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1 ใช้งานอย่างไร

● เร่ิมตน้ใชง้าน

● การพิมพ์

● การทาํสาํเนาและสแกน

● โทรสาร

● บริการบนเวบ็

● การดูแลตลบัหมึกพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหา
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

คู่มือผูใ้ชฉ้บบัน้ีจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิใชเ้คร่ืองพิมพแ์ละการแกไ้ขปัญหาต่างๆ

● การเขา้ใชง้าน

● HP EcoSolutions (โซลูชนัรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ HP)

● รู้จกักบัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● การใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● ใส่กระดาษ

● การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์

● ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

● ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

● การอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● ปิดเคร่ืองพิมพ์

การเข้าใช้งาน
เคร่ืองพิมพจ์ะมีคุณสมบติัต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ีพิการสามารถใชง้านได้

การมองเห็น

ผูใ้ชท่ี้มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพไ์ด ้โดยใชต้วัเลือกและคุณสมบติัการเขา้ใชง้าน
ต่างๆ ของระบบปฏิบติัการ นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ยงัสนบัสนุนเทคโนโลยเีพื่อใหค้วามช่วยเหลือส่วนใหญ่ เช่น โปรแกรมอ่านหนา้จอ โปรแกรมอ่านอกัษรเบรลล ์และ
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นขอ้ความ สาํหรับผูใ้ชท่ี้ตาบอดสี ปุ่มและแทบ็สีท่ีใชใ้นซอฟตแ์วร์ของ HP จะมีขอ้ความหรือป้ายช่ือไอคอนท่ีส่ือถึงการใชง้านท่ีเหมาะสม

การเคลือ่นไหว

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

การให้บริการช่วยเหลอื

หากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเขา้ใชง้านเคร่ืองพิมพน้ี์ และความรับผดิชอบของ HP ท่ีมีต่อการเขา้ใชง้านผลิตภณัฑ ์โปรดดูขอ้มูลในเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี 
www.hp.com/accessibility

หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ใชง้านของ Mac OS X โปรดดูขอ้มูลในเวบ็ไซตข์อง Apple ท่ี www.apple.com/accessibility
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HP EcoSolutions (โซลูชันรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ HP)
Hewlett-Packard มุ่งมัน่ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั เพื่อใหคุ้ณจดัการงานพิมพอ์ยา่งรับผดิชอบทั้งท่ีบา้นและท่ีทาํงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ี HP ปฏิบติัตามระหวา่งกระบวนการผลิตไดท่ี้ โครงการดูแลรักษาผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP โปรดไปท่ี www.hp.com/ecosolutions

● การจดัการการใชพ้ลงังาน

● ประหยดัอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ์

การจดัการการใช้พลงังาน
เพื่อประหยดัไฟฟ้า เคร่ืองพิมพป์ระกอบดว้ยคุณลกัษณะต่อไปน้ี

โหมดสลปี

การใชพ้ลงังานจะลดลงเม่ือเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นโหมดสลีป เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดใชพ้ลงังานตํ่าหลงัไม่มีการดาํเนินการใดๆ เป็นเวลา 5 นาที

การเปล่ียนระยะเวลาไม่มีการดาํเนินการใดๆ ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีป:

1. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก 

2. กดเลือก Sleep Mode (โหมดสลีป) จากนั้นกดเลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ

การตั้งเวลาเปิดและปิด

ใชคุ้ณสมบติัน้ีเพื่อเปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพใ์นวนัท่ีเลือกไวโ้ดยอตัโนมติั ตวัอยา่งเช่น คุณสามารถตั้งเวลาเคร่ืองพิมพใ์หเ้ปิดเวลา 8.00 น. และปิดเวลา 20.00 น. ตั้งแต่
วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ดว้ยวธีิน้ี คุณจะประหยดัพลงังานในช่วงกลางคืนและสุดสปัดาห์

การตั้งแวลาและวนัเพื่อเปิดและปิด:

1. ท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก 

2. กดเลือก Schedule Printer On/Off (ตั้งเวลาเปิด/ปิดเคร่ืองพิมพ)์

3. กดตวัเลือกท่ีตอ้งการ และปฏิบติัตามขอ้ความบนหนา้จอเพื่อตั้งเวลาและวนัปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: ปิดเคร่ืองพิมพต์ามขั้นตอนท่ีถกูตอ้งทุกคร้ังโดยใช ้Schedule Off (ตั้งเวลาปิด) หรือ  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด))

หากคุณปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถูกตอ้ง แคร่ตลบัหมึกพิมพอ์าจไม่เล่ือนกลบัไปยงัตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งและทาํใหเ้กิดปัญหากบัตลบัหมึกพิมพแ์ละคุณภาพงานพิมพไ์ด้

ประหยดัอปุกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์
หากตอ้งการประหยดัอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ ์เช่น หมึกพิมพแ์ละกระดาษ ลองทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ี:

● รีไซเคิลโดยใชต้ลบัหมึกพิมพข์องแทข้อง HP ผา่น HP Planet Partners สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/recycle

● ใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่าโดยพิมพบ์นกระดาษทั้งสองดา้น

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

● เปล่ียนคุณภาพการพิมพใ์นโปรแกรมควบคุมเคร่ืองพิมพเ์ป็นการตั้งค่าเอกสารร่าง การตั้งค่าเอกสารร่างจะใชห้มึกพิมพน์อ้ยลง

● อยา่ทาํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยไม่จาํเป็น เน่ืองจากจะทาํใหเ้ปลืองหมึกและทาํใหต้ลบัหมึกพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง
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รู้จกักบัส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ภาพดา้นหนา้

● อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ์

● ดา้นหลงั

ภาพด้านหน้า

1 ตวัป้อนกระดาษ

2 กระจกสแกนเนอร์

3 พอร์ตบสัอนุกรมแบบสากล (USB) ดา้นหนา้

4 ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)

5 ถาดรับกระดาษ

6 ถาดป้อนกระดาษ

7 แกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษ

8 หนา้จอแผงควบคุม

9 แผงควบคุม

10 ถาดป้อนเอกสาร

11 ตวัปรับความกวา้งกระดาษของตวัป้อนกระดาษ
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อุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์

1 หวัพิมพ์

2 ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: ควรเกบ็ตลบัหมึกพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพเ์พื่อป้องกนัปัญหาคุณภาพในการพิมพห์รือความเสียหายของหวัพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน หลีกเล่ียงการนาํอุปกรณ์ส้ินเปลือง
ออกมาเป็นเวลานาน หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยู่

ด้านหลงั

1 พอร์ตบสัอนุกรมแบบสากล (USB) ดา้นหลงั

2 พอร์ตเครือข่าย Ethernet

3 พอร์ตโทรสาร (2-EXT)

4 พอร์ตโทรสาร (1-LINE)

5 ช่องเสียบสายไฟ
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การใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

● ไอคอนหนา้จอแผงควบคุม

● การเปล่ียนการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์

ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะต่างๆ
แผนผงัและตารางท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ีจะแสดงขอ้มูลอา้งอิงโดยยอ่เก่ียวกบัคุณสมบติัของแผงควบคุมบนเคร่ืองพิมพ์

หมายเลข ช่ือและคาํอธิบาย

1 ไฟแสดงสถานะไร้สาย: แสดงถึงสถานะการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

2 Home button (ปุ่มหนา้หลกั): กลบัไปยงัหนา้จอหลกัจากหนา้จออ่ืนๆ

3 หนา้จอแผงควบคุม: กดเลือกหนา้จอเพื่อเลือกตวัเลือกเมนู หรือเล่ือนไปตามรายการเมนู สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรูปไอคอนท่ีปรากฏบนหนา้จอ โปรดดู ไอคอนหนา้จอแผงควบคุม

4 Back button (ปุ่มยอ้นกลบั): กลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้น้ี

5 Help button (ปุ่มวธีิใช)้: เปิดเมนูวธีิใช้

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน วตัถุประสงค์

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถทาํสาํเนาหรือเลือกตวัเลือกอ่ืน

แสดงวา่มีการเช่ือมต่อเครือข่าย Ethernet อยู ่และสามารถเขา้ใชง้านหนา้จอสถานะเครือข่ายได้

จากเมนู HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) คุณสามารถเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) (แบบปลอดภยัและแบบไม่
ปลอดภยั) ปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) และแสดงช่ือและรหสัผา่นของ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) (ในกรณีท่ี HP 
Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) เปิดแบบปลอดภยั) 
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ไอคอน วตัถุประสงค์

แสดงวา่ HP ePrint เปิดอยู ่สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP ePrint 

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถส่งโทรสาร หรือเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถทาํการสแกน

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถใชว้สัดุสาํหรับพิมพข์อง HP มากมาย ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชนัสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ

แสดงหนา้จอภาพถ่ายสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายและการทาํภาพถ่ายสาํหรับหนงัสือเดินทาง

แสดงหนา้จอการตั้งค่าสาํหรับการสร้างรายงานและการเปลี่ยนค่าโทรสารและค่าการบาํรุงรักษาอ่ืนๆ

หนา้จอแสดงวดีิโอวธีิการ ขอ้มูลคุณสมบติัของเคร่ืองพิมพ ์และคาํแนะนาํต่างๆ

แสดงสถานะเครือข่ายไร้สายและตวัเลือกเมนู สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย

