา/แฟกซ์ท่ีใช้ร่วมกัน

1. ถอดอุปกรณ์ใดๆ ท่ีเชื่อมต่อกับแจ็คโทรศัพท์

2. เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตแฟกซ์บนเคร่ืองพิมพ์และกับแจ็คโทรศัพท์ท่ีผนัง

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นท่ีอาจต้องใช้อะแดปเตอร์กับสายโทรศัพท์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ในผลิตภณัฑ์บางอย่าง พอร์ตแฟกซ์อาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเคร่ืองพิมพ์

3. ถอดปลั๊กออกจากพอร์ตสายออกของโทรศัพท์ท่ีด้านหลังเคร่ืองพิมพ์ แล้วเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ตน้ี

4. ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้รับสายแฟกซ์โดยอัตโนมัติ

a. เปิดเคร่ืองพิมพ์

b. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

c. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
d. เปิดเมนู การตั้งค่าพ้ืนฐาน
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e. เลือกการตั้งค่า โหมดรับสาย
f. เลือกตัวเลือก อตัโนมัติ

5. ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขก่อนการส่งแฟกซ์

หมายเหตุ: ซ่ึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เคร่ืองส่งแฟกซ์ในขณะท่ีผู้อ่ืนกําลังใช้โทรศัพท์อยู่

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
c. เปิดเมนู การตั้งค่าข้ันสูง
d. เลือกการตั้งค่า ตรวจสัญญาณฯ แล้วเลือก เปิด

6. ดําเนินการต่อไปยัง ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วนัท่ี และหัวแฟกซ์ ในหน้า 65

สายสนทนา/แฟกซ์ที่ใช้ร่วมกันท่ีมีเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์
ทําตามข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ในสายสนทนา/แฟกซ์ท่ีใช้ร่วมกันท่ีมีเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์

1. ถอดอุปกรณ์ใดๆ ท่ีเชื่อมต่อกับแจ็คโทรศัพท์

2. เปิดฝาที่พอร์ตสายออกของโทรศัพท์ท่ีด้านหลังเคร่ืองพิมพ์

3. เชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตแฟกซ์บนเคร่ืองพิมพ์และกับแจ็คโทรศัพท์ท่ีผนัง

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นท่ีอาจต้องใช้อะแดปเตอร์สําหรับสายโทรศัพท์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ในผลิตภณัฑ์บางอย่าง พอร์ตแฟกซ์อาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเคร่ืองพิมพ์
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4. เชื่อมต่อสายเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์กับพอร์ตสายออกของโทรศัพท์ท่ีด้านหลังของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เชือ่มต่อเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์กับเคร่ืองพิมพ์โดยตรง ไม่เช่นน้ันเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์อาจบันทึกสัญญาณแฟกซ์จากเครื่องแฟกซ์ท่ีส่งและ
เคร่ืองพิมพ์อาจไม่ได้รับแฟกซ์

หมายเหตุ: หากเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ในตัว ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ต OUT ท่ีเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์ได้ตามสะดวก

หมายเหตุ: ในผลิตภณัฑ์บางอย่าง พอร์ตแฟกซ์อาจอยู่ด้านบนของพอร์ตโทรศัพท์ โปรดดูไอคอนบนเคร่ืองพิมพ์

5. กําหนดค่าจํานวนเสียงกร่ิงตอบรับท่ีเคร่ืองพิมพ์

a. เปิดเคร่ืองพิมพ์

b. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

c. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
d. เปิดเมนู การตั้งค่าพ้ืนฐาน
e. เลือกตัวเลือก จํานวนเสียงกริ่งตอบรับ
f. ใช้แผงปุ่มกดตัวเลขบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์เพื่อต้ังค่าจํานวนเสียงกร่ิงเป็น 5 หรือมากกว่า

6. ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้รับสายแฟกซ์โดยอัตโนมัติ

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
c. เปิดเมนู การตั้งค่าพ้ืนฐาน
d. เลือกการตั้งค่า โหมดรับสาย
e. เลือกตัวเลือก อตัโนมัติ

7. ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้ตรวจสอบสัญญาณหมุนหมายเลขก่อนการส่งแฟกซ์

หมายเหตุ: ซ่ึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เคร่ืองส่งแฟกซ์ในขณะท่ีผู้อ่ืนกําลังใช้โทรศัพท์อยู่
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a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
c. เปิดเมนู การตั้งค่าขั้นสูง
d. เลือกการตั้งค่า ตรวจสัญญาณฯ แล้วเลือก เปิด

8. ดําเนินการต่อไปยัง ข้ันตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วนัท่ี และหัวแฟกซ์ ในหน้า 65

ขั้นตอนท่ี 3: กําหนดเวลา วันท่ี และหวัแฟกซ์
กําหนดค่าแฟกซ์ของเคร่ืองพิมพ์โดยใช้หน่ึงในวิธีการต่อไปน้ี:

● HP Fax Setup Wizard ในหน้า 65 (หากติดต้ังซอฟต์แวร์)

● แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ในหน้า 65

● HP Device Toolbox ในหน้า 66 (หากติดต้ังซอฟต์แวร์)

● HP Embedded Web Server ในหน้า 66 (หากเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย)

หมายเหตุ: ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พื้นที่ การตั้งเวลา วันท่ี และหัวแฟกซ์เป็นข้อกําหนดตามกฎหมาย

HP Fax Setup Wizard

เข้าถึง Fax Setup Wizard หลังจากการตั้งค่า ครั้งแรก และการติดต้ังซอฟต์แวร์โดยทําตามข้ันตอนเหล่าน้ี

1. คลิก Start (เร่ิม) แล้วคลิก Programs (โปรแกรม)

2. คลิก HP คลิกชื่อของเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิก HP Fax Setup Wizard

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอใน HP Fax Setup Wizard เพ่ือกําหนดค่าแฟกซ์

4. ดําเนินการต่อไปยัง ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 66

แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
ในการใช้แผงควบคุมเพ่ือต้ังวันท่ี เวลา และหัวแฟกซ์ ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
3. เปิดเมนู การตั้งค่าพ้ืนฐาน
4. เล่ือนและเปิดเมนู เวลา/วันท่ี
5. เลือก เวลา 12 ช่ัวโมง หรือ เวลา 24 ช่ัวโมง
6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน

หมายเหตุ: สําหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผสั ให้แตะปุ่ม 123 เพื่อเปิดแป้นพิมพ์ท่ีมีอักขระพิเศษ หากต้องการ
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7. เลือกรูปแบบวนัท่ี

8. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนวันท่ีปัจจุบัน

9. เปิดเมนู หัวแฟกซ์
10. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขแฟกซ์ คือ 20 ตัว

11. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อบริษัทหรือหัวแฟกซ์

หมายเหตุ: จํานวนตัวอักษรสูงสุดของหัวแฟกซ์ คือ 25 ตัว

12. ดําเนินการต่อไปยัง ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 66

HP Device Toolbox

1. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ ์HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

3. คลิกแท็บ แฟกซ์
4. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือกําหนดค่าแฟกซ์

5. ดําเนินการต่อไปยัง ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 66

HP Embedded Web Server

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. แผงควบคุม LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP
แอดเดรส เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

2. คลิกแท็บ แฟกซ์
3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือกําหนดค่าแฟกซ์

4. ดําเนินการต่อไปยัง ข้ันตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ ์ในหน้า 66

ขั้นตอนท่ี 4: ทดสอบแฟกซ์
ทดสอบแฟกซ์เพื่อตรวจสอบว่าต้ังค่าแฟกซ์อย่างถูกต้องแล้ว
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1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เล่ือนและเปิดเมนู บริการ
3. เปิดเมนู บรกิารแฟกซ์
4. เลือกตัวเลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เคร่ืองจะพิมพ์รายงานการทดสอบ
5. ตรวจดูรายงาน

● หากรายงานระบุว่าเคร่ืองพิมพ์ ผ่านการทดสอบ เคร่ืองพิมพ์จะพร้อมสําหรับการส่งและรับแฟกซ์

● หากรายงานระบุว่าเคร่ืองพิมพ์ ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ตรวจดูรายงานสําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา รายการตรวจสอบการ
แก้ไขปัญหาแฟกซ์มีข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาแฟกซ์

ขั้นตอนท่ี 5 (ตัวเลือก): กําหนดค่าการตัง้ค่าสําหรับการรับโทรสารดิจิตอล
(Windows)

เคร่ืองพิมพ์สามารถบันทึกโทรสารดิจิตอลขาเข้าลงในโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ได้ ใช้ HP Digital Fax Setup Wizard เพ่ือกําหนดการต้ังค่า คุณสมบัติน้ีใช้งานได้
สําหรับ Windows เท่าน้ัน

1. คลิก Start (เร่ิม) แล้วคลิก Programs (โปรแกรม)

2. คลิก HP คลิกชื่อของเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิก Digital Fax Setup Wizard

3. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือกําหนดค่าการต้ังค่า
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ส่งแฟกซ์
● การส่งแฟกซ์จากสแกนเนอร์แบบแท่น

● แฟกซ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

● ส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP (Windows)

การส่งแฟกซ์จากสแกนเนอร์แบบแท่น
แผงควบคุมบนหน้าจอ LCD:

1. วางเอกสารคว่ําหน้าลงบนกระจกแท่นสแกน

2. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์

3. กดปุ่มเร่ิมแฟกซ์  เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมการส่งแฟกซ์

4. หากเอกสารมีหลายหน้า ให้ทําตามข้อความบนแผงควบคุมเพ่ือยืนยันและใส่หน้าเพ่ิมเติม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. คว่ําหน้าเอกสารลงบนแผ่นกระจกของเคร่ืองสแกน

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม แฟกซ์

3. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสาร

4. แตะปุ่ม เร่ิมแฟกซ์

5. เคร่ืองพิมพ์จะแจ้งให้คุณยืนยันการส่งแฟกซ์จากเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ แตะปุ่ม ใช่

6. เคร่ืองพิมพ์จะแจ้งให้คุณใส่เอกสารหน้าแรก แตะปุ่ม OK

7. เคร่ืองจะสแกนหน้าแรกของเอกสาร และแจ้งให้คุณใส่หน้าต่อไป หากเอกสารมีหลายหน้า ให้แตะปุ่ม ใช่ ทําตามข้ันตอนน้ีไปจนกว่าจะสแกนเอกสารทั้งหมด

8. เม่ือคุณสแกนเอกสารหน้าสุดท้ายแล้ว ให้แตะปุ่ม ไม่ ท่ีพรอมต์ เคร่ืองจะทําการส่งแฟกซ์

แฟกซ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
1. ใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายข้ึน

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองพิมพ์
อย่าใช้ต้นฉบับท่ีมีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือ
ลวดเย็บกระดาษติดอยู่ และห้ามใส่ภาพถ่าย ต้นฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุท่ี
เปราะบางลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
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2. ปรับตัวก้ันกระดาษจนแนบกับกระดาษ  

3. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์  

4. กดปุ่มเร่ิมแฟกซ์  เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมการส่งแฟกซ์  

1. ใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายข้ึน

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองพิมพ์
อย่าใช้ต้นฉบับท่ีมีเทปลบคําผิด คราบนํ้ายาลบคําผิด คลิบหนีบกระดาษ หรือ
ลวดเย็บกระดาษติดอยู่ และห้ามใส่ภาพถ่าย ต้นฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุท่ี
เปราะบางลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

 

2. ปรับตัวก้ันกระดาษจนแนบกับกระดาษ  

3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม แฟกซ์  

4. ใช้แผงปุ่มกดเพ่ือป้อนหมายเลขโทรสาร  

5. แตะปุ่ม เร่ิมแฟกซ์  

THWW ส่งแฟกซ์ 69



ส่งแฟกซ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP (Windows)

1. ใส่เอกสาร

● หากคุณวางต้นฉบับบนกระจกของสแกนเนอร์ ให้วางคว่ําหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ท่ีมุมซ้ายด้านหลังของกระจกของสแกนเนอร์

● หากคุณกําลังใส่กระดาษหลายแผ่นลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าข้ึน แล้วปรับตัวก้ันกระดาษให้ชดิกับกระดาษ

หมายเหตุ: หากมีเอกสารอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษและบนกระจกของสแกนเนอร์ในเวลาเดียวกัน เคร่ืองพิมพ์จะประมวลผลเอกสารในอุปกรณ์
ป้อนกระดาษ ไม่ใช่เอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์

2. คลิก Start (เร่ิม) คลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมท้ังหมด) ใน Windows XP) แล้วคลิก HP

3. คลิกชื่อเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิก HP Send Fax ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะเปิดข้ึน

4. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหน่ึงราย

5. คลิก ส่งทันที
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8 จัดการเคร่ืองพิมพ์

● ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

● เปล่ียนประเภทการเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์ (Windows)

● การกําหนดค่าข้ันสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)