หมายเหตุ:  (Ethernet) และ  (Wireless (ไร้สาย)) จะไม่ปรากฏข้ึนพร้อมกนั การแสดงไอคอน Ethernet หรือไอคอนเครือข่ายไร้สายจะข้ึนอยู่

กบัการเช่ือมต่อเครือข่ายสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ หากการเช่ือมต่อเครือข่ายของเคร่ืองพิมพไ์ม่ไดต้ั้งค่าไว ้ค่าเร่ิมตน้จะกาํหนดใหแ้ผงควบคุมเคร่ืองพิมพแ์สดงเป็น 

(Wireless (ไร้สาย))

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถกาํหนดค่าคุณสมบติัส่ิงแวดลอ้มของเคร่ืองพิมพบ์างประการได้

แสดงขอ้มูลสถานะสาํหรับฟังกช์ัน่ตอบรับอตัโนมติั, บนัทึกการส่งโทรสาร และระดบัเสียงของโทรสาร

แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ ์และระดบัการเติมหมึก

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความ
เตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์
ใหม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

การเปลีย่นการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์
ใชแ้ผงควบคุมเพื่อเปล่ียนฟังกช์ัน่การทาํงานของเคร่ืองพิมพแ์ละค่าปรับตั้ง พิมพร์ายงาน หรือดูวธีิใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ คุณยงัสามารถเปล่ียนการตั้งค่าของเคร่ืองพิมพโ์ดยใชเ้คร่ืองมือซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เช่น ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพข์อง HP, HP Utility (OS X) หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS)

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองมือ โปรดดู เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์
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การแก้ไขค่าปรับตั้งสําหรับฟังก์ช่ันการทาํงาน

หนา้จอ หนา้หลกั ของแผงควบคุมจะแสดงฟังกช์ัน่การทาํงานต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพ์

1. จากหนา้จอแผงควบคุม กดและเล่ือนน้ิวไปตามหนา้จอ จากนั้นกดท่ีไอคอนเพื่อเลือกฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการ

2. หลงัจากเลือกฟังกช์ัน่การทาํงานแลว้ ใหก้ดและเล่ือนค่าต่าง ๆ ท่ีมี จากนั้นกดเลือกค่าท่ีตอ้งการแกไ้ข

3. ทาํตามคาํแนะนาํท่ีหนา้จอแผงควบคุมเพื่อแกไ้ขค่า

หมายเหตุ: กดเลือก  (หนา้หลกั) เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอ หนา้หลกั

การแก้ไขค่าของเคร่ืองพมิพ์

การแกไ้ขค่าของเคร่ืองพิมพห์รือพิมพร์ายงานโดยใชต้วัเลือกท่ีมีจากหนา้จอ Setup Menu (เมนูตั้งค่า):

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือกและเล่ือนไปตามหนา้จอต่าง ๆ

3. กดเลือกรายการหนา้จอเพื่อเลือกหนา้จอหรือตวัเลือก

หมายเหตุ: กดเลือก  (หนา้หลกั) เพื่อกลบัไปท่ีหนา้จอ หนา้หลกั

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษประเภทต่างๆ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือในปริมาณมาก แนะนาํ
ใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด เขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบักระดาษ HP

HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพเ์อกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการ
ทดสอบวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มี
สีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและแหง้เร็วกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป เลือกซ้ือกระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายไดจ้าก
ผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

● คาํแนะนาํการเลือกและการใชก้ระดาษ

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพมิพ์
หากคุณตอ้งการคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสาํหรับประเภทของงานที่คุณกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภมิูภาคของคุณ
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การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมยีมพลสัของ HP

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

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถ่ายท่ีมีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบัโดยไม่มีร่องรอยท้ิงไว ้โดยสามารถกนันํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได ้
งานพิมพข์องคุณจะดูเหมือนและใหค้วามรู้สึกเทียบไดก้บัภาพถ่ายท่ีอดัจากร้าน กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. 
(4 x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซ่ึงมีลกัษณะผวิสองแบบนัน่คือแบบผวิมนัหรือผวิมนัเลก็นอ้ย (ผวิมนั-ดา้น) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ี
ปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

ใหคุ้ณไดพ้ิมพส์แน็ปช็อตประจาํวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท่ีออกแบบมาสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายแบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคายอ่มเยาน้ีมี
คุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบั คุณจะไดภ้าพคมชดัเม่ือคุณใชก้ระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จต็ กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผวิมนั และมีหลายขนาด รวมทั้ง
ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว และ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● ชุดคุ้มค่ารูปภาพ HP

ชุดผลิตภณัฑส์าํหรับภาพถ่ายของ HP ประกอบดว้ยตลบับรรจุหมึกของแทข้อง HP และกระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP ท่ีรวมอยูใ่นชุดบรรจุภณัฑแ์สนสะดวก 
ซ่ึงช่วยคุณประหยดัเวลา และทาํใหคุ้ณไม่ตอ้งคาดเดาถึงคุณภาพของการพิมพภ์าพถ่ายท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามืออาชีพ ในราคาประหยดัดว้ยเคร่ืองพิมพ ์HP ของคุณ 
หมึกของแทข้อง HP และกระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานร่วมกนัเพื่อใหภ้าพถ่ายของคุณคงทนและมีสีสนัสดใส ไม่วา่จะพิมพส์กั
ก่ีคร้ัง เหมาะสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายสุดประทบัใจในวนัพกัผอ่นหรือการพิมพจ์าํนวนมากเพื่อแจกจ่าย

เอกสารสําหรับธุรกจิ

● กระดาษพรีเมยีมสําหรับงานนําเสนอของ HP 120 แกรม (เคลอืบด้าน)

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวจิยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้าหนกั
มากเพื่อใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบมนัของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบมนัสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบดา้นทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน
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งานพมิพ์ประจาํวนั

กระดาษทั้งหมดท่ีระบุสาํหรับการพิมพใ์นทุกวนั มีเทคโนโลย ีColorLok Technology เพื่อการลดรอยเป้ือน มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษพมิพ์องิค์เจต็สีขาวของ HP

กระดาษพิมพอิ์งคเ์จต็สีขาวของ HP ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง เหมาะสาํหรับ
ใชพ้ิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษสําหรับการพมิพ์ของ HP

กระดาษสาํหรับการพิมพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษสําหรับงานสํานักงานของ HP

กระดาษสาํหรับงานสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง เหมาะสาํหรับงานทาํสาํเนา เอกสารร่าง บนัทึกช่วยจาํ และเอกสารประจาํวนัอ่ืนๆ 
กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30%

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP

เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด

หากตอ้งการสัง่ซ้ือกระดาษของ HP หรือวสัดุอ่ืนๆ ใหไ้ปท่ี www.hp.com ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น

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

คาํแนะนําการเลอืกและการใช้กระดาษ
เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ใส่กระดาษหน่ึงประเภทในแต่ละคร้ังลงในถาดหรือตวัป้อนกระดาษ

● เม่ือใส่กระดาษลงในถาดและตวัป้อนกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่กระดาษอยา่งถกูตอ้งแลว้

● อยา่ใส่วสัดุพิมพล์งในถาดหรือตวัป้อนกระดาษมากเกินไป

● หากไม่ตอ้งการประสบปัญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพไ์ม่ดี และปัญหาการพิมพอ่ื์นๆ ควรหลีกเล่ียงการใส่กระดาษต่อไปน้ีในถาดกระดาษหรือตวัป้อน
กระดาษ:

— กระดาษแบบฟอร์มท่ีมีหลายส่วน

— วสัดุพิมพท่ี์เสียหาย โคง้งอ หรือยบัยน่

— วสัดุพิมพท่ี์มีรอยตดัหรือรอยปรุ

— วสัดุพิมพท่ี์มีพ้ืนผวิขรุขระ, มีรอยนูน หรือไม่ดูดซบัหมึก

— วสัดุพิมพท่ี์นํ้ าหนกัเบาเกินไปหรือยดืง่าย

— วสัดุพิมพท่ี์มีลวดเยบ็กระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ
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ตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติมในการใส่กระดาษไดจ้าก ใส่กระดาษ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษ
การใส่กระดาษมาตรฐาน

1. ยกถาดรับกระดาษข้ึน

2. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาเพื่อขยายพื้นท่ี

หมายเหตุ: การใส่กระดาษขนาด Legal ใหเ้ล่ือนปุ่มสีเทา (ดา้นซา้ยหนา้ของถาดป้อนกระดาษ) ไปยงัดา้นขวา แลว้ดึงดา้นหนา้ของถาดลงมา

3. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษออกจนสุด
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4. ใส่กระดาษลงไปตรงกลางถาดโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลง

ใหแ้น่ใจวา่ปึกกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมดา้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เลยพน้ขีดความสูงของปึกกระดาษดา้นขา้งของ
ถาด

หมายเหตุ: อยา่ใส่กระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

5. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดใหชิ้ดขอบปึกกระดาษ จากนั้นปิดถาด
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6. ขอ้ความปรากฎบนจอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อแจง้ใหคุ้ณเปล่ียนการตั้งค่ากระดาษถา้คุณไดเ้ปล่ียนประเภทวสัดุพิมพ ์หรือคงการตั้งค่าไวถ้า้คุณไดน้าํเอาส่ิงท่ีใส่ไว้
ก่อนหนา้น้ีกลบัมาใส่เหมือนเดิม

7. ดึงท่ีรองกระดาษบนถาดรับกระดาษออก

การใส่ซองจดหมาย

1. ยกถาดรับกระดาษข้ึน

2. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาเพื่อขยายพื้นท่ี
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3. ใส่ซองจดหมายดว้ยดา้นท่ีคุณตอ้งการใหพ้ิมพล์งไป แลว้ใส่เขา้ไปตามภาพ

ใหแ้น่ใจวา่ปึกกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมดา้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เลยพน้ขีดความสูงของปึกกระดาษดา้นขา้งของ
ถาด

หมายเหตุ: อยา่ใส่ซองจดหมายในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน

4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดใหชิ้ดขอบปึกซองจดหมาย จากนั้นสอดถาดกระดาษเขา้ไปใหม่

5. ขอ้ความปรากฎบนจอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อแจง้ใหคุ้ณเปล่ียนการตั้งค่ากระดาษถา้คุณไดเ้ปล่ียนประเภทวสัดุพิมพ ์หรือคงการตั้งค่าไวถ้า้คุณไดน้าํเอาส่ิงท่ีใส่ไว้
ก่อนหนา้น้ีกลบัมาใส่เหมือนเดิม

6. ดึงท่ีรองกระดาษบนถาดรับกระดาษออก
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การใส่การ์ดและกระดาษภาพถ่าย

1. ยกถาดรับกระดาษข้ึน

2. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาเพื่อขยายพื้นท่ี

3. ใส่กระดาษลงไปตรงกลางถาดโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลง

ใหแ้น่ใจวา่ปึกกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมดา้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เลยพน้ขีดความสูงของปึกกระดาษดา้นขา้งของ
ถาด

หมายเหตุ: อยา่ใส่กระดาษในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน
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4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดใหชิ้ดขอบปึกกระดาษ จากนั้นปิดถาด

5. ขอ้ความปรากฎบนจอแสดงผลแผงควบคุมเพื่อแจง้ใหคุ้ณเปล่ียนการตั้งค่ากระดาษถา้คุณไดเ้ปล่ียนประเภทวสัดุพิมพ ์หรือคงการตั้งค่าไวถ้า้คุณไดน้าํเอาส่ิงท่ีใส่ไว้
ก่อนหนา้น้ีกลบัมาใส่เหมือนเดิม

6. ดึงท่ีรองกระดาษบนถาดรับกระดาษออก

การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์
คุณสามารถทาํสาํเนา สแกน หรือส่งโทรสารตน้ฉบบัไดโ้ดยการวางตน้ฉบบัไวบ้นกระจกสแกนเนอร์

หมายเหตุ: คุณสมบติัพิเศษต่างๆ จะทาํงานไม่ถูกตอ้ง หากกระจกสแกนเนอร์และแผน่รองฝาปิดไม่สะอาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: นาํตน้ฉบบัทั้งหมดออกจากถาดป้อนตน้ฉบบัก่อนท่ีจะเปิดฝาครอบบนเคร่ืองพิมพ์

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก
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2. วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงดงัแสดงในภาพ

คาํแนะนํา: สาํหรับวธีิใชเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบั โปรดดูคาํแนะนาํท่ีสลกัเป็นรอยนูนบนขอบกระจกสแกนเนอร์

3. ปิดฝา

ป้อนต้นฉบับลงในตวัป้อนกระดาษ
คุณสามารถทาํสาํเนา สแกน หรือส่งเอกสารทางโทรสารไดโ้ดยการวางตน้เอกสารลงในตวัป้อนกระดาษ

ถาดของตวัป้อนกระดาษสามารถบรรจุกระดาษธรรมดาขนาด A4, Letter หรือ Legal ไดสู้งสุด 35 แผน่

ข้อควรระวงั: อยา่ใส่รูปภาพในตวัป้อนกระดาษ อาจทาํใหรู้ปภาพของคุณเสียหายได ้ใชก้ระดาษท่ีตวัป้อนกระดาษรองรับเท่านั้น

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี คาํแนะนาํการเลือกและการใชก้ระดาษ

หมายเหตุ: คุณสมบติับางประการ เช่น คุณสมบติัการทาํสาํเนาแบบ Fit to Page (พอดกีบัหน้า) จะไม่ทาํงานเม่ือท่านป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ เพื่อให้
คุณสมบติัเหล่าน้ีทาํงาน ใหป้้อนตน้ฉบบัของคุณบนกระจกสแกนเนอร์

การป้อนต้นฉบับลงในตวัป้อนกระดาษ

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณลงในตวัป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

a. หากคุณโหลดตน้ฉบบัในแนวตั้ง ใหว้างหนา้กระดาษโดยใหข้อบดา้นบนเขา้สู่เคร่ืองก่อน หากคุณโหลดตน้ฉบบัในแนวนอน ใหว้างหนา้กระดาษโดยให้
ขอบดา้นซา้ยเขา้สู่เคร่ืองก่อน

b. เล่ือนกระดาษเขา้ไปในตวัป้อนกระดาษ จนกระทัง่ไดย้นิเสียงหรือเห็นขอ้ความบนจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพแ์จง้วา่ ตรวจพบเอกสารท่ีใส่ไวแ้ลว้

คาํแนะนํา: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ โปรดดูท่ีแผนผงัในถาดของตวัป้อนกระดาษ

THWW ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ 17



2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้ไปจนชิดขอบทางซา้ยและทางขวาของกระดาษ

ใส่แฟลชไดรฟ์ USB
คุณสามารถเสียบแฟลชไดรฟ์ USB เขา้กบัพอร์ตดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถถ่ายโอนไฟลจ์ากแฟลชไดรฟ์ USB ไปยงัคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือสแกนไฟลจ์าก
เคร่ืองพิมพล์งในแฟลชไดรฟ์ USB

ข้อควรระวงั: อยา่ถอดแฟลชไดรฟ์ออกจากพอร์ต USB ของเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัเขา้ใชท้าํงานอยู ่เพราะอาจสร้างความเสียหายใหก้บัไฟลบ์นแฟลชไดรฟ์ 
USB คุณสามารถถอดแฟลชไดรฟ์ USB ออกไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อเม่ือไฟพอร์ต USB ไม่กระพริบอยู่

เคร่ืองพิมพไ์ม่สนบัสนุนแฟลชไดรฟ์ USB ท่ีเขา้รหสั

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์
HP ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองพิมพอ์ยูเ่สมอ และนาํเสนอคุณสมบติัล่าสุดใหแ้ก่คุณ

ตามค่าเร่ิมตน้ หากเคร่ืองพิมพต่์ออยูก่บัเครือข่ายและเปิด Web Services ไว ้เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบขอ้มูลอพัเดตอตัโนมติั

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์โดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์

3. กดเลือก การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์
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การเปิดใช้งานเคร่ืองพมิพ์ให้ตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตัิ

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

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint)

2. กดเลือก OK (ตกลง)

3. กดเลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์

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

การอพัเดตเคร่ืองพมิพ์ผ่าน Embedded Web Server

1. เปิด EWS

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. คลิกแทบ็ Tools (เคร่ืองมือ)

3. ในส่วน Printer Updates (อพัเดตเคร่ืองพิมพ)์ คลิก Firmware Updates (อพัเดตเฟร์มแวร์) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท 

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 
หากคุณไม่มีขอ้มูลน้ี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
หลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ีตามระบบปฏิบติัการท่ีใช้

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs (โปรแกรม
ทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นเลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้เลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

ปิดเคร่ืองพมิพ์
ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ท่ีอยูด่า้นหนา้ซา้ยของเคร่ืองพิมพ ์ไฟสถานะเปิด/ปิดจะกะพริบขณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัปิด รอจนกระทัง่ไฟดบั
ลงก่อนจะถอดปลัก๊สายไฟออกหรือปิดสวติชป์ลัก๊พว่ง

ข้อควรระวงั: หากคุณปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถกูตอ้ง แคร่ตลบัหมึกพิมพอ์าจไม่เล่ือนกลบัไปยงัตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งและทาํใหเ้กิดปัญหากบัตลบัหมึกพิมพแ์ละคุณภาพงานพิมพ์
ได้

ข้อควรระวงั: หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยูโ่ดยเดด็ขาด HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์หมดโดยเร็วท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพ
การพิมพ ์และอาจเกิดการใชห้มึกเปลืองจากตลบัหมึกพิมพท่ี์เหลืออยู ่หรือความเสียหายต่อระบบหมึกพิมพ์
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3 การพมิพ์

ซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัจะดาํเนินการตั้งค่าการพิมพส่์วนใหญ่โดยอตัโนมติั เปล่ียนการตั้งค่าต่างๆ ดว้ยตวัเองต่อเม่ือคุณตอ้งการเปล่ียนคุณภาพการพิมพ ์พิมพล์งบน
กระดาษเฉพาะประเภท หรือใชคุ้ณสมบติัพิเศษ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเลือกกระดาษท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเอกสารของคุณ โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

คาํแนะนํา: เคร่ืองพิมพน้ี์มี HP ePrint ซ่ึงเป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถพิมพเ์อกสารจากเคร่ืองพิมพท่ี์รองรับ HP ePrint ไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยไม่
ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์เพิ่มเติมหรือไดรเวอร์เคร่ืองพิมพแ์ต่อยา่งใด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP ePrint 