● การกําหนดค่าข้ันสูงด้วย HP Utility สําหรับ Mac OS X

● กําหนดค่าเครือข่าย IP

● HP Web Jetadmin

● คุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองพิมพ์

● การตั้งค่าการประหยัด

● อัปเดตเฟิร์มแวร์

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)
แอปพลิเคชนัใหม่หลายแอปพลิเคชันสามารถใช้กับเคร่ืองพิมพ์น้ีได้ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงจากอินเตอร์เน็ต สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมและดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชันเหล่าน้ี โปรดไปท่ีเว็บไซต์ HP Connected ท่ี www.hpconnected.com

ในการใช้คุณสมบัติน้ี เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายท่ีมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต บริการบนเว็บของ HP ต้องเปิดใช้งานในเคร่ืองพิมพ์

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มบริการเว็บ 

2. แตะปุ่ม เปิดใช้งานบริการบนเว็บ

หลังจากคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเวบ็ไซต์ HP Connected Web แอปพลิเคชันจะอยู่ในเมนู โปรฯ บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ การดําเนินการน้ีจะเปิด
ใช้งาน HP Web Services และเมนู โปรฯ
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เปลี่ยนประเภทการเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์ (Windows)
หากคุณกําลังใช้เคร่ืองพิมพ์อยู่ และต้องการเปล่ียนวธิีการเชือ่มต่อ ให้ใช้ช็อตคัท Reconfigure your HP Device ในคอมพิวเตอร์เพื่อเปล่ียนการเชือ่มต่อ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกําหนดค่าผลิตภณัฑ์อีกคร้ังเพ่ือใช้แอดเดรสไร้สายอื่น เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สาย หรือเปล่ียนจากการเชือ่มต่อเครือข่ายเป็นการ
เชื่อมต่อ USB คุณสามารถเปล่ียนแปลงการกําหนดค่าได้โดยไม่ต้องใส่แผ่นซีดีของเคร่ืองพิมพ์ หลังจากคุณเลือกประเภทการเชื่อมต่อที่คุณต้องการสร้างแล้ว โปรแกรมจะ
ไปยังส่วนของข้ันตอนการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ท่ีจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงโดยตรง
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การกําหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ
HP Device Toolbox (Windows)

ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อจัดการฟังก์ชนัการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณแทนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● ดูข้อมูลสถานะของอุปกรณ์

● ตรวจสอบอายุใช้งานที่เหลือของอุปกรณ์ส้ินเปลืองอยู่ท้ังหมดและส่ังซ้ือใหม่

● ดูและเปล่ียนการกําหนดค่าของถาด

● ดูและเปล่ียนค่าคอนฟิกสําหรับเมนูบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● ดูและพิมพ์หน้าภายในต่างๆ

● รับข้อมูลแจ้งเตือนเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดกับเคร่ืองพิมพ์หรืออุปกรณ์ส้ินเปลือง

● ดูและเปล่ียนการกําหนดค่าเครือข่าย

HP Embedded Web Server จะทํางานเม่ือเคร่ืองพิมพ์เชือ่มต่อกับเครือข่ายท่ีใช้ IP HP Embedded Web Server ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ
เคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ IPX คุณไม่จําเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งาน HP Embedded Web Server น้ีได้

เม่ือมีการเชือ่มต่อเคร่ืองพิมพ์เข้ากับเครือข่าย HP Embedded Web Server จะใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: HP Device Toolbox จะใช้ได้เฉพาะเม่ือคุณทําการติดต้ังแบบเต็มเม่ือติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ ข้ึนอยู่กับวิธีการเชื่อม
ต่อเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: HP Embedded Web Server ไม่สามารถเข้าถึงผ่านไฟร์วอลล์เครือข่ายได้

เปิด HP Embedded Web Server (EWS) จากเมนู Start (เร่ิม)

1. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ ์HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

เปิด HP Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเบราเซอร์
1. แผงควบคุม LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  เปิดเมนู การตัง้ค่าเครอืข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส

เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
EWS จะเปิดข้ึน
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แถบหรือส่วน คาํอธิบาย

แถบ Home

แสดงข้อมูลเครื่องพมิพ์ สถานะ และการกําหนดค่า

● สถานะอุปกรณ์: แสดงสถานะเครือ่งพิมพ์และแสดงเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานท่ีเหลือโดยประมาณของอุปกรณ์ส้ินเปลือง HP

● สถานะอุปกรณ์ฯ: แสดงเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่โดยประมาณอุปกรณ์ส้ินเปลอืง HP อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่จริงอาจ
แตกต่างกัน โปรดพจิารณาการเตรียมอปุกรณ์สําหรับเปลีย่นเพื่อติดต้ังเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ อุปกรณ์ส้ินเปลืองไม่จําเป็น
ต้องได้รับการเปลี่ยน เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป

● ต้ังค่าคอนฟิกอุปกรณ์: แสดงข้อมูลท่ีพบในหน้าแสดงค่าคอนฟิกของเครือ่งพมิพ์

● สรุปเครือข่าย: แสดงข้อมูลท่ีพบในหน้าค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่ายของเครือ่งพิมพ์

● รายงาน: พิมพ์หน้าการกําหนดค่าและสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองท่ีเครื่องพมิพ์สร้างขึ้น

● บันทึกเหตุการณ์: แสดงรายการเก่ียวกับการทํางานและข้อผดิพลาดท้ังหมดของเครือ่ง

แถบ ระบบ

ให้คุณสามารถกําหนดค่าเครือ่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของ
คณุได้

● ข้อมูลอุปกรณ์: แสดงข้อมลูพื้นฐานของผลิตภัณฑ์และบรษิัท

● การตั้งค่ากระดาษ: เปลี่ยนการต้ังค่าการจัดการกระดาษเริ่มต้นของเครื่องพมิพ์

● คณุภาพการพิมพ์: เปลี่ยนการต้ังค่าคุณภาพการพิมพ์เริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

● คอนโซล EcoSMART: เปลีย่นเวลาเริ่มต้นสําหรบัการเข้าสู่โหมดพกัเครื่องหรือโหมดปิดเครื่องอตัโนมติั กําหนดค่าเหตุการณ์ท่ีจะ
ทําให้เครื่องพมิพ์เริ่มทํางาน

● ประเภทกระดาษ: กําหนดค่าโหมดการพมิพ์ท่ีสอดคล้องกับประเภทกระดาษที่เครื่องพมิพ์ยอมรับได้

● การตั้งค่าระบบ: เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นระบบของเครือ่งพิมพ์

● บรกิาร: ดําเนินการทําความสะอาดในเครื่องพมิพ์

● บันทึกและเรียกคืน: บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพวิเตอร์ คุณอาจใช้ไฟล์น้ีเพ่ือโหลดการต้ังค่าน้ีให้
กับเครื่องพิมพ์เครือ่งอื่น หรืออาจเก็บไว้เพ่ือให้เครื่องพมิพ์กลับมาใช้การต้ังค่าน้ีในภายหลัง

● การบริหารระบบ: ต้ังหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องพิมพ์ เปิดหรอืปิดคุณสมบัติของเครื่องพมิพ์

หมายเหต:ุ แถบ ระบบ สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผ่านได้ หากเครื่องพมิพ์อยู่ในเครือข่าย ให้ปรึกษาผู้ดูแลระบบก่อนเปลีย่น
การต้ังค่าท่ีแถบน้ี

แถบ พิมพ์

ให้คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังค่าการพิมพ์เริม่ต้นจาก
คอมพวิเตอร์ได้

● การพิมพ์: เปลี่ยนการต้ังค่าพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ท่ีเป็นค่าเริ่มต้น เช่น จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ ตัวเลือกเหล่าน้ีเป็นตัว

เลือกเดยีวกันกับท่ีมีอยู่บนแผงควบคุม

● PCL5c: ดูและเปลี่ยนแปลงการต้ังค่า PCL5c

● PostScript: ปิดหรือเปิดคุณสมบัติ ขอ้ผิดพลาดพิมพ์ PS

แถบ แฟกซ์

(ผลติภัณฑ์แฟกซ์เท่าน้ัน)

● ตัวเลือกการรับ: กําหนดค่าวธิีการท่ีเครือ่งพมิพ์จัดการแฟกซ์ขาเข้า

● สมุดโทรศัพท์: เพิม่หรือลบข้อมูลท่ีอยู่ในสมุดโทรศพัท์ของแฟกซ์

● รายการแฟกซ์ขยะ: ต้ังค่าหมายเลขแฟกซ์เพือ่บล็อคไม่ให้ส่งแฟกซ์มายังเครื่องพมิพ์

● บันทึกการใช้งานแฟกซ์: ตรวจสอบการใช้งานแฟกซ์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์
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แถบหรือส่วน คาํอธิบาย

แถบ สแกน

(รุ่นหน้าจอสัมผัสเท่าน้ัน)

กําหนดคุณสมบัต ิสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย และ สแกนไปยังอเีมล์

● การตั้งค่าโฟลเดอร์เครอืข่าย: กําหนดค่าโฟลเดอร์บนเครอืข่ายท่ีเครื่องพมิพ์บันทึกไฟล์ท่ีสแกน

● การตั้งค่าสแกนไปยังอเีมล์: เริม่ต้นกระบวนการเพื่อต้ังค่าคุณสมบัติ สแกนไปยังอเีมล์

● โปรไฟล์อเีมล์ขาออก: ตั้งค่าอเีมล์แอดเดรสท่ีจะปรากฏเป็นแอดเดรส “จาก” สําหรับอีเมล์ท้ังหมดท่ีส่งจากเครื่องพิมพ์ กําหนด
ค่าข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SMTP

● สมุดท่ีอยู่อเีมล์: เพิ่มหรอืลบข้อมลูท่ีอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของอีเมล์

● ตัวเลือกอีเมล์: กําหนดค่าบรรทัดช่ือเรื่องและข้อความเน้ือหาเริ่มต้น กําหนดค่าการสแกนเริ่มต้นสําหรับอเีมล์

แถบ เครือข่าย

(เครื่องพิมพ์ท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายเท่าน้ัน)

ให้คุณสามารถเปลี่ยนการต้ังค่าเครอืข่ายจากคอมพวิเตอร์
ของคุณได้

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบน้ีเพื่อควบคมุการต้ังค่าเก่ียวกับเครือข่ายสําหรับเครือ่งพิมพ์ เมื่อได้เช่ือมต่อกับเครือข่ายท่ีใช้ IP นอกจากน้ี ผู้
ดูแลระบบยังสามารถต้ังค่าฟังก์ชันการพิมพ์แบบไร้สายโดยตรงได้อีกด้วย แถบน้ีจะไม่ปรากฏ เมื่อเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพวิเตอร์ของคุณ
โดยตรง

แถบ HP Web Services ใช้เมนูน้ีเพือ่ต้ังค่าและใช้เครื่องมือทางเว็บต่างๆ กับเครื่องพิมพ์
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การกําหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Utility สําหรบั Mac OS X
ใช้ HP Utility เพื่อตรวจสอบสถานะเคร่ืองพิมพ์ หรือเพ่ือดูหรือเปล่ียนแปลงการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ HP Utility เม่ือเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อด้วยสาย USB หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP/IP

เปิด HP Utility

1. ท่ีคอมพิวเตอร์ให้เปิดเมนู System Preferences แล้วคลิก Print & Fax, Print & Scan หรือ Printers & Scanners

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ในรายการ

3. คลิกปุ่ม Options & Supplies (ตัวเลือกและอุปกรณ์ส้ินเปลือง)

4. คลิกแถบ Utility (ยูทิลิตี)

5. คลิกปุ่ม Open Printer Utility (เปิดยทิูลิตีเคร่ืองพิมพ์)

คุณสมบัติของ HP Utility

แถบเคร่ืองมือ HP Utility มีรายการเหล่าน้ี:

● Devices (อุปกรณ์): คลิกปุ่มน้ีเพื่อแสดงหรือซ่อนผลิตภณัฑ์ Mac ท่ี HP Utility พบ

● All Settings (การตั้งค่าท้ังหมด): คลิกปุ่มน้ีเพื่อกลับไปท่ีมุมมองหลัก HP Utility

● HP Support: คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเบราเซอร์และไปท่ีเว็บไซต์สนับสนุนของ HP

● Supplies (อุปกรณ์ส้ินเปลือง): คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเว็บไซต์ของ HP SureSupply

● Registration (การลงทะเบียน): คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเว็บไซต์การลงทะเบียนของ HP

● Recycling (การรีไซเคิล): คลิกปุ่มน้ีเพื่อเปิดเว็บไซต์โครงการรีไซเคิลของ HP Planet Partners

HP Utility ประกอบด้วยหน้าต่างๆ ท่ีคุณเปิดได้ด้วยการคลิกในรายการ All Settings (การตั้งค่าท้ังหมด) ตารางต่อไปน้ีจะอธิบายการดําเนินการท่ีคุณทําได้จาก
HP Utility

เมนู คําอธิบาย

Information And Support (ข้อมูลและการ
สนับสนุน)