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพน้ี์เพื่อพิมพเ์อกสารหรือภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต ์
HP Mobile Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting ) (ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา)

● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพโ์บรชวัร์

● การพิมพซ์องจดหมาย

● การพิมพภ์าพถ่าย

● พิมพบ์นกระดาษขนาดพิเศษและขนาดท่ีกาํหนดเอง

● การพิมพล์งบนทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ (การพิมพส์องดา้น)

● การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

● การพิมพด์ว้ย AirPrint™

การพมิพ์เอกสาร
การพมิพ์เอกสาร (Windows)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ซอฟตแ์วร์ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

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

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

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

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

การพมิพ์เอกสาร (OS X)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

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

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. ระบุคุณสมบติัของหนา้

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

● เลือกขนาดกระดาษ

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

5. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์โบรชัวร์
การพมิพ์โบรชัวร์ (Windows)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. บนเมนู File (ไฟล์) ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ใหค้ลิก การพมิพ์

3. ตรวจสอบวา่ไดเ้ลือกเคร่ืองพิมพท่ี์คุณตอ้งการแลว้

4. หากจะตอ้งเปล่ียนการตั้งค่า คลิกปุ่มเพื่อเปิดกล่องโตต้อบ Properties (คุณสมบัต)ิ

ปุ่มน้ีอาจเรียกวา่ Properties (คุณสมบัต)ิ , Options (ตวัเลอืก) , Printer Setup (การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์) , Printer (เคร่ืองพมิพ์) หรือ 
Preferences (ค่ากาํหนด) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั
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หมายเหตุ: หากตอ้งการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ซอฟตแ์วร์ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

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

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

6. คลิก OK (ตกลง)

7. คลิก การพมิพ์ หรือ OK (ตกลง) เพื่อเร่ิมตน้พิมพ์

การพมิพ์โบรชัวร์ (OS X)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากเมนู File (ไฟล์) ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ใหค้ลิก การพมิพ์

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

4. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูป๊อปอพั

หากเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) ไม่อยูใ่นกล่องโตต้อบ การพมิพ์ ใหค้ลิกปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) เม่ือคุณเลือกขนาด
กระดาษแลว้ ใหค้ลิก OK (ตกลง) เพื่อปิด Page Setup (การตั้งค่าหน้ากระดาษ) และกลบัไปยงักล่องโตต้อบ การพมิพ์

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

5. คลิก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูป๊อปอพั แลว้เลือกการตั้งค่าต่อไปน้ี

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษโบรชวัร์ท่ีเหมาะสม

● Quality (คุณภาพ): Normal (ธรรมดา) หรือ Best (ดทีีสุ่ด)

6. เลือกการตั้งค่าการพิมพท่ี์คุณตอ้งการ แลว้คลิก การพมิพ์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การพมิพ์ซองจดหมาย
หลีกเล่ียงการใชง้านซองจดหมายท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี

● เคลือบมนัมากๆ

● มีกาวติดในตวั ตวัยดึ หรือช่อง
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● กระดาษหนา ไม่เรียบ หรือขอบมว้นงอ

● พื้นท่ียบัยน่ ฉีกขาด หรือเสียหายในรูปแบบอ่ืนๆ

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่รอยพบัของซองจดหมายท่ีคุณใส่เขา้ไปในเคร่ืองพิมพก์รีดไวจ้นเรียบ

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิมพซ์องจดหมาย โปรดดูท่ีเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรมซอฟตแ์วร์ท่ีคุณกาํลงัใชง้าน

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (Windows)

1. ใส่ซองจดหมายลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

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

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ซอฟตแ์วร์ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

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

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งเขา้ไปในเคร่ืองพิมพ ์และตั้งขนาด
กระดาษบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

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

วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (OS X)

1. ใส่ซองจดหมายโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

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

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดซองจดหมายที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

THWW การพิมพซ์องจดหมาย 23



หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

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

5. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ภาพถ่าย
อยา่ท้ิงกระดาษภาพถ่ายท่ียงัไม่ไดใ้ชไ้วใ้นถาดป้อนกระดาษ เพราะกระดาษอาจมว้นตวั ซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพงานพิมพล์ดลง ควรทาํใหก้ระดาษภาพถ่ายเรียบก่อนพิมพง์าน

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพน้ี์เพื่อพิมพเ์อกสารหรือภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต ์
HP Mobile Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting ) (ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา)

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (Windows)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

5. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

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

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

หมายเหตุ:  สาํหรับความละเอียด dpi สูงสุด ใหไ้ปท่ีแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เลือก Photo Paper (กระดาษภาพถ่าย) จาก
รายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ แลว้คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) แลว้เลือก Yes (ใช่) จากรายการแบบดึงลง Print in Max DPI (พิมพืด้
วย DPI สูงสุด) หากคุณตอ้งการพิมพด์ว้ย DPI สูงสุดในโหมดสีเทา ใหเ้ลือก High Quality Grayscale (โหมดสีเทาคุณภาพสูง) จากรายการแบบดึง
ลง Print in Grayscale (พิมพใ์นโหมดสีเทา) 

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

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

หมายเหตุ:  หลงัจากพิมพง์านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกจากถาดป้อนกระดาษ ควรเกบ็กระดาษภาพถ่ายไวเ้พื่อไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึง
ทาํใหคุ้ณภาพงานพิมพล์ดลง 
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การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

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

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

4. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

b. เลือก Orientation (การจดัวาง)

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

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

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

— Off (ปิด): ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรูปภาพ

— Basic (พื้นฐาน): ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

5. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ภาพถ่ายจากนแฟลชไดรฟ์ USB

คุณสามารถเช่ือมต่อ แฟลชไดรฟ์ USB (เช่น ไดรฟ์ขนาดพกพา (keychain drive) เขา้กบัพอร์ต USB ดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพไ์ด้

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์หน่วยความจาํ โปรดดู ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

ข้อควรระวงั: อยา่ถอดแฟลชไดรฟ์ออกจากพอร์ต USB ของเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัเขา้ใชท้าํงานอยู ่เพราะอาจสร้างความเสียหายใหก้บัไฟลบ์นแฟลชไดรฟ์ 
USB คุณสามารถถอดแฟลชไดรฟ์ USB ออกไดอ้ยา่งปลอดภยัต่อเม่ือไฟพอร์ต USB ไม่กระพริบอยู่

1. ใส่แฟลชไดรฟ์ USB เขา้ท่ีพอร์ท USB ดา้นหนา้

2. จากจอแสดงผลของแผงควบคุม กดเลือก Print Photos (พิมพภ์าพ)

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุม กดเลือก View and Print (ดูและพิมพ)์ เพื่อแสดงภาพถ่าย

4. บนจอแสดงผลเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ลือกภาพถ่ายท่ีคุณตอ้งการพิมพ ์แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินการต่อ)

5. เล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อระบุจาํนวนภาพท่ีจะพิมพ์

6. กดเลือก  (Edit) (แกไ้ข) เพื่อเลือกตวัเลือกสาํหรับแกไ้ขภาพถ่ายท่ีเลือกไว ้คุณสามารถหมุนภาพถ่าย ครอปภาพถ่าย หรือเปิดและปิด Photo Fix 

(แกไ้ขภาพ) หรือ Red Eye Removal (ลบตาแดง)
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7. กดเลือก Done (เสร็จส้ิน) จากนั้นเลือก Continue (ดาํเนินการต่อ) เพื่อดูตวัอยา่งภาพท่ีเลือก หากตอ้งการปรับเคา้โครงหรือประเภทกระดาษ กดเลือก 
(Settings) (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือกรายการท่ีตอ้งการ นอกจากน้ี คุณสามารถบนัทึกการตั้งค่าใหม่เป็นค่าเร่ิมตน้ได้

8. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

พมิพ์บนกระดาษขนาดพเิศษและขนาดทีก่าํหนดเอง
ถา้แอพพลิเคชนัรองรับกระดาษท่ีกาํหนดขนาดเอง ใหต้ั้งค่าขนาดในแอพพลิเคชนัก่อนการพิมพเ์อกสาร ถา้ไม่รองรับ ใหต้ั้งค่าขนาดท่ีไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจตอ้งปรับ
รูปแบบเอกสารท่ีจะพิมพ ์เพื่อใหพ้ิมพง์านลงบนกระดาษที่กาํหนดขนาดเองไดพ้อดี

การตั้งค่าขนาดแบบกาํหนดเอง (Windows)

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะมุมบนขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบ Charms (ทางลดั) คลิกไอคอน Settings (การ
ตั้งค่า) คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) แลว้คลิกหรือแตะ View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์ คลิก
หรือแตะช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิกหรือแตะ Print server properties (คุณสมบติัเซิร์ฟเวอร์การพิมพ)์

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์ เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์
แลว้เลือก Print server properties (คุณสมบติัเซิร์ฟเวอร์การพิมพ)์

● Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers (เคร่ืองพิมพ)์ 
คลิกขวาท่ีพื้นท่ีวา่งในหนา้ต่าง Printers (เคร่ืองพิมพ)์ แลว้เลือก Server Properties (คุณสมบติัเซิร์ฟเวอร์)

● Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and Faxes 
(เคร่ืองพิมพแ์ละโทรสาร) จากเมนู File (ไฟล)์ คลิก Server Properties (คุณสมบติัเซิร์ฟเวอร์)

2. เลือกกล่องกาเคร่ืองหมาย Create a new form (สร้างแบบฟอร์มใหม่)

3. ใส่ช่ือขนาดกระดาษท่ีกาํหนดเอง

4. ใส่ขนาดของกระดาษที่กาํหนดเองในส่วน Form description (measurements) (คาํอธิบายแบบฟอร์ม (ขนาด))

5. คลิก Save Form (บนัทึกแบบฟอร์ม) แลว้คลิก Close (ปิด)

การพมิพ์บนกระดาษขนาดพเิศษหรือขนาดทีก่าํหนดเอง(Windows)

หมายเหตุ: ก่อนท่ีคุณจะสามารถพิมพล์งบนกระดาษท่ีกาํหนดขนาดเอง คุณตอ้งกาํหนดขนาดกระดาษใน Print Server Properties (คุณสมบติัเซิร์ฟเวอร์การ
พิมพ)์ 

1. ใส่กระดาษท่ีเหมาะสมลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

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

3. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

4. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ซอฟตแ์วร์ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์
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5. บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)

6. ในบริเวณ Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ)์ เลือกขนาดท่ีกาํหนดเองจากเมนูแบบหล่นลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

7. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก OK (ตกลง)

8. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) เพื่อเร่ิมตน้การพิมพ์

การตั้งค่าขนาดแบบกาํหนดเอง (OS X)

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัของคุณ ใหค้ลิก Page Setup (ตั้งค่าหนา้กระดาษ) แลว้ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือกเคร่ืองพิมพท่ี์
ตอ้งการใชง้านแลว้ในเมนูป๊อปอพั Format For (รูปแบบสาํหรับ)

● จากเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัของคุณ ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ แลว้ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือกเคร่ืองพิมพท่ี์ตอ้งการใชง้านแลว้

2. เลือก Manage Custom Sizes (จดัการขนาดท่ีกาํหนดเอง) ในเมนูป๊อบอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตวัเลือกเหล่าน้ีในกรอบโตต้อบ Print (พิมพ)์ คลิกท่ีสามเหล่ียมเปิดถดัจากเมนูป๊อบอพั Printer (เคร่ืองพิมพ)์ หรือคลิก 
Show Details (แสดงรายละเอียด)

3. คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีดา้นซา้ยของหนา้จอ ดบัเบิลคลิกท่ี Untitled (ไม่มีช่ือ) และพิมพช่ื์อของขนาดท่ีกาํหนดข้ึนใหม่

4. ในกรอบ Width (ความกวา้ง) และ Height (ความสูง) ใหพ้ิมพข์นาด และตั้งค่าระยะขอบกระดาษ หากตอ้งการกาํหนดเอง

5. คลิก OK (ตกลง)

การพมิพ์บนกระดาษขนาดพเิศษหรือขนาดทีก่าํหนดเอง(OS X)

ก่อนท่ีคุณจะสามารถพิมพล์งบนกระดาษท่ีกาํหนดขนาดเอง คุณตอ้งกาํหนดขนาดกระดาษในซอฟตแ์วร์ HP

1. ใส่กระดาษท่ีเหมาะสมลงในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

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

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

4. เลือกขนาดกระดาษจากเมนูป๊อปอพั

หากเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ) ไม่อยูใ่นกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม Page Setup (การตั้งค่าหนา้กระดาษ) เม่ือคุณ
เลือกขนาดกระดาษแลว้ ใหค้ลิกท่ี OK (ตกลง) เพื่อปิด Page Setup (การตั้งค่าหนา้กระดาษ) และกลบัไปยงักล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

5. คลิก Paper Handling (การจดัการกระดาษ) จากเมนูป๊อปอพั

6. ใต ้Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง) คลิก Scale to fit paper size (ปรับใหพ้อดีกบัขนาดกระดาษ)

7. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์
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หมายเหตุ: ตรวจสอบเง่ือนไขเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์และระบบไดท่ี้ไฟล ์Readme ซ่ึงมีอยูใ่นแผน่ CD ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีจดัมาใหพ้ร้อมกบัเคร่ืองพิมพข์อง
คุณ

การพมิพ์ลงบนทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (การพมิพ์สองด้าน)
ดว้ยการใชก้ลไกในการพิมพส์องดา้นโดยอตัโนมติั (อุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้น) คุณจะสามารถพิมพง์านลงบนกระดาษทั้งสองดา้นไดโ้ดยอตัโนมติั

การพมิพ์สองด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ซอฟตแ์วร์ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

● ในแทบ็ Layout (เคา้โครง) ใหเ้ลือกการจดัวาง Portrait (แนวตั้ง) Landscape (แนวนอน) แลว้เลือก Flip on Long Edge (กลบั
ดา้นตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge (กลบัดา้นตามแนวสั้น) จากเมนูแบบหล่นลง Print on Both Sides (พิมพท์ั้งสองดา้น)

● บนแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหเ้ลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ ในพื้นท่ี Tray 
Selection (การเลือกถาด) แลว้เลือกคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในพื้นท่ี Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ) 

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

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

สาํหรับตวัเลือกการพิมพเ์พิ่มเติม โปรดดูท่ี เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์

การพมิพ์สองด้าน (OS X)

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

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

3. เลือกชนิดของการเช่ือมต่อท่ีคุณตอ้งการใชส้าํหรับหนา้กระดาษทั้งสองดา้น แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด
ใชโ้หมดจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุดจะใชเ้วลานานกวา่การพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชห้น่วยความจาํจาํนวนมาก
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การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

หมายเหตุ: หากตอ้งการตั้งค่าการพิมพส์าํหรับงานพิมพท์ั้งหมด ใหเ้ปล่ียนการตั้งค่าในซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ซอฟตแ์วร์ของ HP โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

4. คลิกแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5. จากรายการ Media (วสัดุพิมพ)์ แบบดึงลง เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

6. คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)

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

8. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดตวัเลือกขั้นสูง

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

การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณ ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษท่ีเหมาะสม

● Quality (คุณภาพ): Maximum dpi (dpi สูงสุด)

4. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ท่ีเลือกไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพจ์ะมีผลเฉพาะกบัการพิมพเ์ท่านั้น ไม่รวมถึงการทาํสาํเนาหรือการสแกน

คุณสามารถพิมพเ์อกสารของคุณลงในกระดาษทั้งสองดา้น สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การพิมพล์งบนทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ (การพิมพส์องดา้น)

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ์

● หากไม่สามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพไ์ด ้โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ์

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

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

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพสี์ดาํและตลบัหมึกพิมพสี์ใหถ้กูตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้ง
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

● ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ทุกคร้ังเพื่อใหเ้คร่ืองพิมพป้์องกนัหวัพน่หมึก

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้าก ใส่กระดาษ

● ใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษไวใ้นถาดเรียบร้อยดีแลว้ และตรงกบัขนาดปัจจุบนัท่ีตั้งไวข้องกระดาษสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์ขณะท่ีปิดถาด คุณควรท่ีจะไดรั้บการแจง้เตือนให้
ยนืยนัหรือตั้งค่าขนาดของกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดโคง้งอ

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (Windows)

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

ทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:
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— Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

— Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

— Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP จากนั้นเลือกโฟลเดอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้เลือกไอคอนท่ีมีช่ือเคร่ืองพิมพ์

● เลือกจาํนวนหนา้สาํหรับพิมพต่์อแผน่โดยเขา้ไปท่ีแทบ็ Layout (เคา้โครง) เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากส่วนแสดงรายการ Pages per Sheet (หนา้ต่อ
แผน่)

● หากตอ้งการเปล่ียนการวางแนว ใหต้ั้งค่าในแอพพลิเคชนัอินเทอร์เฟซ

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

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet Layout 
(เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่), Booklet (สมุดขนาดเลก็), หรือ Page Borders (เสน้ขอบหนา้กระดาษ)

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

— Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่): จะช่วยคุณในการระบุลาํดบัของหนา้ในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อ
แผน่

— Borderless Printing (การพิมพแ์บบไม่มีขอบ): เลือกคุณสมบติัน้ีในการพิมพแ์บบไม่มีขอบ กระดาษบางประเภทเท่านั้นท่ีรองรับคุณสมบติัน้ี 
คุณจะพบไอคอนแจง้เตือนติดกบัตวัเลือกหากประเภทกระดาษที่เลือกในส่วนแสดงรายการ Media (ส่ือส่ิงพิมพ)์ ไม่รองรับ

— Preserve Layout (รักษาเคา้โครง): คุณสมบติัน้ีใชไ้ดก้บัการพิมพส์องดา้นเท่านั้น หากภาพมีขนาดใหญ่กวา่พื้นท่ีการพิมพ ์ใหเ้ลือกคุณสมบติัน้ี
เพื่อปรับเน้ือหาบนหนา้ใหอ้ยูภ่ายในขอบหนา้กระดาษเพื่อไม่ใหมี้การสร้างหนา้ท่ีเกินมา

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

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

○ Booklet-LeftBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นซา้ย): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นซา้ย เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากซา้ยไปขวา

○ Booklet-RightBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นขวา): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นขวา เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากขวาไปซา้ย