● Supplies Status (สถานะอปุกรณ์ส้ินเปลือง): แสดงสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลอืงของเครื่องพิมพ์ และลงิค์สําหรับการส่ังซ้ือ
อปุกรณ์สิ้นเปลอืงออนไลน์

● Device Information (ข้อมูลอปุกรณ์): แสดงข้อมูลเก่ียวกับเครื่องพมิพ์ท่ีเลือกในขณะน้ี รวมถึง ID บริการของ
เครื่องพิมพ์ (หากได้รับการกําหนด), เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ (เวอร์ชัน FW),หมายเลขผลติภัณฑ์ และ IP แอดเดรส

● File Upload (อปัโหลดไฟล์): ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพมิพ์ คุณสามารถอปัโหลดไฟล์ประเภทต่อไปน้ีได้:

◦ HP LaserJet printer command language (.PRN)

◦ Portable document format (.PDF)
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เมนู คําอธิบาย

◦ Postscript (.PS)

◦ Text (.TXT)

● HP Connected: เข้าถึงเวบ็ไซต์ของ HP Connected

● Upload Fonts (อปัโหลดแบบอักษร): อปัโหลดแบบอักษรจากคอมพิวเตอร์ของคณุไปยังเครือ่งพิมพ์

Printer Settings (การตัง้ค่าของ
เครือ่งพิมพ์)

● Auto-off (ปิดอัตโนมตัิ): กําหนดค่าเครือ่งพิมพ์ให้ปิดเครื่องโดยอตัโนมติัหลังไม่มกีารใช้งานไปสักระยะหน่ึง คุณสามารถปรับ
จํานวนนาทีท่ีหลังจากน้ันเครื่องพมิพ์จะปิดเครื่อง

● Network Settings (การต้ังค่าเครือข่าย): กําหนดค่าเครือข่าย เช่น การต้ังค่า IPv4, การต้ังค่า IPv6, การต้ังค่า
Bonjour และการต้ังค่าอื่นๆ

● Supplies Management (การจัดการอุปกรณ์ส้ินเปลอืง): กําหนดค่าการตอบสนองของเครือ่งพิมพ์เมื่ออปุกรณ์ส้ินเปลือง
ใกล้จะหมดอายุการใช้งานท่ีประมาณไว้

● Trays Configuration (การกําหนดถาด): กําหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสําหรับแต่ละถาด

● Additional Settings (การต้ังค่าเพิ่มเติม): เปิด HP Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนการเช่ือมต่อ USB

Information (ข้อมูล) Message Center (ศูนย์ข้อความ): แสดงเหตุการณ์ข้อผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องพมิพ์

Fax Settings (การต้ังค่าแฟกซ์)

(รุ่นแฟกซ์ MFP ท่าน้ัน)

● Basic Fax Settings (การต้ังค่าแฟกซ์พื้นฐาน): ต้ังค่าฟิลด์ในหัวแฟกซ์และกําหนดวธิท่ีีเครื่องพมิพ์จะรับสายเรียกเข้า

● Junk Fax Blocking (บล็อกแฟกซ์ข้อความโฆษณา): จัดเก็บหมายเลขแฟกซ์ท่ีคุณต้องการบล็อก

● Fax Forwarding (การส่งต่อแฟกซ์): ต้ังค่าเครือ่งพิมพ์ให้ส่งแฟกซ์ขาเข้าไปยังหมายเลขอื่น

● Fax Logs (บันทึกแฟกซ์): ดูบันทึกของแฟกซ์ท้ังหมด

● Fax Speed Dials (แฟกซ์ด่วน): เพิม่หมายเลขแฟกซ์ในรายการโทรด่วน

Scan Settings (การตัง้ค่าสแกน)

(รุ่นหน้าจอสัมผสั MFP เท่าน้ัน)

● Scan to E-mail (สแกนไปยังอเีมล์): เปิดหน้า HP Embedded Web Server (EWS) สําหรับการกําหนดการ
ต้ังค่าสําหรับการสแกนไปยังอเีมล์

● Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครอืข่าย): เปิดหน้า HP Embedded Web Server
(EWS) สําหรับการกําหนดการต้ังค่าสําหรับการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนการเช่ือมต่อ USB
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กําหนดค่าเครือข่าย IP
● ข้อสงวนสิทธิ์เก่ียวกับการใช้เคร่ืองพิมพ์ร่วมกัน

● ดูหรือเปล่ียนการต้ังค่าเครือข่าย

● การเปล่ียนชื่อเคร่ืองพิมพ์ในเครือข่าย

● กําหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม

ข้อสงวนสิทธิเ์กี่ยวกับการใช้เคร่ืองพมิพ์ร่วมกัน
HP ไม่สนับสนุนเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการของ Microsoft และไม่ใช่ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ของ
HP ไปท่ี Microsoft www.microsoft.com

ดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าเครือข่าย
ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อดูหรือเปล่ียนแปลงการกําหนดค่า IP

1. แผงควบคุม LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  เปิดเมนู การตัง้ค่าเครอืข่าย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส
เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชื่อโฮสต์

2. คลิกแท็บ Networking (เครือข่าย) เพื่อดูข้อมูลเครือข่าย เปล่ียนการต้ังค่าตามต้องการ

การเปลี่ยนชื่อเคร่ืองพมิพ์ในเครือข่าย
หากคุณต้องการเปล่ียนชื่อเคร่ืองพิมพ์ในเครือข่ายเพ่ือให้สามารถระบุได้โดยไม่ซํ้ากัน ให้ใช้ HP Embedded Web Server

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. แผงควบคุม LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP
แอดเดรส เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

2. เปิดแท็บ ระบบ
3. เปิดหน้า ข้อมูลอปุกณ์ ชื่อเคร่ืองพิมพ์เร่ิมต้นอยู่ในฟิลด์ สถานะอุปกรณ์ คุณสามารถเปล่ียนแปลงชือ่น้ีเพื่อระบุเคร่ืองพิมพ์น้ีโดยไม่ซํ้ากันได้

หมายเหตุ: การป้อนข้อมูลในฟิลด์อื่นในหน้าสามารถทําหรือไม่ก็ได้

4. คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกการเปล่ียนแปลง
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กาํหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม
ใช้เมนูแผงควบคุมเพ่ือต้ังค่าแอดเดรส IPv4, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เร่ิมต้นด้วยตนเอง

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เล่ือนและเปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย

3. เปิดเมนู ค่าคอนฟิก IPv4 แล้วเลือก ด้วยตนเอง

4. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อน IP แอดเดรส และกดหรือแตะปุ่ม OK

5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนซับเน็ตมาสก์ และกดหรือแตะปุ่ม OK

6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนเกตเวย์เร่ิมต้น และกดหรือแตะปุ่ม OK
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เป็นเคร่ืองมือชั้นนําท่ีได้รับรางวัล ใช้สําหรับจัดการเคร่ืองพิมพ์ HP ที่อยู่ในเครือข่ายหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังก์ชัน และเคร่ืองส่งระบบดิจิตอล โซลูชันเดียวน้ีช่วยคุณติดต้ัง ตรวจติดตาม บํารุงรักษา แก้ปัญหา และรักษาความปลอดภัยให้การทํางานด้านการพิมพ์
และภาพจากระยะไกล ซ่ึงจะเพิ่มพูนผลผลิตทางธุรกิจได้ในท่ีสุด โดยช่วยประหยดัเวลา ควบคุมค่าใช้จ่าย และปกป้องการลงทุนของคุณ

การอัปเกรด HP Web Jetadmin จะมีข้ึนอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้การสนับสนุนคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ์โดยเฉพาะ ไปท่ี www.hp.com/go/webjetadmin
และคลิกลิงค์ Self Help and Documentation เพื่อศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอัปเกรด
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คุณลักษณะด้านการรกัษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์
เคร่ืองพิมพ์น้ีสนับสนุนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยต่างๆ และโปรโตคอลท่ีช่วยให้เคร่ืองพิมพ์ปลอดภัย, ปกป้องข้อมูลท่ีสําคัญในเครือข่ายของคุณ และทําให้การดูแล
และบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์เป็นเร่ืองง่าย

หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเก่ียวกับโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของระบบภาพและการพิมพ์ของ HP โปรดเข้าชมท่ี www.hp.com/go/
secureprinting ในเวบ็ไซต์จะมีเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้องและ FAQ (คําถามท่ีพบบ่อย) เก่ียวกับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

ตั้งค่าหรือเปล่ียนรหสัผ่านเคร่ืองพมิพ์โดยใช้ HP Embedded Web Server

ใช้ HP Embedded Web Server ในการต้ังค่ารหัสผ่านหรือเปล่ียนรหัสผ่านที่มีอยู่ของเคร่ืองพิมพ์บนเครือข่าย

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. แผงควบคุม LCD: บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า  เปิดเมนู การตั้งค่าเครือข่าย แล้วเลือก แสดง IP
แอดเดรส เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย  เพื่อแสดงท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดท่ีอยู่ ให้พิมพ์ท่ีอยู่ IP หรือชือ่โฮสต์ตรงตามท่ีแสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดข้ึน

2. คลิกแท็บ ระบบ และคลิกลิงค์ ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ หรือ การดูแลระบบ

หมายเหตุ: หากต้ังค่ารหัสผ่านไว้แล้วก่อนหน้าน้ี คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม ใช้

3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่าน และในช่อง ยนืยันรหัสผ่าน
4. ท่ีด้านล่างของหน้าต่าง ให้คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

หมายเหตุ: สําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีเชือ่มต่อกับคอมพิวเตอร ์Windows ด้วยสายเคเบิล USB ให้ใช้ HP Device Toolbox เพื่อเปล่ียนรหัสผ่านของ
เคร่ืองพิมพ์

1. คลิกปุ่ม Start (เร่ิม) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

3. คลิกแถบ ระบบ
4. คลิก การบริหารระบบ และค้นหาพ้ืนท่ีเพื่อเปล่ียนรหัสผ่าน
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การตัง้ค่าการประหยดั
● พิมพ์ด้วย EconoMode

● กําหนดค่าพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

พิมพ์ด้วย EconoMode

เคร่ืองพิมพ์น้ีมีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพ์เอกสารฉบับร่าง การใช้โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แต่ก็จะทําให้คุณภาพการพิมพ์ลดลงเช่นกัน

HP ไม่แนะนําให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพ
การพิมพ์เร่ิมลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือกน้ีอยู่ในไดรเวอร์การพิมพ์ของคุณ คุณสามารถต้ังค่าได้โดยใช้ HP Embedded Web Server

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
4. คลิกกล่องกาเคร่ืองหมาย EconoMode

กาํหนดค่าพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ
● การตั้งค่าพลังงาน
● พักเครื่อง/ปิดอัตโนมตัิ
● พักเครื่อง/ปิดอัตโนมตัิหลังจาก

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม OK

หมายเหตุ: ค่าเร่ิมต้นของหน่วงเวลาพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติคือ 30 นาที

4. เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือได้รับงานหรือเม่ือคุณกดปุ่มบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ คุณสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ท่ีจะทําให้เคร่ืองพิมพ์เร่ิม
ทํางานได้ เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ
● การตั้งค่าพลังงาน
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● พักเครื่อง/ปิดอัตโนมตัิ
● เหตุการณ์ปลุกให้ทํางาน
ในการปิดเหตุการณ์เร่ิมทํางาน ให้เลือกเหตุการณ์แล้วเลือกตัวเลือก ไม่

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ

● การตั้งค่าพลังงาน

● พักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติ

● พักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

3. เลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ค่าเร่ิมต้นของหน่วงเวลาพักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติคือ 30 นาที

4. เคร่ืองพิมพ์จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือได้รับงานหรือเม่ือคุณแตะหน้าจอบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ คุณสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ท่ีจะทําให้เคร่ืองพิมพ์
เร่ิมทํางานได้ เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ

● การตั้งค่าพลังงาน

● พักเคร่ือง/ปิดอัตโนมัติ

● เหตุการณ์ปลุกให้ทํางาน

เหตุการณ์เร่ิมทํางานที่ใช้งานอยู่จะมีส่ีเหล่ียมสีนํ้าเงินอยู่ติดกับชื่อ ในการปิดเหตุการณ์เร่ิมทํางาน ให้แตะชือ่ของเหตุการณ์ ส่ีเหล่ียมสีนํ้าเงินจะเปล่ียนเป็นสีดํา แตะ
ปุ่ม เสร็จส้ิน
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อัปเดตเฟิร์มแวร์
HP จะมีการอัปเดตเคร่ืองพิมพ์เป็นระยะๆ, แอปพลิเคชัน Web Services ใหม่ และคุณสมบัติใหม่ในแอปพลิเคชนั Web Services ท่ีมีอยู่ ทําตามข้ันตอนเหล่าน้ี
เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์เดียว เม่ือคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ แอปพลิเคชนั Web Service จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

มีสามวิธทีี่ได้รับการสนับสนุนในการดําเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเคร่ืองพิมพ์น้ี ใช้หน่ึงในวธิีต่อไปน้ีเท่าน้ันเพ่ืออัปเกรดเฟิร์มแวร์เคร่ืองพิมพ์

วิธีท่ีหนึง่: อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผงควบคุม
ใช้ข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อโหลดเฟิร์มแวร์จากแผงควบคุม (สําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีเชือ่มต่อเครือข่ายเท่าน้ัน) และ/หรือต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้โหลดอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตโดย
อัตโนมัติ สําหรับอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อ USB ให้ข้ามไปท่ีวิธท่ีีสอง

1. ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สาย (Ethernet) หรือไร้สายท่ีมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพ่ืออัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า

● สําหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผสั ให้แตะปุ่มการต้ังค่า 

● สําหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา

3. เล่ือนและเปิดเมนู บริการ แล้วเปิดเมนู การอัปเดต LaserJet

หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือก การอัปเดต LaserJet ในรายการ ให้ใช้วิธีท่ีสอง

4. ตรวจสอบการอัปเดต

● สําหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผสั ให้แตะ ตรวจหาการอัปเดตตอนน้ี

● สําหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้เลือก ตรวจสอบการอัปเดต

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์จะตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหากตรวจพบเวอร์ชันใหม่กว่า กระบวนการอัปเดตจะเร่ิมต้นโดยอัตโนมัติ

5. ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติเม่ือมีการอัปเดต

จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ให้เปิดเมนู การตั้งค่า

● สําหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผสั ให้แตะปุ่มการต้ังค่า 

● สําหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา

เล่ือนและเปิดเมนู บริการ เปิดเมนู การอัปเดต LaserJet แล้วเลือกเมนู จัดการการอัปเดต

ต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ

● สําหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผสั ให้ต้ังค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช่ (ใช่) แล้วต้ังค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น เปิด

● สําหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้ต้ังค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช่ แล้วต้ังค่าตัวเลือก ตรวจสอบอตัโนมัติ เป็น เปิด
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วิธีท่ีสอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ Firmware Update Utility

ใช้ข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อดาวน์โหลดและติดต้ัง Firmware Update Utility จาก HP.com ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: วิธน้ีีเป็นตัวเลือกเดียวในการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับเคร่ืองพิมพ์ท่ีเชือ่มต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และยงัใช้กับเคร่ืองพิมพ์ท่ีเชือ่มต่อกับเครือ
ข่ายได้ด้วย

1. ไปที่ www.hp.com/go/support คลิกลิงค์ Drivers & Software พิมพ์ชื่อเคร่ืองพิมพ์ในฟิลด์ค้นหา กดปุ่ม ENTER แล้วเลือกเคร่ืองพิมพ์
จากรายการผลการค้นหา

2. เลือกระบบปฏิบัติการ

3. ภายใต้ส่วน Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility

4. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกคร้ัง

5. เม่ือยูทิลิตีเปิด ให้เลือกเคร่ืองพิมพ์จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิก Send Firmware

หมายเหตุ: ในการพิมพ์หน้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ท่ีติดต้ังก่อนหรือหลังกระบวนการอัปเดต ให้คลิก Print Config

6. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือทําการติดต้ังจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิกปุ่ม Exit เพื่อปิดยูทิลิตี
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9 การแก้ปัญหา

● การสนับสนุนลูกค้า

● ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม (รุ่นทัชสกรีนเท่าน้ัน)

● นําค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้

● ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อย หรือ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก ปรากฏบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● เคร่ืองพิมพ์ไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษผิดพลาด

● แก้ปัญหากระดาษติดขัด

● ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

● ปรับปรุงคุณภาพของสําเนาและการสแกน

● ปรับปรุงคุณภาพของภาพแฟกซ์

● แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย

● การแก้ปัญหาเครือข่ายแบบไร้สาย

● การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับแฟกซ์

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

วิธีใช้ที่ครอบคลุมท้ังหมดของ HP สําหรับเคร่ืองพิมพ์มีข้อมูลต่อไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรียนรู้และใช้

● การแก้ปัญหา

● ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์

● เข้าร่วมฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมูลการรับประกันและข้อบังคับ
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การสนับสนุนลูกค้า
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์สําหรับประเทศ/พืน้ท่ีของคุณ

เตรยีมข้อมูลช่ือเครื่อง หมายเลขซีเรียล วนัท่ีซ้ือ และคําอธิบายปัญหาให้พร้อม

หมายเลขโทรศพัท์ของแต่ละประเทศ/พืน้ท่ีจะอยู่ในแผ่นเอกสารในกล่องเครือ่งพิมพ์ หรอืท่ี
www.hp.com/support/

รบัการสนับสนุนทางอินเตอร์เน็ต 24 ช่ัวโมง www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/
ljMFPM226

ดาวน์โหลดยูทิลิต้ี ไดรเวอร์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของซอฟต์แวร์ www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/
ljMFPM226

ส่ังซื้อบริการหรือข้อตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพมิพ์ของคุณ www.register.hp.com

88 บท 9   การแก้ปัญหา THWW

http://www.hp.com/support/
http://www.hp.com/support/ljMFPM225
http://www.hp.com/support/ljMFPM226
http://www.hp.com/support/ljMFPM226
http://www.hp.com/support/ljMFPM225
http://www.hp.com/support/ljMFPM226
http://www.hp.com/support/ljMFPM226
http://www.hp.com/go/carepack
http://www.register.hp.com


ระบบวิธีใช้ท่ีแผงควบคุม (รุ่นทัชสกรีนเท่าน้ัน)
เคร่ืองพิมพ์น้ีมีระบบวธิีใช้ในตัวซ่ึงจะอธบิายเก่ียวกับการใช้หน้าจอแต่ละหน้าจอ ในการเปิดระบบวิธีใช้ ให้แตะปุ่มวิธีใช้  ท่ีมุมขวาบนของหน้าจอ

สําหรับบางหน้าจอ วิธใีช้จะเปิดเมนูท่ัวไปท่ีคุณสามารถค้นหาหัวข้อท่ีต้องการ คุณสามารถเบราส์ไปยังโครงสร้างเมนูโดยแตะท่ีปุ่มในเมนู

หน้าจอวิธใีช้บางหน้าจอมีแอนิเมชันแนะนําข้ันตอนต่างๆ เช่น การแก้ปัญหากระดาษติด

สําหรับหน้าจอท่ีมีการตั้งค่าสําหรับแต่ละงานไว้ วิธีใช้จะแสดงหัวข้อที่อธิบายถึงตัวเลือกในหน้าจอน้ัน

หากเคร่ืองพิมพ์แจ้งเตือนคุณเก่ียวกับข้อผิดพลาดหรือคําเตือน ให้แตะปุ่มวิธใีช้  เพื่อเปิดข้อความท่ีอธบิายถึงปัญหา ข้อความน้ียงัมีคําแนะนําที่ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย
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นําค่าท่ีระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้
การเรียกคืนค่าเร่ิมต้นจากโรงงานจะทําให้การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์และเครือข่ายท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน โดยจะไม่รีเซ็ตจํานวนหน้า ขนาดถาด หรือ
ภาษา ในการเรียกคืนการต้ังค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ี

ข้อควรระวัง: การเรียกคืนค่าเร่ิมต้นจากโรงงานจะทําให้การต้ังค่าท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน และลบหน้าท่ีจัดเก็บในหน่วยความจํา

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนู บรกิาร
3. เลือกตัวเลือก เรียกคืนค่าเริม่ต้น แล้วกดปุ่ม OK

เคร่ืองจะเร่ิมต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
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ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อย หรือ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก
ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อย หรือ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก ปรากฏบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองพิมพ์ไม่มีการพิมพ์

หมายเหตุ: คําเตือนระดับผงหมึกและไฟแสดงเป็นการประมาณเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวางแผนเท่าน้ัน เม่ือไฟแสดงระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาเตรียม
ตลับหมึกสํารองให้พร้อมเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณไม่จําเป็นต้องเปล่ียนตลับหมึกจนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

เม่ือตลับผงหมึกของ HP มีระดับ “ตํ่ามาก” การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกน้ันจะส้ินสุดลง

คุณสามารถเปล่ียนแปลงวิธกีารทํางานของเคร่ืองพิมพ์เม่ืออุปกรณ์ส้ินเปลืองถึงสถานะตํ่ามากได้ คุณไม่จําเป็นต้องต้ังค่าเหล่าน้ีใหม่เม่ือติดต้ังตลับผงหมึกใหม่

เปิดหรือปิดการตัง้ค่าน้อยมาก
คุณสามารถเปิดหรือปิดการต้ังค่าเร่ิมต้นได้ตลอดเวลา และคุณไม่จําเป็นต้องเปิดการต้ังค่าดังกล่าวอีกคร้ังเม่ือติดต้ังตลับหมึกผงหมึกใหม่

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ
● การตั้งค่าอุปกรณ์สิน้เปลือง
● ตลับหมึกพิมพ์สดํีา
● การตั้งค่าแบบต่ํามาก

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกต่อไปน้ี แล้วกดปุ่ม OK:

● เลือกตัวเลือก หยุด เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์จนกว่าคุณจะเปล่ียนตลับผงหมึก

● เลือกตัวเลือก พรอมต์ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์ และแจ้งให้คุณเปล่ียนตลับผงหมึก คุณสามารถรับข้อความแจ้งน้ันและดําเนินการพิมพ์ต่อได้

● เลือกตัวเลือก ดําเนินการต่อ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์แจ้งเตือนเม่ือตลับผงหมึกเหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าระบบ

● การตั้งค่าอุปกรณ์ส้ินเปลือง

● ตลับหมึกพิมพ์สีดํา

● การตั้งค่าแบบต่ํามาก

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกต่อไปน้ี:

THWW ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อย หรือ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก ปรากฏบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ 91



● เลือกตัวเลือก หยุด เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์จนกว่าคุณจะเปล่ียนตลับผงหมึก

● เลือกตัวเลือก พรอมต์ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์หยุดพิมพ์ และแจ้งให้คุณเปล่ียนตลับผงหมึก คุณสามารถรับข้อความแจ้งน้ันและดําเนินการพิมพ์ต่อได้

● เลือกตัวเลือก ดําเนินการต่อ เพื่อต้ังค่าให้เคร่ืองพิมพ์แจ้งเตือนเม่ือตลับผงหมึกเหลือน้อยมาก แต่สามารถพิมพ์ต่อได้

สําหรับรุ่นท่ีมีแฟกซ์ เม่ือต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ด้วยตัวเลือก หยุด มีโอกาสท่ีจะไม่พิมพ์แฟกซ์หลังจากติดต้ังตลับหมึกใหม่ หากเคร่ืองพิมพ์ของคุณได้รับแฟกซ์มากเกินกว่าที่
หน่วยความจําจะเก็บได้ในขณะท่ีหยดุทํางาน

สําหรับรุ่นท่ีมีแฟกซ์ เม่ือต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์ด้วยตัวเลือก พรอมต์ มีโอกาสที่จะไม่พิมพ์แฟกซ์หลังจากติดต้ังตลับหมึกใหม่ หากเคร่ืองพิมพ์ของคุณได้รับแฟกว์มากเกินกว่าท่ี
หน่วยความจําจะเก็บได้ในขณะท่ีเคร่ืองพิมพ์กําลังรอให้คุณตอบรับพรอมต์

เม่ือตลับผงหมึกของ HP มีระดับ ต่ํามาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกน้ันจะส้ินสุดลง ข้อบกพร่องในการพิมพ์ หรือความผิดพลาดของตลับ
หมึกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเม่ือใช้ตลับผงหมึกของ HP ในโหมด ดําเนินการต่อ เม่ือเหลือน้อยมากจะไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องด้านวัสดุหรือการผลิตของอุปกรณ์ส้ินเปลืองตามการ
รับประกันอย่างจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ์ของ HP
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เครื่องพมิพ์ไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษผิดพลาด
● เคร่ืองพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ

● เคร่ืองพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น

● อุปกรณ์ป้อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผ่น

● ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

เคร่ืองพมิพ์ไม่ดึงกระดาษ
หากเคร่ืองพิมพ์ไม่ดึงกระดาษจากถาด ให้ลองแก้ไขดังน้ี

1. เปิดเคร่ืองพิมพ์และนํากระดาษท่ีติดอยู่ออก

2. ใส่กระดาษให้ตรงกับขนาดงานพิมพ์ของคุณ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้ังค่าขนาดและประเภทกระดาษถูกต้องบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

4. ตรวจสอบว่าตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด

5. ตรวจสอบแผงควบคุมเพ่ือดูว่าเคร่ืองพิมพ์กําลังรอให้คุณตอบข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือไม่ ใส่กระดาษ และดําเนินการต่อ

6. ลูกกล้ิงด้านบนถาดอาจปนเป้ือน ทําความสะอาดลูกกล้ิงด้วยผ้าไร้ขนชุบนํ้าอุ่นหมาดๆ

เคร่ืองพมิพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น
หากเคร่ืองพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่นจากถาดกระดาษ ให้ลองแก้ไขดังน้ี