— ขอบหน้ากระดาษ: ช่วยใหคุ้ณเพิ่มขอบหนา้กระดาษในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อแผน่

● คุณสามารถใชช้อร์ตคตัการพิมพเ์พื่อประหยดัเวลาในการตั้งค่าปรับแต่งการพิมพ ์ชอร์ตคตัการพิมพจ์ะเกบ็ค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับงานพิมพแ์ต่ละประเภทไวเ้พื่อให้
คุณสามารถตั้งค่าตวัเลือกทั้งหมดไดใ้นคลิกเดียว หากตอ้งการใชง้าน ใหไ้ปท่ีแทบ็ Printing Shortcut (ชอร์ตคตัการพิมพ)์ เลือกชอร์ตคตัการพิมพห์น่ึง 
แลว้คลิก OK (ตกลง)

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

เม่ือตอ้งการลบช็อตคตัการพิมพ ์ใหเ้ลือกช็อตคตัและคลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบชอร์ตคตัการพิมพเ์ร่ิมตน้ได้
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คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (OS X)

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

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

● ในการพิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชห้มึกสีดาํเท่านั้น ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภท/คุณภาพกระดาษ) จากเมนูป๊อปอพั จากนั้นคลิกรูป
สามเหล่ียมซ่อนขอ้มูลของ Color Options (ตวัเลือกสี) และเลือก Grayscale (โหมดสีเทา) จากเมนูป๊อปอพัสี แลว้เลือก Black Print 
Cartridge Only (ตลบัหมึกพิมพสี์ดาํเท่านั้น)

หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

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

● การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้ง
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

การพมิพ์ด้วย AirPrint™
การพิมพโ์ดยใช ้AirPrint ของ Apple มีการสนบัสนุนใน iOS 4.2 และ Mac OS X 10.7 หรือใหม่กวา่ ใช ้AirPrint เพื่อสัง่พิมพแ์บบไร้สายไปยงั
เคร่ืองพิมพจ์าก iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรือใหม่กวา่), หรือ iPod touch (รุ่นท่ีสามหรือใหม่กวา่) ในแอพพลิเคชนัแบบพกพาต่อไปน้ี:

● Mail (เมล)

● ภาพถ่าย

● Safari

● แอพพลิเคชนับริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน เช่น Evernote

การจะใช ้AirPrint ใหต้รวจสอบดงัต่อไปน้ี: 

● เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเช่ือมต่อกนัในเครือข่ายเดียวกนัโดยเป็นอุปกรณ์ท่ีเปิดใช ้AirPrint ของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้AirPrint และเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑใ์ดของ HP ท่ีเขา้กนัไดก้บั AirPrint ใหไ้ปท่ี www.hp.com/go/mobileprinting

● ใส่กระดาษท่ีตรงกบัการตั้งค่ากระดาษของเคร่ืองพิมพ ์(ดู ใส่กระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม) การตั้งค่าขนาดกระดาษที่ถกูตอ้งสาํหรับกระดาษท่ีใส่ไวจ้ะช่วยให้
อุปกรณ์พกพารู้ไดว้า่กระดาษขนาดใดที่กาํลงัพิมพอ์ยู่
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4 การทาํสําเนาและสแกน

● Copy (ทาํสาํเนา)

● การสแกน

Copy (ทาํสําเนา)
การทาํสําเนาเอกสาร

1. ตอ้งแน่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพ ใส่กระดาษ

2. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทาํสําเนา

4. เล่ือนรายการข้ึนหรือลงเพื่อเลือกจาํนวนสาํเนา

คาํแนะนํา: บนัทึกค่าเหล่าน้ีเป็นค่าเร่ิมตน้สาํหรับงานในอนาคตโดยเขา้ไปท่ีจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทาํสําเนา เลือก  ( Copy 

Settings (การตั้งค่าการทาํสําเนา) ) จากนั้นกดเลือก Save Current Settings (บนัทึกการตั้งค่าปัจจุบนั)

5. กดเลือก ขาวดาํ หรือ สี เพื่อเร่ิมการถ่ายสาํเนา

Copy Settings (การตั้งค่าการทาํสําเนา)

คุณสามารถกาํหนดค่างานถ่ายสาํเนาไดโ้ดยใชก้ารตั้งค่าต่าง ๆ ท่ีมีจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

จากเมนู Copy (ถ่ายสาํเนา) กดเลือก  ( Copy Settings (การตั้งค่าการทาํสําเนา) ) จากนั้นปรับแต่งค่าตามตอ้งการ

● สองหนา้

● ID Card Copy (สาํเนาบตัรประจาํตวั)

● Quality (คุณภาพ)

● Lighter/Darker (สวา่งข้ึน/เขม้ข้ึน)

● Resize (ปรับขนาด)

● พิมพเ์ป็นชุด

● Margin Shift (เวน้ขอบ)

● Enhancements (การเพิ่มคุณภาพ)

● บนัทึกการตั้งค่าปัจจุบนั

● เรียกคืนการตั้งค่า
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การสแกน
คุณสามารถสแกนเอกสาร ภาพถ่าย และกระดาษประเภทอื่น ๆ แลว้ส่งไปยงัปลายทางท่ีแตกต่างกนั เช่น คอมพิวเตอร์หรือผูรั้บอีเมล

เม่ือทาํการสแกนเอกสารดว้ยซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP คุณสามารถสแกนใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสามารถใชค้น้หาและแกไ้ขได้

ขณะสแกนตน้ฉบบัแบบไม่มีขอบ ใหใ้ชก้ระจกสแกน อยา่ใชต้วัป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ฟังกช์ัน่สแกนบางส่วนจะใชไ้ดห้ลงัจากติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

คาํแนะนํา: หากคุณมีปัญหาในการสแกนเอกสาร โปรดดู การแกไ้ขปัญหาการสแกน

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจาํ

● Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
ก่อนท่ีจะสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีแนะนาํแลว้ โดยทั้งเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ตอ้งมีการเช่ือมต่อและเปิดเคร่ืองไว้

นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเปิดใชง้านก่อนการสแกนในคอมพิวเตอร์ Windows

คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP สแกนเอกสารใหเ้ป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (Windows) 

คุณสมบติัสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใชง้านดว้ยค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ปฏิบติัตามคาํแนะนาํน้ีหากคุณสมบติัดงักล่าวถูกปิดใชง้าน และคุณตอ้งการท่ีจะเปิดใชง้าน
คุณสมบติัน้ีอีกคร้ัง (โดยใชส้ายอีเทอร์เน็ตหรือการเช่ือมต่อไร้สาย) 

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP

2. ไปยงัส่วน การสแกน

3. เลือก Manage Scan to Computer (จดัการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

4. คลิก Enable (เปิดใชง้าน)

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ (OS X)

คุณสมบติัสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใชง้านดว้ยค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ถา้คุณสมบติัน้ีถกูปิดใชง้านและคุณตอ้งการเปิดใชง้านอีกคร้ัง ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ี

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

2. ภายใต ้Scan Settings (การตั้งค่าสแกน) คลิก Scan to Computer (สแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

3. ใหแ้น่ใจวา่ Enable Scan to Computer (เปิดใชง้านสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์) ถกูเลือกไว้
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ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. แตะ การสแกน แลว้เลือก Computer (คอมพิวเตอร์)

3. กดเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นปลายทางการสแกน

4. เลือกประเภทโพรไฟลส์แกนท่ีตอ้งการ

5. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP (Windows)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

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

3. คลิกไอคอน Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย)

4. เลือกประเภทการสแกนที่คุณตอ้งการจากเมนูทางลดัท่ีปรากฏ จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตวัอยา่งการสแกน) คุณจะสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

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

หลงัจากบนัทึกสแกนเรียบร้อยแลว้ Windows Explorer จะเปิดไดเรกทอรีท่ีจดัเกบ็สแกนไว้

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP (OS X)

1. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

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

2. คลิก การสแกน

3. เลือกชนิดของโปรไฟลก์ารสแกนท่ีคุณตอ้งการและทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

การสแกนไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจํา
คุณสามารถสแกนลงแฟลชไดรฟ์ USBไดโ้ดยตรงจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพโ์ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์หรือซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP สแกนเอกสารเป็นรูปแบบท่ีแกไ้ขได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้
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หากต้องการสแกนต้นฉบับไปยงัอุปกรณ์หน่วยความจาํจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. ใส่แฟลชไดรฟ์ USB สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่แฟลชไดรฟ์ USB

3. แตะ การสแกน แลว้เลือก Memory Device (อุปกรณ์หน่วยความจาํ)

4. เปล่ียนตวัเลือกการสแกนหากตอ้งการ

5. แตะ Start Scan (เร่ิมสแกน)

Scan to Email (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

แอพพลิเคชนัสแกนเพื่อส่งอีเมลเป็นแอพพลิเคชนัท่ีช่วยใหคุ้ณทาํการสแกนและส่งอีเมลภาพถ่ายหรือเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็วไปยงัผูรั้บท่ีระบุไวไ้ดโ้ดยตรงจากเคร่ืองพิมพ์
แบบ HP e-All-in-One ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าท่ีอยูอี่เมลของคุณ ลอ็กอินเขา้บญัชีของคุณดว้ยรหสั PIN ท่ีใหไ้ว ้แลว้ทาํการสแกนและส่งอีเมลเอกสารไป