1. นําปึกกระดาษออกจากถาดแล้วงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อย่าคล่ีกระดาษออก ใส่ปึกกระดาษกลับลงในถาด

2. ใช้เฉพาะกระดาษท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดกระดาษของ HP เท่าน้ัน

3. ใช้กระดาษท่ีไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจําเป็น ให้ใช้กระดาษห่ออื่น

4. ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นําปึกกระดาษท้ังหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใส่กลับลงไปในถาด

5. ตรวจสอบว่าตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการพิมพ์อยู่ภายในข้อกําหนดท่ีแนะนํา

อุปกรณ์ป้อนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผ่น
หมายเหตุ: ข้อมูลน้ีใช้กับผลิตภัณฑ์ MFP เท่าน้ัน

● ต้นฉบับอาจมีบางอย่างติดอยู่ เช่น ลวดเย็บกระดาษหรือกระดาษโน้ตท่ีมีแถบกาว ดังน้ันต้องดึงออก

● ตรวจสอบว่าลูกกล้ิงทุกตัวอยู่ในตําแหน่งแล้ว และได้ปิดฝาปิดลูกกล้ิงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษแล้ว

● ตรวจให้แน่ใจว่าปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษด้านบนแล้ว

● อาจวางหน้ากระดาษไม่ถูกต้อง ดึงหน้ากระดาษให้ตรงและเล่ือนตัวปรับกระดาษเพ่ือให้ปึกกระดาษอยู่ตรงกลาง
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● ตัวก้ันกระดาษต้องชิดพอดีกับท้ังสองด้านของปึกกระดาษเพื่อการทํางานท่ีถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษตรงและตัวก้ันกระดาษอยู่ชิดกับปึกกระดาษ

● ถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือถาดกระดาษออกอาจมีกระดาษมากกว่าจํานวนหน้าสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปึกกระดาษอยู่ใต้ตัวกั้นในถาดป้อน
กระดาษ และนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก

● ตรวจสอบว่าไม่มีเศษกระดาษ ตัวเยบ็ คลิปหนีบกระดาษ หรือเศษขยะอื่นๆ ในช่องกระดาษผ่าน

● ทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ทําความสะอาดลูกกล้ิงโดยใช้ลมเป่าหรือผ้าสะอาดไร้ขนชุบนํ้าอุ่นหมาดๆ ถ้ายังคงมีการป้อน
ผดิเกิดข้ึน ให้เปล่ียนลูกกล้ิง

● จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้เล่ือนและแตะปุ่ม อุปกรณ์ส้ินเปลือง ตรวจสอบสถานะของชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และเปล่ียนหากจําเป็น

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่น ให้ทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

1. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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2. ใช้ผ้าท่ีไม่มีขุยชุบนํ้าพอหมาดเช็ดลูกกล้ิงท้ังสองและแผ่นแยกกระดาษเพื่อ
ขจัดส่ิงสกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์
เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลว
บนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและ
ทําให้เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

 

3. ปิดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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แก้ปัญหากระดาษติดขัด
ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

2

1

3

1 อุปกรณ์ป้อนกระดาษ ดท่ีู การแก้ปัญหากระดาษติดในอปุกรณ์ป้อนกระดาษ ในหน้า 97

2 บริเวณตลับผงหมึกและถาดกระดาษออก ดท่ีู แก้ปัญหากระดาษติดในบรเิวณตลบัผงหมึก ในหน้า 99 และ แก้ปัญหากระดาษติดในถาด

กระดาษออก ในหน้า 102

3 บริเวณการพิมพ์สองด้าน ดท่ีู การแก้ปัญหากระดาษติดในอปุกรณ์พมิพ์สองด้าน ในหน้า 104

พบกระดาษตดิเป็นประจาํหรือเกิดซ้ํา
ทําตามข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติดท่ีเป็นประจํา หากข้ันตอนแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ทําตามข้ันตอนถัดไปจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้

1. หากกระดาษติดในเคร่ืองพิมพ์ ให้นํากระดาษท่ีติดออกและพิมพ์หน้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเคร่ืองพิมพ์

2. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าถาดสําหรับขนาดและประเภทกระดาษท่ีถูกต้องบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์ ปรับการต้ังค่ากระดาษ หากจําเป็น

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนู การตั้งค่าระบบ

c. เปิดเมนู การตั้งค่ากระดาษ

d. เลือกถาดจากรายการ

e. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วเลือกประเภทกระดาษท่ีอยู่ในถาด

f. เลือกตัวเลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกขนาดกระดาษท่ีอยู่ในถาด
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3. ปิดเคร่ืองพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่

4. พิมพ์หน้าการทําความสะอาดเพ่ือนําผงหมึกส่วนเกินออกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนู บริการ

c. เลือก หน้าการทําความสะอาด

d. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือเคร่ืองแจ้งให้ทราบ

e. แตะปุ่ม OK เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปล่ียนการวางแนว รอจนกว่า
กระบวนการน้ีเสร็จสมบูรณ์ นําหน้าที่พิมพ์แล้วท้ิงไป

5. พิมพ์หน้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเคร่ืองพิมพ์

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

b. เปิดเมนู รายงาน

c. เลือก รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน

หากข้ันตอนเหล่าน้ีไม่สามารถแก้ไขปัญหา เคร่ืองพิมพ์อาจจําเป็นต้องเข้ารับบริการ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP

การแก้ปัญหากระดาษตดิในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
ข้อความ กระดาษติดท่ีท่ีป้อนกระดาษ แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

1. นํากระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษท่ีไม่ได้ป้อนเข้า
เคร่ืองพิมพ์

 

2. นํากระดาษท่ีติดอยู่ซ่ึงมองเห็นได้ในบริเวณถาดป้อนกระดาษออก ใช้ท้ังสองมือ
ในการดึงกระดาษท่ีติดออกช้าๆ เพื่อไม่ให้กระดาษขาด
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3. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

4. ยกฝาครอบสําหรับเข้าดึงกระดาษที่ติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

5. นํากระดาษท่ีติดออกจากใต้ฝาปิด  
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6. ปิดฝาครอบสําหรับเข้าดึงกระดาษท่ีติดอยู่  

7. ปิดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

แก้ปัญหากระดาษตดิในบริเวณตลับผงหมึก
ข้อความ กระดาษติดในส่วนตลับหมึก แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: สําหรับรุ่น dw ภาพเคล่ือนไหวแสดงข้ันตอนการนํากระดาษท่ีติดออกจะแสดงบนแผงควบคุม
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1. ยกชุดสแกนเนอร์  

2. เปิดฝาด้านบน  

3. นําตลับผงหมึกออก  
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4. นํากระดาษท่ีติดออกจากบริเวณตลับหมึกผงหมึก ใช้ท้ังสองมือในการนํา
กระดาษที่ติดออกเพ่ือไม่ให้กระดาษขาด

 

5. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป  

6. ปิดฝาครอบด้านบน  
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7. ปิดชุดสแกนเนอร์  

8. หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังปรากฏบนแผงควบคุม ให้กดหรือแตะ OK
เพื่อลบ

 

แก้ปัญหากระดาษตดิในถาดกระดาษออก
ข้อความ กระดาษติดในถาดกระดาษออก แสดงบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: สําหรับรุ่น dw ภาพเคล่ือนไหวแสดงข้ันตอนการนํากระดาษท่ีติดออกจะแสดงบนแผงควบคุม

1. ยกชุดสแกนเนอร์  

102 บท 9   การแก้ปัญหา THWW



2. เปิดฝาด้านบน  

3. ดึงแท็บสีเขียวออกมาเพ่ือปลดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณท่ีกระดาษติด  

4. นํากระดาษท่ีติดออก  
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5. ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณท่ีกระดาษติด  

6. ปิดฝาครอบด้านบน  

7. ปิดชุดสแกนเนอร์  

8. หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังปรากฏบนแผงควบคุม ให้กดหรือแตะ OK
เพื่อลบ

 

การแก้ปัญหากระดาษตดิในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
ข้อความ กระดาษติดในบริเวณการพิมพ์สองด้าน ปรากฏบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: สําหรับรุ่น dw ภาพเคล่ือนไหวแสดงข้ันตอนการนํากระดาษท่ีติดออกจะแสดงบนแผงควบคุม

1. เปิดฝาด้านหลัง  

2. นํากระดาษท่ีติดออกจากบริเวณการพิมพ์สองด้าน ใช้ท้ังสองมือในการนํา
กระดาษที่ติดออกเพ่ือไม่ให้กระดาษขาด

 

3. ปิดฝาด้านหลัง  

4. หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังปรากฏบนแผงควบคุม ให้กดหรือแตะ OK
เพื่อลบ
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ปรบัปรงุคุณภาพงานพิมพ์
● พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

● ต้ังค่าการต้ังค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ์

● ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

● ทําความสะอาดอุปกรณ์

● ตรวจสอบความเสียหายของตลับผงหมึก

● ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ์

● ตรวจสอบการต้ังค่างานพิมพ์อื่นๆ

● ลองใช้ไดรเวอร์การพิมพ์อื่น

พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อ่ืน
ลองพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น หากพิมพ์หน้าออกมาได้อย่างถูกต้อง แสดงว่าเกิดปัญหาข้ึนท่ีโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีคุณใช้พิมพ์

ตั้งค่าการตัง้ค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ์
ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษ หากคุณกําลังพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์และพบปัญหาเหล่าน้ีในหน้า:

● งานพิมพ์เปรอะเป้ือน

● งานพิมพ์ไม่ชัด

● งานพิมพ์เข้มเกินไป

● กระดาษม้วนงอ

● ผงหมึกเป็นจุดกระจัดกระจาย

● ผงหมึกไม่ติดแน่นกับกระดาษ

● ผงหมึกขาดหายในบริเวณเล็กๆ

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ
4. จากรายการดรอปดาวน์ สือ่: ให้เลือกประเภทกระดาษท่ีถูกต้อง

5. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
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ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Media & Quality (วัสดุพิมพ์และคุณภาพ) หรือเมนู Paper/Quality (กระดาษ/
คุณภาพ)

4. เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวัสดุพิมพ์)

5. คลิกปุ่ม Print (พิมพ์)

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก
ตรวจสอบหน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลืองสําหรับข้อมูลต่อไปน้ี:

● เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของตลับหมึก

● จํานวนหน้าท่ีเหลือโดยประมาณ

● หมายเลขชิ้นส่วนสําหรับตลับผงหมึกของ HP

● จํานวนหน้าท่ีพิมพ์ไปแล้ว

ใช้วิธกีารดังต่อไปน้ีเพื่อพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง:

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังต่อไปน้ี:

● รายงาน
● สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง

3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก พิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มอุปกรณ์ส้ินเปลือง  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. แตะปุ่ม รายงาน เพื่อพิมพ์หน้าสถานะอุปกรณ์ส้ินเปลือง
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ทําความสะอาดอุปกรณ์
พิมพ์หน้าทําความสะอาด
แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. จากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนู บรกิาร
3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก โหมดการทําความสะอาด แล้วกดปุ่ม OK

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปล่ียนการวางแนว รอจนกว่ากระบวนการน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ นําหน้าท่ีพิมพ์แล้วท้ิงไป

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. คลิกเมนู บริการ

3. แตะปุ่ม หน้าการทําความสะอาด

4. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เม่ือเคร่ืองแจ้งให้ทราบ

5. แตะปุ่ม OK เพื่อเร่ิมกระบวนการทําความสะอาด

เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปล่ียนการวางแนว รอจนกว่ากระบวนการน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ นําหน้าท่ีพิมพ์แล้วท้ิงไป

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเป้ือนท่ีกระจกของสแกนเนอร์
เม่ือเวลาผ่านไปจุดด่างจากส่ิงสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเคร่ืองสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีในการ
ทําความสะอาดเคร่ืองสแกน

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์ จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร์

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาวใต้ฝาสแกนเนอร์ด้วยผ้านุ่มหรือฟองนํ้าบิดหมาดๆ ท่ีมีนํ้ายาทําความสะอาดกระจกท่ีไม่มีสารกัดกร่อน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์ เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและทําให้
เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองนํ้าเซลลูโลสเพ่ือป้องกันจุดด่าง

5. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากน้ันกดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์
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ตรวจสอบความเสยีหายของตลับผงหมึก
1. ถอดตลับผงหมึกออกจากเคร่ืองพิมพ์ และตรวจสอบว่าดึงเทปท่ีปิดอยู่ออกแล้ว

2. จับตลับผงหมึกท้ังสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายท่ัวท้ังตลับ

3. ตรวจสอบความเสียหายของชิพหน่วยความจํา

4. ตรวจสอบพ้ืนผิวของดรัมส่งภาพบนตลับผงหมึก

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสลูกกล้ิง (ดรัมส่งภาพ) ในตลับหมึก รอยน้ิวมือท่ีดรัมส่งภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ์