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

● ใช ้Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

● เปล่ียนการตั้งค่าบ◌ัญีชี

การตดิตั้ง Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

การตั้งค่า Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

1. เปิดใชง้านบริการทางเวบ็บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

2. กดเลือก Scan (สแกน) แลว้กดเลือก E-mail (อีเมล)

3. บนหนา้จอ Welcome (ตอ้นรับ) กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

4. กดเลือกในช่อง Email: (อีเมล:) เพื่อป้อนท่ีอยูอี่เมลของคุณ แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

5. กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

6. PIN จะถูกส่งไปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีคุณป้อน กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

7. กดเลือก PIN เพื่อป้อน PIN ของคุณแลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

8. กดเลือก Store Email (เกบ็อีเมล) หรือ Auto-login (ลอ็กอินอตัโนมติั) แลว้แต่วา่คุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณเกบ็ขอ้มูลลอ็กอินของคุณอยา่งไร

9. เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลือก Photo (ภาพถ่าย) หรือ Document (เอกสาร)

10. สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือกการตั้งค่าสแกนแลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

สาํหรับเอกสาร ใหด้าํเนินต่อไปยงัขั้นตอนถดัไป

11. ตรวจสอบยนืยนัขอ้มูลอีเมล แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

12. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

13. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรียบร้อย แลว้กดเลือก Yes (ใช่) เพื่อส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพื่อจบการทาํงาน
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ใช้ Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

การใช้ Scan to E-mail (สแกนเพือ่ส่งอเีมล)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อน
ตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. กดเลือก Scan (สแกน) แลว้กดเลือก E-mail (อีเมล)

3. บนจอแสดงผลแผงควบคุม ใหเ้ลือกบญัชีท่ีคุณตอ้งการใช ้แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

หมายเหตุ: เลือก My account is not listed (บญัชีของฉนัไม่มีในรายการ) ถา้คุณไม่มีบญัชี คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนใหป้้อนท่ีอยูอี่เมลของคุณ
และรับ PIN

4. หากไดรั้บการแจง้เตือน ใหป้้อน PIN

5. เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลือก Photo (ภาพถ่าย) หรือ Document (เอกสาร)

6. สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือกการตั้งค่าสแกนแลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

สาํหรับเอกสาร ใหด้าํเนินต่อไปยงัขั้นตอนถดัไป

7. การเพิ่มหรือลบผูรั้บ ใหก้ดเลือก Modify Recipient(s) (ปรับเปล่ียนผูรั้บ) เม่ือเสร็จแลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ิน)

8. ตรวจสอบยนืยนัขอ้มูลอีเมล แลว้กดเลือก Continue (ดาํเนินต่อ)

9. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

10. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรียบร้อย แลว้กดเลือก Yes (ใช่) เพื่อส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพื่อจบการทาํงาน

เปลีย่นการตั้งค่าบั◌ีญชี

การเปลีย่นการตั้งค่าบัญชี

1. กดเลือก Scan (สแกน) แลว้กดเลือก E-mail (อีเมล)

2. บนจอแสดงผลแผงควบคุม ใหเ้ลือกบญัชีท่ีคุณตอ้งการเปล่ียน แลว้กดเลือก Modify (ปรับเปล่ียน)

3. เลือกการตั้งค่าใดท่ีคุณตอ้งการปรับเปล่ียน และปฏิบติัตามการแจง้เตือนบนหนา้จอ..

● Auto-login (ลอ็กอินอตัโนมติั)

● Store Email (เกบ็อีเมล)

● Remove from list (ลบออกจากรายการ)

● Change PIN (เปล่ียน PIN)

● Delete Account (ลบบญัชี)

การสแกนโดยใช้ Webscan

Webscan (เวบ็สแกน) คือคุณสมบติัของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ท่ีสามารถใชส้แกนภาพถ่ายและเอกสารจากเคร่ืองพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ได้

คุณสามารถใชคุ้ณสมบติัน้ีไดแ้มว้า่จะไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพบ์นคอมพิวเตอร์กต็าม

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
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หมายเหตุ: โดยค่าเร่ิมตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คุณสามารถเปิดใชง้านคุณสมบติัน้ีไดจ้าก EWS 

หากคุณไม่สามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงวา่ผูดู้แลเครือข่ายของคุณอาจปิด Webscan ไว ้หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือ
ผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

การเปิดใช้งาน Webscan

1. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

3. ในส่วน Security (ระบบความปลอดภยั) คลิก Administrator Settings (การตั้งค่าผูดู้แลระบบ)

4. เลือก Webscan เพื่อเปิดใช ้Webscan

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

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรับฟังกช์ัน่การสแกนระดบัพื้นฐาน ใชง้านสแกนหรือเรียกใชฟั้งกช์ัน่เพิ่มเติมโดยสแกนผา่นซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

3. คลิกท่ีแทบ็ การสแกน

4. คลิก Webscan (เวบ็สแกน) ในหนา้ต่างดา้นซา้ย เปล่ียนการตั้งค่าใดๆ แลว้คลิก Start Scan (เร่ิมสแกน)

คาํแนะนํา: หากตอ้งการสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้คุณตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การสแกนเอกสารเป็น
ขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้
เม่ือสแกนเอกสาร คุณสามารถใชซ้อฟตแ์วร์ HP เพื่อสแกนเอกสารเป็นรูปแบบท่ีคุณสามารถคน้หา คดัลอก วาง และแกไ้ขได ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถแกไ้ขจดหมาย 
เอกสารท่ีตดัจากหนงัสือพิมพ ์และเอกสารอ่ืนๆ อีกมากมายได้

● สแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้

● คาํแนะนาํสาํหรับการสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

สแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้

ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อสแกนเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (Windows)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:
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● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

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

3. คลิกไอคอน Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้เลือก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย)

4. เลือกชนิดของขอ้ความท่ีแกไ้ขไดท่ี้คุณตอ้งการสแกน:

ฉนัตอ้งการจะ... ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี

ดึงเฉพาะขอ้ความโดยไม่มีการจดัรูปแบบใดๆ ของตน้ฉบบั เลือกช็อตคตั Save as Editable Text (OCR) (บันทกึเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้) จาก
รายการ แลว้เลือก Text (.txt) จากเมนูดรอปดาวน ์File Type (ประเภทไฟล์)

ดึงขอ้ความ และการจดัรูปแบบบางอยา่งของตน้ฉบบั เลือกช็อตคตั Save as Editable Text (OCR) (บันทกึเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้) จาก
รายการ แลว้เลือก Rich Text (.rtf) จากเมนูดรอปดาวน ์File Type (ประเภทไฟล์)

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

5. คลิก การสแกน แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

การสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้ (OS X)

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

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

3. คลิกปุ่ม Scan (สแกน) กรอบโตต้อบท่ีปรากฏจะขอใหคุ้ณยนืยนัอุปกรณ์การสแกนของคุณ และขอใหคุ้ณกาํหนดการตั้งค่าการสแกนล่วงหนา้

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อดาํเนินการสแกนใหเ้สร็จส้ิน

5. เม่ือสแกนครบทุกหนา้แลว้ เลือก Save (บนัทึก) จากเมนู File (ไฟล)์ กรอบโตต้อบ Save (บนัทึก) จะปรากฏข้ึน

6. เลือกประเภทขอ้ความแบบแกไ้ขได้

ฉนัตอ้งการจะ... ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี

ดึงเฉพาะขอ้ความโดยไม่มีการจดัรูปแบบใดๆ ของตน้ฉบบั เลือก TXT จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

ดึงขอ้ความ และการจดัรูปแบบบางอยา่งของตน้ฉบบั เลือก RTF จากเมนูป๊อปอพั Format (รูปแบบ)

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

7. คลิก Save (บนัทึก)

คาํแนะนําสําหรับการสแกนเอกสารเป็นข้อความทีแ่ก้ไขได้

เพื่อใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วร์สามารถแปลงเอกสารของคุณได ้ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี:
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● ตรวจสอบว่ากระจกสแกนเนอร์หรือตวัป้อนกระดาษสะอาดดี

เม่ือเคร่ืองพิมพส์แกนเอกสาร รอยเป้ือนหรือฝุ่ นบนกระจกสแกนเนอร์หรือหนา้ต่างตวัป้อนกระดาษอาจถูกสแกนไปดว้ย และอาจป้องกนัไม่ใหซ้อฟตแ์วร์แปลง
เอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได้

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เอกสารถูกต้องแล้ว

ใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่ตน้ฉบบัไวถ้กูตอ้งแลว้และเอกสารนั้นไม่เบ้ียว หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบั
ลงในตวัป้อนกระดาษ

● ตรวจสอบให้แน่ใจข้อความในเอกสารชัดเจน

ในการแปลงเอกสารเอกสารเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้ตน้ฉบบัตอ้งชดัเจนและมีคุณภาพสูง

เง่ือนไขต่อไปน้ีอาจทาํใหซ้อฟตแ์วร์แปลงเอกสารไม่ได:้

— ขอ้ความในตน้ฉบบัซีดจางหรือมีรอยยบั

— ขอ้ความมีขนาดเลก็เกินไป

— โครงสร้างเอกสารซบัซอ้นเกินไป

— ขอ้ความมีตวัอกัษรชิดติดกนัมาก ตวัอยา่งเช่น หากขอ้ความท่ีซอฟตแ์วร์แปลงมีตวัอกัษรหายไปหรือชิดติดกนั เช่น "rn" อาจจะกลายเป็น m