● หากมีรอยขีดข่วน รอยน้ิวมือ หรือความเสียหายอื่นบนดรัมส่งภาพ ให้เปล่ียนตลับผงหมึก

● หากดรัมส่งภาพไม่มีความเสียหาย ให้เขย่าตลับผงหมึกเบาๆ หลายๆ คร้ังและติดต้ังใหม่

5. ลองส่ังพิมพ์อีกสองถึงสามหน้า เพื่อดูว่าข้ันตอนเหล่าน้ีแก้ปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพมิพ์
ใช้กระดาษท่ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ HP

ใช้กระดาษอื่นหากคุณประสบปัญหาใดๆ ต่อไปน้ี:

● งานพิมพ์จางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

● มีจุดผงหมึกในหน้าท่ีพิมพ์

● มีผงหมึกเปื้อนในหน้าท่ีพิมพ์

● ตัวอักษรท่ีพิมพ์ไม่เป็นรูปร่าง

● หน้าท่ีพิมพ์ม้วนงอ

ให้ใช้ประเภทกระดาษและนํ้าหนักท่ีใช้ได้กับเคร่ืองพิมพ์น้ีเสมอ นอกจากน้ี ให้ทําตามคําแนะนําเหล่าน้ีเม่ือเลือกกระดาษ:

● ใช้กระดาษท่ีมีคุณภาพดี ไม่มีรอยตัด แหว่ง ฉีกขาด รอยด่าง เศษผง ฝุ่น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรือขอบกระดาษโค้งงอ

● ใช้กระดาษท่ีไม่เคยพิมพ์งานมาก่อน

● ใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ ห้ามใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ต

● ใช้กระดาษท่ีไม่หยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเน้ือเรียบเนียนจะทําให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีข้ึน

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าผลิตภณัฑ์กําลังทํางานภายในข้อมูลจําเพาะด้านสภาพแวดล้อมที่แสดงรายการในคู่มือการรับประกันและคู่มือทางกฎหมาย

ตรวจสอบการตัง้ค่างานพมิพ์อ่ืนๆ
เม่ือพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้ทําตามข้ันตอนเหล่าน้ีเพื่อลองแก้ปัญหาน้ีโดยการปรับต้ังค่าไดรเวอร์การพิมพ์อ่ืนๆ
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ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode

HP ไม่แนะนําให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้นส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพ
การพิมพ์เร่ิมลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ีใช้งานได้กับไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 สําหรับ Windows หากคุณไม่ได้ใช้ไดรเวอร์ดังกล่าว ให้เปิดคุณสมบัติน้ีโดยการใช้ HP
Embedded Web Server

ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีหากท้ังหน้าเข้มหรือจากเกินไป

1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ และค้นหาพ้ืนท่ี คุณภาพการพิมพ์
4. หากท้ังหน้าเข้มเกินไป ให้ใช้การตั้งค่าเหล่าน้ี:

● เลือกตัวเลือก 600 dpi

● เลือกช่องทําเคร่ืองหมาย EconoMode เพื่อเปิดใช้งาน

หากท้ังหน้าจางเกินไป ให้ใช้การตั้งค่าเหล่าน้ี:

● เลือกตัวเลือก FastRes 1200

● ล้างเคร่ืองหมายออกจากช่อง EconoMode เพื่อเลิกใช้

5. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเอกสาร ในกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

ลองใช้ไดรเวอร์การพมิพ์อ่ืน
ลองไดรเวอร์การพิมพ์อื่นเม่ือพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ และหน้าท่ีพิมพ์มีเส้นท่ีไม่ต้องการในกราฟิก ข้อความหายไป กราฟิกหายไป รูปแบบไม่ถูกต้อง หรือแบบอักษร
ถูกเปล่ียน

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ใดๆ ต่อไปน้ีจากเวบ็ไซต์ของ HP: www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

ไดรเวอร์ HP PCL 6 ● ไดรเวอร์เริม่ต้นในแผนซีดีเครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์น้ีจะติดตั้งให้โดยอตัโนมติั ยกเว้นเลอืกไดรเวอร์อืน่

● แนะนําให้ใช้สําหรับระบบ Windows ท้ังหมด

● ให้ความเร็วในการพมิพ์โดยรวมท่ีดีท่ีสุด คณุภาพการพิมพ์ และการสนับสนุนคุณลักษณะของเครื่องพมิพ์สําหรบัผู้ใช้ส่วนใหญ่

● ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพือ่ความเร็วในการพมิพ์ท่ีดีท่ีสุด
สําหรบัการใช้งาน Windows

● อาจใช้งานไม่ได้เต็มท่ีกับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและท่ีกําหนดเองท่ีใช้งานบน PCL 5

ไดรเวอร์ HP UPD PS ● ขอแนะนําสําหรับการพมิพ์ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe® หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นท่ีใช้กราฟิกจํานวนมาก

● สนับสนุนการพมิพ์งานจากระบบท่ีต้องใช้ postscript emulation หรือสําหรับการสนับสนุนแบบอกัษร postscript
flash
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HP UPD PCL 5 ● เหมาะสําหรับใช้ในการพิมพ์งานท่ัวไปในสํานักงานท่ีใช้ระบบ Windows

● ใช้งานร่วมกันได้กับ PCL เวอร์ชันก่อนหน้าและเครื่องพมิพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้า

● ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรบัการพมิพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่นหรือท่ีกําหนดเอง

● ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเมือ่ทํางานในระบบหลายระบบซ่ึงจําเป็นต้องต้ังค่าเครื่องพิมพ์ไว้ท่ี PCL 5 (UNIX, Linux, เมนเฟรม)

● ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหน่วยงานท่ีใช้ระบบ Windows เพือ่ให้มีไดรเวอร์เดียวสําหรบัใช้งานกับเครื่องพิมพ์หลายรุ่น

● ใช้งานได้ดเีมื่อส่ังพิมพ์ไปยังเครือ่งพิมพ์หลายรุ่นจากคอมพวิเตอร์พกพาท่ีใช้ Windows

HP UPD PCL 6 ● ขอแนะนําสําหรับการพมิพ์ในการทํางานบน Windows ท้ังหมด

● สนับสนุนความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และคณุสมบัติเครื่องพมิพ์โดยรวมสูงสุดสําหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

● พฒันาให้สอดคล้องกับ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพือ่ความเร็วสูงสุดในการทํางานบน
Windows

● อาจใช้งานไม่ได้เต็มท่ีกับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและท่ีกําหนดเองท่ีใช้งานบน PCL 5
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ปรบัปรงุคุณภาพของสาํเนาและการสแกน
ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนท่ีกระจกของสแกนเนอร์

เม่ือเวลาผ่านไปจุดด่างจากส่ิงสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเคร่ืองสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีในการ
ทําความสะอาดเคร่ืองสแกน

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์ จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร์

3. ทําความสะอาดกระจกของสแกนเนอร์และด้านในพลาสติกสีขาวใต้ฝาสแกนเนอร์ด้วยผ้านุ่มหรือฟองนํ้าบิดหมาดๆ ท่ีมีนํ้ายาทําความสะอาดกระจกท่ีไม่มีสารกัดกร่อน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์ เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและทําให้
เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองนํ้าเซลลูโลสเพ่ือป้องกันจุดด่าง

5. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากน้ันกดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

ตรวจสอบการตัง้ค่ากระดาษ
1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เปิดเมนู การตั้งค่าระบบ

3. เปิดเมนู การตั้งค่ากระดาษ

4. เลือกถาดจากรายการ

5. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วเลือกประเภทกระดาษท่ีอยู่ในถาด

6. เลือกตัวเลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกขนาดกระดาษที่อยู่ในถาด

ปรับข้อความหรือรูปภาพให้ดีท่ีสดุ
การตั้งค่าคุณภาพสําเนามีดังต่อไปน้ี:

● เลือกอัตโนมัติ: ใช้การต้ังค่าน้ีเม่ือคุณไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพของสําเนา ค่าน้ีเป็นค่าเร่ิมต้น

● ผสม: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีมีข้อความและกราฟิกผสมกัน

● ข้อความ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่

● รูปภาพ: ใช้การตั้งค่าน้ีสําหรับเอกสารท่ีประกอบด้วยกราฟิกเป็นส่วนใหญ่

แผงควบคุมของเครือ่ง LCD

1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดปุ่มเมนูสําเนา 
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3. เลือกเมนู ใช้ประโยชน์สูงสุด
4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเลือกตัวเลือก

5. แตะปุ่มเร่ิมทําสําเนา  เพื่อเร่ิมทําสําเนา

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์ตามเคร่ืองหมายในเคร่ืองพิมพ์

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ถ่ายฯ

3. แตะปุ่ม การตั้งค่า และเล่ือนและแตะปุ่ม ใช้ประโยชน์สูงสุด แตะปุ่มลูกศรเพื่อเล่ือนดูตัวเลือกต่างๆ และแตะตัวเลือกเพ่ือเลือก

4. แตะปุ่ม เร่ิมทําสําเนา เพื่อเร่ิมทําสําเนา

การทําสาํเนาแบบจรดขอบเต็ม
เคร่ืองพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์แบบจรดขอบเต็มท่ีได้ เหลือขอบท่ีไม่สามารถพิมพ์ได้ 4 มม.

ข้อควรพิจารณาสําหรับการพิมพ์หรือการทําสําเนาเอกสารท่ีมีขอบแบบครอบตัด:

● หากต้นฉบับมีขนาดเล็กกว่าขนาดเอาต์พุต ให้เล่ือนต้นฉบับออกมาจากมุมท่ีระบุด้วยเคร่ืองหมายบนสแกนเนอร์ 4 มม. ทําสําเนาอีกคร้ังหรือสแกนในตําแหน่งน้ี

● เม่ือต้นฉบับมีขนาดเท่างานพิมพ์ท่ีคุณต้องการ ให้ใช้คุณสมบัติ ย่อ/ขยาย ในการลดขนาดภาพเพ่ือให้สําเนาไม่ถูกตัดออก

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่น ให้ทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

1. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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2. ใช้ผ้าท่ีไม่มีขุยชุบนํ้าพอหมาดเช็ดลูกกล้ิงท้ังสองและแผ่นแยกกระดาษเพื่อ
ขจัดส่ิงสกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์
เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลว
บนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและ
ทําให้เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

 

3. ปิดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  
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ปรบัปรงุคุณภาพของภาพแฟกซ์
● ตรวจหาส่ิงสกปรกหรือรอยเป้ือนบนกระจกของเคร่ืองสแกน

● ตรวจสอบการต้ังค่าความละเอียดในการส่งแฟกซ์

● ตรวจสอบการต้ังค่าความสว่าง/ความเข้ม

● ตรวจสอบการต้ังค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด

● ตรวจสอบการต้ังค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ

● ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

● ส่งไปยังเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่น

● ตรวจสอบเคร่ืองแฟกซ์ของผู้ส่ง

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนบนกระจกของเคร่ืองสแกน
เม่ือเวลาผ่านไปจุดด่างจากส่ิงสกปรกอาจสะสมบนกระจกของเคร่ืองสแกนและด้านในพลาสติกสีขาวซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน ให้ทําตามข้ันตอนต่อไปน้ีในการ
ทําความสะอาดเคร่ืองสแกน

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือปิดเคร่ืองพิมพ์ จากน้ันให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ

2. เปิดฝาสแกนเนอร์

3. ทําความสะอาดกระจกของเคร่ืองสแกน แถบของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และแผ่นพลาสติกสีขาวด้วยผ้านุ่มหรือฟองนํ้าพ่นด้วยนํ้ายาเชด็กระจกแบบไม่มีสารกัดกร่อน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์ เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลวบนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและทําให้
เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

4. เช็ดกระจกและด้านในพลาสติกสีขาวให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์หรือฟองนํ้าเซลลูโลสเพ่ือป้องกันจุดด่าง

5. ปิดฝาสแกนเนอร์

6. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบ จากน้ันกดปุ่มเปิด/ปิดเพ่ือเปิดเคร่ืองพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดในการส่งแฟกซ์
1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์

3. เลือก การตั้งค่าข้ันสูง แล้วเลือก ความละเอียดแฟกซ์

4. เลือกการตั้งค่าความละเอียดท่ีต้องการ แล้วกดหรือแตะ OK

ตรวจสอบการตั้งค่าความสว่าง/ความเข้ม
หากแฟกซ์จางเกินไปหรือเข้มเกินไป ให้ตรวจสอบการต้ังค่าความสว่าง/ความเข้มเพ่ือตรวจสอบว่าเหมาะสมสําหรับงานแฟกซ์
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1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก จางลง/เข้มข้ึน แล้วปรับการต้ังค่าสําหรับงานแฟกซ์ของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด
ตามปกติเคร่ืองพิมพ์จะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพท์ขณะท่ีกําลังส่งหรือได้รับแฟกซ์ หากเคร่ืองพิมพ์พบข้อผิดพลาดในระหว่างการรับส่งและการตั้งค่าการแก้ไขข้อ
ผิดพลาดตั้งเป็น เปิด เคร่ืองพิมพ์สามารถแจ้งให้ส่งบางส่วนของแฟกซ์ซํ้าใหม่อีกคร้ังได้ ค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานของการแก้ไขข้อผิดพลาด คือ เปิด

คุณควรปิดการแก้ไขข้อผิดพลาดในกรณีท่ีคุณกําลังมีปัญหาในการส่งหรือรับแฟกซ์ และคุณยอมรับข้อผดิพลาดในการส่ง การปิดการทํางานส่วนน้ีอาจเป็นประโยชน์เม่ือคุณ
กําลังส่งแฟกซ์ไปยังต่างประเทศ/พื้นท่ีหรือรับแฟกซ์จากต่างประเทศ/พื้นท่ี หรือหากคุณกําลังใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก บริการ แล้วเลือก บริการแฟกซ์

3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก เปิด

ตรวจสอบการตั้งค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ
หากเคร่ืองพิมพ์แฟกซ์ออกนอกพื้นท่ีกระดาษ ให้เปิดคุณสมบัติการพิมพ์แบบเหมาะกับขนาดกระดาษจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการต้ังค่าขนาดกระดาษเร่ิมต้นตรงกับขนาดของกระดาษในถาด

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การต้ังค่าข้ันสูง

3. เลือก พอดีกับกระดาษ แล้วเลือก On

ทําความสะอาดลูกกล้ิงดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษเกิดปัญหาในการจัดการกระดาษ เช่น กระดาษติดหรือดึงกระดาษหลายแผ่น ให้ทําความสะอาดลูกกล้ิงและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อน
กระดาษ

116 บท 9   การแก้ปัญหา THWW



1. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

2. ใช้ผ้าท่ีไม่มีขุยชุบนํ้าพอหมาดเช็ดลูกกล้ิงท้ังสองและแผ่นแยกกระดาษเพื่อ
ขจัดส่ิงสกปรก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารกัดกร่อน สารขัดเงา เบนซิน แอมโมเนีย
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนชิ้นส่วนใดๆ ของเคร่ืองพิมพ์
เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจสร้างความเสียหายให้กับเคร่ืองพิมพ์ได้ ห้ามวางของเหลว
บนกระจกหรือลูกกล้ิงของเคร่ืองพิมพ์โดยตรง เพราะของเหลวอาจร่ัวซึมและ
ทําให้เคร่ืองพิมพ์เสียหายได้

 

3. ปิดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ  

ส่งไปยังเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอ่ืน
ส่งงานแฟกซ์ไปยังเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่นเพ่ือดูว่าเคร่ืองแฟกซ์อีกเคร่ืองจะรับงานแฟกซ์ได้หรือไม่
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● หากเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่นรับแฟกซ์สําเร็จ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการต้ังค่าในเคร่ืองแฟกซ์ที่รับต้นฉบับ

● หากเคร่ืองแฟกซ์เคร่ืองอื่นรับแฟกซ์ไม่สําเร็จ ให้ตรวจสอบการต้ังค่าแฟกซ์ในเคร่ืองพิมพ์ของคุณ หากแฟกซ์ยังไม่สําเร็จ อาจมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ ลอง
ส่งแฟกซ์อีกคร้ังในภายหลัง

ตรวจสอบเคร่ืองแฟกซ์ของผู้ส่ง
ให้ผู้ส่งปรับการต้ังค่าความคมชดับนเคร่ืองแฟกซ์ท่ีส่งให้เข้มข้ึน และส่งแฟกซ์อีกคร้ัง

หากคุณภาพแฟกซ์ท่ีได้รับยังคงไม่ดี ให้ตรวจสอบการต้ังค่าแฟกซ์ในเคร่ืองพิมพ์ของคุณ
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แก้ปัญหาเครือข่ายแบบใช้สาย
ตรวจสอบรายการต่อไปน้ีเพื่อตรวจดูว่าผลิตภณัฑ์กําลังส่ือสารกับเครือข่ายอยู่หรือไม่ ก่อนการเร่ิมต้น ให้พิมพ์หน้าการกําหนดค่าจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์และระบุ IP
แอดเดรสเคร่ืองพิมพ์ท่ีอยู่ในหน้าน้ี

● การเชื่อมต่อไม่ดี

● เคร่ืองคอมพิวเตอร์กําลังใช้ IP แอดเดรสท่ีไม่ถูกต้องสําหรับเคร่ืองพิมพ์

● เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่ือสารกับเคร่ืองพิมพ์

● เคร่ืองพิมพ์ใช้การตั้งค่าลิงค์และ Duplex สําหรับเครือข่ายไม่ถูกต้อง

● โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทําให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน

● คอมพิวเตอร์หรือเวร์ิคสเตชั่นอาจต้ังค่าไม่ถูกต้อง

● เคร่ืองพิมพ์ถูกปิดใช้ หรือการต้ังค่าเครือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: HP ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เน่ืองจากคุณลักษณะน้ีเป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft ไม่ใช่
ไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ีเว็บไซต์ของ Microsoft ท่ี www.microsoft.com

การเชื่อมต่อไม่ดี
1. ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์ได้เชือ่มต่อกับพอร์ตเครือข่ายท่ีถูกต้องโดยใช้สายเคเบิลท่ีมีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชือ่มต่ออย่างแน่นหนาดีแล้ว

3. ดูการเชือ่มต่อพอร์ตเครือข่ายท่ีด้านหลังเคร่ืองพิมพ์ และตรวจสอบว่าไฟแสดงการทํางานสีเหลืองอําพันและไฟสถานะลิงค์สีเขียวยงัสว่างอยู่

4. หากปัญหายังคงเกิดข้ึน ให้ลองใช้สายเคเบิลหรือพอร์ตอื่นบนฮับ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์กําลังใช้ IP แอดเดรสท่ีไม่ถกูต้องสําหรับเคร่ืองพิมพ์
1. เปิดคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ์ และคลิกแถบ พอร์ต ตรวจสอบว่าเลือกท่ีอยู่ IP ปัจจุบันของเคร่ืองพิมพ์ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์จะแสดงอยู่ในหน้าการกําหนด

ค่าเคร่ืองพิมพ์

2. หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ HP ให้เลือกกล่องท่ีระบุว่า พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์น้ีทุกครั้ง แม้กระท่ัง
ในกรณีท่ี IP แอดเดรสเปล่ียนไป

3. หากคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โดยใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให้ใช้ชื่อโฮสต์แทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถูกต้อง ให้ลบเคร่ืองพิมพ์ออก และเพ่ิมอีกคร้ัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ไม่สามารถสือ่สารกับเคร่ืองพมิพ์
1. ทดสอบการส่ือสารเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย

a. เปิดพรอมต์บรรทัดคําส่ังท่ีคอมพิวเตอร์
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● สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เร่ิม) คลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

● สําหรับ OS X ให้ไปท่ี Applications จากน้ัน Utilities และเปิด Terminal

b. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสเคร่ืองพิมพ์

c. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกําลังทํางาน

2. หากคําส่ัง ping ไม่สําเร็จ ให้ตรวจดูว่าฮบัเครือข่ายเปิดอยู่ แล้วตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย เคร่ืองพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ว่าอุปกรณ์ท้ังหมดน้ีได้รับการต้ังค่าสําหรับ
เครือข่ายเดียวกันหรือไม่

เคร่ืองพมิพ์ใช้การตัง้ค่าลิงค์และ Duplex สําหรับเครือข่ายไม่ถกูต้อง
HP ขอแนะนําให้คงการต้ังค่าเหล่าน้ีเป็นโหมดอัตโนมัติ (การตั้งค่าเร่ิมต้น) หากคุณเปล่ียนการต้ังค่าเหล่าน้ี คุณต้องเปล่ียนการต้ังค่าแบบเดียวกันให้กับเครือข่ายของคุณ
ด้วย

โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทําให้เกดิปัญหาการใช้งานร่วมกัน
ตรวจสอบว่าติดต้ังโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อย่างถูกต้อง และใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ท่ีถูกต้อง

คอมพวิเตอร์หรือเวิร์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถกูต้อง
1. ตรวจสอบไดรเวอร์เครือข่าย ไดรเวอร์การพิมพ์ และการต้ังค่าการกําหนดเส้นทางเครือข่าย

2. ตรวจสอบว่ากําหนดค่าระบบการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง

เคร่ืองพมิพ์ถูกปิดใช้ หรือการตั้งค่าเครือข่ายอ่ืนไม่ถกูต้อง
1. ตรวจดูหน้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือข่าย เปิดใช้งาน หากจําเป็น

2. กําหนดค่าการต้ังค่าเครือข่ายใหม่ หากจําเป็น
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การแก้ปัญหาเครอืข่ายแบบไร้สาย
● รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย

● เคร่ืองพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากส้ินสุดการกําหนดค่าไร้สาย

● เคร่ืองพิมพ์ไม่พิมพ์ และมีการติดต้ังไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์

● การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทํางานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายหรือเคร่ืองพิมพ์

● ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อื่นเข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย

● เคร่ืองพิมพ์ไร้สายสูญเสียการส่ือสารเม่ือเชื่อมต่อกับ VPN

● เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย

● เครือข่ายไร้สายไม่ทํางาน

● ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย

● ลดคล่ืนรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย

รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย
● ตรวจสอบว่าไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย

● ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์และเราเตอร์ไร้สายเปิดเคร่ืองอยู่และมีไฟเข้า และตรวจสอบว่าเปิดสัญญาณไร้สายในเคร่ืองพิมพ์แล้ว

● ตรวจสอบว่าชุดตัวระบุบริการ (SSID) ถูกต้อง พิมพ์หน้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบ SSID หากไม่แน่ใจว่า SSID ถูกต้อง ให้ทําการต้ังค่าไร้สายอีกคร้ัง

● สําหรับเครือข่ายท่ีมีการรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลการรักษาความปลอดภัยถูกต้อง หากข้อมูลการรักษาความปลอดภยัไม่ถูกต้อง ให้ทําการต้ังค่าไร้
สายอีกคร้ัง

● หากเครือข่ายไร้สายทํางานถูกต้อง ให้ลองเข้าถึงคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่นบนเครือข่ายไร้สาย หากเครือข่ายมีการเชือ่มต่ออินเตอร์เน็ต ให้ลองเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
การเชื่อมต่อไร้สาย

● ตรวจสอบว่าวิธเีข้ารหัส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสําหรับเคร่ืองพิมพ์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย (ในเครือข่ายท่ีใช้การรักษาความปลอดภัย WPA)

● ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์อยู่ภายในช่วงเครือข่ายไร้สาย สําหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ เคร่ืองพิมพ์ต้องอยู่ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อมต่อไร้สาย (เราเตอร์ไร้สาย)

● ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุบดบังสัญญาณไร้สาย ย้ายวัตถุโลหะขนาดใหญ่ใดๆ ท่ีต้ังอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อกับเคร่ืองพิมพ์ ตรวจดูว่า เสา ผนัง หรือเสาท่ีมีโลหะหรือ
คอนกรีตไม่ได้อยู่ค่ันกลางระหว่างเคร่ืองพิมพ์และจุดเชื่อมต่อสัญญาณ

● ตรวจสอบว่าเคร่ืองพิมพ์ต้ังอยู่ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอาจมีคล่ืนรบกวนสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์ต่างๆ สามารถรบกวนสัญญาณไร้สายได้รวมถึง มอเตอร์
โทรศัพท์ไร้สาย ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย เครือข่ายไร้สายอื่น และอุปกรณ์ Bluetooth บางชิ้น

● ตรวจสอบว่าติดต้ังไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์แล้ว

● ตรวจสอบว่าคุณเลือกพอร์ตเคร่ืองพิมพ์ถูกต้อง

● ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเดียวกัน

● สําหรับ OS X ให้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน Bonjour
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เคร่ืองพมิพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากสิน้สดุการกาํหนดค่าไร้สาย
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดเคร่ืองพิมพ์แล้วและเคร่ืองพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม

2. ปิดไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทํางานอย่างถูกต้อง

4. ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทํางานถูกต้อง หากจําเป็น ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

5. ตรวจสอบว่าคุณสามารถเปิด HP Embedded Web Server ของเคร่ืองพิมพ์จากคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

เคร่ืองพมิพ์ไม่พมิพ์ และมีการติดตั้งไฟร์วอลล์อ่ืนบนคอมพวิเตอร์
1. อัปเดตไฟร์วอลล์ด้วยการอัปเดตล่าสุดท่ีมีจากผู้ผลิต

2. หากโปรแกรมต้องการการเข้าถึงไฟร์วอลล์เม่ือคุณติดต้ังเคร่ืองพิมพ์หรือพิมพ์งาน ให้ตรวจดูว่าคุณได้อนุญาติให้โปรแกรมทํางาน

3. ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว แล้วติดต้ังเคร่ืองพิมพ์ไร้สายบนคอมพิวเตอร์ เปิดใช้งานไฟร์วอลล์เม่ือติดต้ังระบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทํางานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายหรือเคร่ืองพมิพ์
1. ตรวจดูว่าเราเตอร์หรือเคร่ืองพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่

2. พิมพ์หน้าการกําหนดค่า

3. เปรียบเทียบชุดตัวระบุบริการ (SSID) ในหน้าการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าเคร่ืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์

4. หากหมายเลขไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชือ่มต่อเครือข่ายเดียวกัน กําหนดการต้ังค่าไร้สายสําหรับเคร่ืองพิมพ์อีกคร้ัง

ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อ่ืนเข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย
1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์อื่นอยู่ในช่วงสัญญาณไร้สายและไม่มีส่ิงกีดขวางสัญญาณ สําหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ ช่วงสัญญาณไร้สายคือ ภายใน 30 ม. ของจุดเชื่อม

ต่อไร้สาย

2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปิดเคร่ืองพิมพ์แล้วและเคร่ืองพิมพ์อยู่ในสถานะพร้อม

3. ปิดไฟร์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

4. ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทํางานอย่างถูกต้อง

5. ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทํางานถูกต้อง หากจําเป็น ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

เคร่ืองพมิพ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN
● โดยปกติแล้ว คุณไม่สามารถเชือ่มต่อกับ VPN และเครือข่ายอื่นได้ในเวลาเดียวกัน

เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย
● ตรวจดูว่าเราเตอร์ไร้สายเปิดอยู่และมีไฟเข้า

● เครือข่ายอาจซ่อนอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายท่ีซ่อนอยู่ได้
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เครือข่ายไร้สายไม่ทํางาน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย

2. ในการตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายสูญเสียการส่ือสารหรือไม่ ให้ลองเชือ่มต่อกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่าย

3. ทดสอบการส่ือสารเครือข่ายโดยการ Ping เครือข่าย

a. เปิดพรอมต์บรรทัดคําส่ังท่ีคอมพิวเตอร์

● สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เร่ิม) คลิก Run (เรียกใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

● สําหรับ OS X ให้ไปท่ี Applications จากน้ัน Utilities และเปิด Terminal

b. พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสของเราเตอร์

c. หากหน้าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงว่าเครือข่ายกําลังทํางาน

4. ตรวจดูว่าเราเตอร์หรือผลิตภณัฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่

a. พิมพ์หน้าการกําหนดค่า

b. เปรียบเทียบหมายเลขชุดบริการ (SSID) บนรายงานการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าคอมพิวเตอร์

c. หากหมายเลขไม่เหมือนกัน อุปกรณ์จะไม่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกัน กําหนดการตั้งค่าไร้สายสําหรับเคร่ืองพิมพ์อีกคร้ัง

ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบวินิจฉัยที่มีข้อมูลเก่ียวกับการต้ังค่าเครือข่ายไร้สายได้จากแผงควบคุมผลิตภัณฑ์

1. แตะปุ่มการต้ังค่า  ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดเมนู การวินิจฉัยด้วยตัวเอง

3. แตะปุ่ม ทดสอบระบบไร้สาย เพื่อเร่ิมต้นทดสอบ ผลิตภัณฑ์จะพิมพ์หน้าทดสอบท่ีแสดงผลลัพธ์การทดสอบ

ลดคล่ืนรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย
เคล็ดลับต่อไปน้ีสามารถลดคล่ืนรบกวนเครือข่ายไร้สายได้:

● วางอุปกรณ์ไร้สายให้ห่างจากวตัถุโลหะขนาดใหญ่ เช่น ตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์ท่ีมีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น เช่น ไมโครเวฟและโทรศัพท์ไร้สาย วตัถุเหล่าน้ัน
สามารถรบกวนสัญญาณวิทยไุด้

● วางอุปกรณ์ไร้สายให้ห่างจากส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ วัตถุเหล่าน้ีสามารถดูดซับคล่ืนวิทยุและทําให้สัญญาณอ่อนลง

● วางเราเตอร์ไร้สายในตําแหน่งก่ึงกลางท่ีอุปกรณ์ไร้สายในเครือข่ายสามารถมองเห็นได้
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การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์
● ตรวจสอบการต้ังค่าฮาร์ดแวร์

● ส่งแฟกซ์ได้ช้า

● คุณภาพแฟกซ์ไม่ดี

● แฟกซ์ถูกตัดหรือพิมพ์บนสองหน้า

ตรวจสอบการตั้งค่าฮาร์ดแวร์
● วธิีการแก้ไขมีหลายวิธี หลังจากทําตามวิธีแก้ไขแต่ละวิธี ให้ทดลองแฟกซ์เพื่อดูว่ายังคงมีอยู่หรือไม่

● เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผลที่สุด ให้ต่อสายโทรศัพท์จากเคร่ืองพิมพ์กับแจ็คโทรศัพท์ท่ีผนังโดยตรง ถอดอุปกรณ์อื่นท้ังหมดท่ีต่อกับเคร่ืองพิมพ์

1. ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ต่อกับพอร์ตท่ีถูกต้องบริเวณด้านหลังของเคร่ืองพิมพ์

2. ตรวจสอบสายโทรศัพท์โดยใช้ทดสอบแฟกซ์:

a. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

b. เลือก บริการ แล้วเลือก บริการแฟกซ์

c. เลือก ใช้ทดสอบแฟกซ์ เคร่ืองจะพิมพ์รายงานการทดสอบแฟกซ์

รายงานจะประกอบด้วยผลลัพธ์ท่ีเป็นไปได้ดังน้ี:

● สําเร็จ: รายงานจะประกอบด้วยการต้ังค่าแฟกซ์ปัจจุบันท้ังหมดสําหรับตรวจสอบ

● ไม่ผ่าน: รายงานจะระบุรายละเอียดของปัญหาพร้อมให้คําแนะนําวธิีการแก้ไขปัญหา

3. ตรวจสอบว่าเฟิร์มแวร์ของเคร่ืองพิมพ์เป็นเวอร์ชนัปัจจุบัน

a. ไปท่ี www.hp.com/support

b. คลิก Drivers & Software พิมพ์หมายเลขเคร่ืองพิมพ์ของคุณในหน้าต่าง แล้วคลิก Search หากจําเป็น ให้คลิกรุ่นของคุณในรายการ
ผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน

หน้า Software & Driver Downloads จะเปิด

c. เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ แล้วคลิก Next

d. คลิกเคร่ืองหมายบวกถัดจาก Firmware แล้วคลิก HP LaserJet Firmware Update Utility

e. คลิก Download

f. เม่ือดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือติดต้ังและเรียกใช้ยทูิลิตี

ยูทิลิตีจะตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับเคร่ืองพิมพ์ HP ของคุณ หากพบการอัปเดต ยทิูลิต้ีจะติดต้ังการอัปเดตท่ีมีอยู่

g. เม่ือการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ลองส่งแฟกซ์อีกคร้ัง
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4. ตรวจสอบว่าต้ังค่าแฟกซ์แล้วเม่ือติดต้ังซอฟต์แวร์เคร่ืองพิมพ์ใหม่

จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในโฟลเดอร์โปรแกรมของ HP เรียกใช้ Fax Setup Utility (ยทูิลิต้ีการต้ังค่าแฟกซ์)

5. ตรวจสอบว่าบริการโทรศัพท์รองรับแฟกซ์อะนาล็อก

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพ์ HP ออกแบบมาสําหรับใช้กับระบบโทรศัพท์แบบอะนาล็อกโดยเฉพาะ

● หากคุณใช้ ISDN หรือ PBX แบบดิจิตอล ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพ่ือขอรับข้อมูลเก่ียวกับการกําหนดค่าเป็นสายแฟกซ์อะนาล็อก

● หากคุณใช้บริการ VoIP ให้เปล่ียน ความเร็วแฟกซ์ เป็น ช้า(V.29) จากแผงควบคุม สอบถามผู้ให้บริการของคุณว่ารองรับการใช้งานแฟกซ์หรือไม่ และ
ความเร็วแฟกซ์โมเด็มท่ีแนะนําให้ใช้ บางบริษัทอาจต้องใช้อะแดปเตอร์

● หากคุณใช้บริการ DSL ให้ตรวจสอบว่ามีวงจรกรองสัญญาณต่อกับสายโทรศัพท์ท่ีต่อเข้ากับเคร่ืองพิมพ์ ติดต่อผู้ให้บริการ DSL หรือวงจรกรองสัญญาณ
DSL หากคุณยังไม่มี หากคุณติดต้ังวงจรกรองสัญญาณ DSL อยู่แล้ว ให้ลองเปล่ียนวงจรกรองสัญญาณ เน่ืองจากตัวท่ีติดต้ังอยู่อาจชํารุด

6. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยละเอียดในส่วนท่ีต่อจากส่วนน้ี

ส่งแฟกซ์ได้ช้า
คุณภาพสายโทรศัพท์ของเคร่ืองพิมพ์ไม่ดี

● ลองส่งแฟกซ์อีกคร้ังเม่ือสภาพสายโทรศัพท์ได้รับการแก้ไขแล้ว

● ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ว่าสายโทรศัพท์รองรับแฟกซ์หรือไม่

● ใช้กระดาษขาวเป็นต้นฉบับ อย่าใช้สี เช่น สีเทา เหลือง หรือชมพู

● แบ่งงานแฟกซ์ขนาดใหญ่เป็นส่วนเล็กๆ และส่งแฟกซ์แยกกัน

● ปิดการต้ังค่า การแก้ไขข้อผิดพลาด

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก บริการ แล้วเลือก บริการแฟกซ์

3. เลือก การแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วเลือก ปิด

หมายเหตุ: การปิด การแก้ไขข้อผดิพลาด จะทําให้คุณภาพของภาพลดลง

● เพิ่มการต้ังค่า ความเร็วแฟกซ์

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่าข้ันสูง

3. เลือก ความเร็วแฟกซ์ แล้วเลือกการต้ังค่าที่ถูกต้อง

● เปล่ียนการต้ังค่าแฟกซ์บนแผงควบคุมให้มีความละเอียดตํ่าลง

หมายเหตุ: แฟกซ์ท่ีมีความละเอียดสูงกว่าอาจใช้เวลาในการส่งนานกว่าแฟกซ์ท่ีมีความละเอียดตํ่ากว่า
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1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่าข้ันสูง

3. เลือก ความละเอียดแฟกซ์ แล้วเลือกการตั้งค่าท่ีถูกต้อง

คุณภาพแฟกซ์ไม่ดี
แฟกซ์ไม่ชัดเจนหรือจางเกินไป

● เพิ่มความละเอียดแฟกซ์เม่ือส่งแฟกซ์ ความละเอียดไม่มีผลต่อแฟกซ์ที่ได้รับ

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่าข้ันสูง

3. เลือก ความละเอียดแฟกซ์ แล้วเลือกการตั้งค่าท่ีถูกต้อง

หมายเหตุ: การเพิ่มความละเอียดจะทําให้ความเร็วในการส่งช้า

● เปิดการต้ังค่า การแก้ไขข้อผดิพลาด จากแผงควบคุม

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก บริการ แล้วเลือก บริการแฟกซ์

3. เลือก การแก้ไขข้อผดิพลาด แล้วเลือก เปิด

● ตรวจสอบตลับผงหมึกและเปล่ียนตลับหมึก หากจําเป็น

● ให้ผู้ส่งปรับการต้ังค่าความคมชัดบนเคร่ืองแฟกซ์ท่ีส่งให้เข้มข้ึน และส่งแฟกซ์อีกคร้ัง

แฟกซ์ถกูตัดหรือพมิพ์บนสองหน้า
● ต้ังค่า ขนาดกระดาษเร่ิมต้น แฟกซ์จะพิมพ์บนกระดาษขนาดเดียวตามการต้ังค่า ขนาดกระดาษเร่ิมต้น

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก การตั้งค่ากระดาษ

3. เลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกการตั้งค่าท่ีถูกต้อง

● กําหนดประเภทและขนาดกระดาษสําหรับถาดท่ีใช้สําหรับแฟกซ์

● เปิดการต้ังค่า พอดีกับกระดาษ เพื่อพิมพ์แฟกซ์ท่ีมีความยาวมากข้ึนบนกระดาษ Letter หรือ A4

1. บนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์ ให้กดหรือแตะปุ่มการต้ังค่า 

2. เลือก การตั้งค่าแฟกซ์ แล้วเลือก การตั้งค่าข้ันสูง

3. เลือก พอดีกับกระดาษ แล้วเลือก On

หมายเหตุ: หากปิดการต้ังค่า พอดีกับกระดาษ และต้ังค่า ขนาดกระดาษเร่ิมต้น เป็น Letter ต้นฉบับขนาด Legal จะพิมพ์สองหน้า
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