— ข◌้้อความมีพื้นหลงัเป็นสี พ้ืนหลงัสีอาจทาํใหภ้าพส่วนหนา้กลืนกบัพื้นหลงัมากเกินไป

● เลอืกโปรไฟล์ทีถู่กต้อง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เลือกช็อตคตัหรือการตั้งค่าเร่ิมตน้ท่ีอนุญาตใหมี้การสแกนเป็นขอ้ความท่ีแกไ้ขได ้ตวัเลือกเหล่าน้ีใชก้ารตั้งค่าการสแกนท่ีออกแบบมาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการสแกน OCR ของคุณใหสู้งสุด

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

OS X: ใชค่้าปรับตั้ง Documents (เอกสาร)

● บันทกึไฟล์ของคุณในรูปแบบทีถู่กต้อง

หากคุณตอ้งการดึงเฉพาะขอ้ความจากเอกสารโดยไม่มีรูปแบบใดๆ ของตน้ฉบบั ใหเ้ลือกรูปแบบขอ้ความธรรมดา เช่น Text (.txt) หรือ TXT

หากคุณตอ้งการดึงขอ้ความพร้อมดว้ยรูปแบบบางอยา่งของตน้ฉบบั ใหเ้ลือก Rich Text Format เช่น Rich Text (.rtf) หรือ RTF, หรือรูปแบบ 
PDF ท่ีคน้หาได ้เช่น Searchable PDF (.pdf) (PDF ทีค้่นหาได้) หรือ Searchable PDF (PDF ทีค้่นหาได้)
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5 โทรสาร

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส่์งและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได ้คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงัและสามารถตั้งค่ารายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทเ์พื่อส่ง
โทรสารไปยงัหมายเลขท่ีใชบ่้อยไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากน้ี คุณยงัสามารถกาํหนดตวัเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์เช่น ความละเอียด
และความเขม้ระหวา่งความสวา่งและความดาํของโทรสารท่ีส่ง

หมายเหตุ: ก่อนส่งโทรสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งสาํหรับโทรสาร คุณสามารถตรวจสอบวา่ตั้งค่าโทรสารอยา่งถูกตอ้งไดโ้ดยดาํเนินการ
การทดสอบการตั้งค่าโทรสารจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าแฟกซ์และการทดสอบโดยคลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมออนไลน์

● การส่งโทรสาร

● การรับโทรสาร

● การตั้งค่ารายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร

● โทรสารและบริการโทรศพัทดิ์จิตอล

● การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

● การใชร้ายงาน

การส่งโทรสาร
คุณสามารถส่งโทรสารไดห้ลากหลายวธีิแลว้แต่สถานการณ์หรือความตอ้งการของคุณ

● การส่งโทรสารมาตรฐาน

● การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

● การส่งโทรสารจากโทรศพัท์

● การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ

● การส่งโทรสารจากหน่วยความจาํ 

● การส่งโทรสารไปยงัผูรั้บหลายคน

● การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

การส่งโทรสารมาตรฐาน
คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีแบบหนา้เดียวหรือหลายหนา้ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ือง

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงานยนืยนัวา่ส่งโทรสารเรียบร้อยแลว้ คุณตอ้งเปิดใชง้านการยนืยนัโทรสาร

THWW การส่งโทรสาร 41

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70048-all-OJ6800&h_lang=th&h_cc=th


การส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์ 

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

4. ใส่หมายเลขโทรสารโดยใชคี้ยแ์พด

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเวน้ช่องวา่งในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหแ้ตะ * คา้งไวจ้นกวา่จะมีเคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏท่ีหนา้จอ

5. แตะท่ี ขาวดาํ หรือ สี

หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่นตวัป้อนกระดาษ เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเอกสารนั้นไปยงัหมายเลขท่ีคุณกด

คาํแนะนํา: หากผูรั้บรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสาร ใหล้องเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารดู

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์
คุณสามารถส่งโทรสารเอกสารไดโ้ดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ตอ้งพิมพก่์อนได้

การจะใชคุ้ณสมบติัน้ี ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัสายโทรศพัทท่ี์ใชง้านได ้และฟังกช์ัน่โทรสาร
ไดรั้บการตั้งค่าพร้อมทั้งทาํงานไดป้กติ

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (Windows)

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

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

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

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

5. หลงัจากเปล่ียนการตั้งค่าแลว้ เลือก OK (ตกลง)

6. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) 

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

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

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

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

4. ใส่หมายเลขโทรสารหรือช่ือจากรายช่ือติดต่อของคุณท่ีไดป้้อนหมายเลขโทรสารไวแ้ลว้

5. เม่ือกรอกขอ้มูลโทรสารเสร็จแลว้ คลิก Fax (แฟกซ์)
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การส่งโทรสารจากโทรศัพท์
คุณสามารถส่งโทรสารโดยใชเ้คร่ืองพว่งโทรศพัทข์องคุณได ้วธีิน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถพดูคุยกบัผูรั้บไดถ้กูคนก่อนท่ีจะส่งโทรสารไป

การส่งโทรสารจากโทรศัพท์เคร่ืองพ่วง

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. กดหมายเลขท่ีแป้นตวัเลขบนโทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

ถา้ผูรั้บรับสายโทรศพัท ์ใหบ้อกกบัผูรั้บวา่เขาควรจะไดรั้บโทรสารท่ีเคร่ืองโทรสารของตวัเองหลงัจากเขาไดย้นิเสียงโทรสารแลว้ หากเคร่ืองโทรสารรับสาย คุณจะ
ไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองโทรสารท่ีตอบรับ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

4. กดเลือก Send and Receive. (ส่งและรับ)

5. กดเลือก Send Fax (ส่งโทรสาร)

6. หากวางตน้ฉบบับนกระจกสแกนเนอร์แลว้ ใหก้ดเลือก Use Glass (ใชก้ระจก)

7. เม่ือคุณพร้อมท่ีจะส่งโทรสาร ใหแ้ตะ ขาวดาํ หรือ สี

หมายเหตุ: เม่ือเคร่ืองแจง้เตือน ใหเ้ลือก Send Fax (ส่งโทรสาร) 

โทรศพัทจ์ะไม่มีเสียงสญัญาณในขณะท่ีส่งโทรสาร ถา้หากคุณตอ้งการสนทนากบัผูรั้บสายหลงัจากนั้น ใหถื้อสายรอไวจ้นกวา่จะส่งโทรสารเสร็จ ถา้คุณคุยกบัผูรั้บ
สายเรียบร้อยแลว้ คุณสามารถวางหูโทรศพัทไ์ดท้นัทีท่ีโทรสารเร่ิมดาํเนินการส่ง

การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่ มบนหน้าจอ
เม่ือส่งโทรสารโดยใชก้ารกดปุ่มบนหนา้จอ คุณจะไดย้นิเสียงการโทร เสียงสญัญาณโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากลาํโพงของเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถตอบ
สนองไดท้นัทีในขณะท่ีกดปุ่ม รวมทั้งสามารถควบคุมจงัหวะการโทรไดด้ว้ย

คาํแนะนํา: ถา้คุณใชบ้ตัรโทรศพัทแ์ละป้อนรหสั PIN ไม่เร็วพอ เคร่ืองพิมพอ์าจเร่ิมส่งสญัญาณโทรสารเร็วเกินไป ทาํใหบ้ริการบตัรโทรศพัทไ์ม่รู้จกัรหสั PIN ใน
กรณีน้ี คุณสามารถสร้างรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทเ์พื่อเกบ็รหสั PIN สาํหรับบตัรโทรศพัทข์องคุณได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่ารายช่ือติดต่อสมุด
โทรศพัท์

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดเสียงเอาไวเ้พื่อใหไ้ดย้นิเสียงสญัญาณโทรสาร

การส่งโทรสารโดยการกดปุ่ มบนหน้าจอทีแ่ผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. กดเลือก Send New Fax (ส่งโทรสารใหม่)

4. กดเลือก ขาวดาํ หรือ สี

5. เม่ือไดย้นิเสียงสญัญาณพร้อมโทรออก ใหป้้อนหมายเลขโทรสารโดยใชคี้ยแ์พดบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

6. ปฏิบติัตามขอ้ความเตือนท่ีอาจเกิดข้ึน
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คาํแนะนํา: ถา้คุณใชบ้ตัรโทรศพัทเ์พื่อส่งโทรสารและมีรหสั PIN ของบตัรโทรบนัทึกไวเ้ป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทอ์ยูแ่ลว้ เม่ือเคร่ืองใหคุ้ณใส่รหสั PIN 
ใหก้ดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์ เพื่อเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณเกบ็รหสั PIN ของคุณไว้

โทรสารของคุณจะถูกส่งเม่ือเคร่ืองโทรสารท่ีรับตอบรับ

การส่งโทรสารจากหน่วยความจาํ 
คุณสามารถสแกนโทรสารขาวดาํเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ แลว้ส่งโทรสารนั้นจากหน่วยความจาํได ้คุณสมบติัน้ีจะมีประโยชนห์ากหมายเลขโทรสารท่ีคุณกาํลงัพยายาม
ติดต่อนั้นไม่วา่งหรือใชไ้ม่ไดช้ัว่คราว เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนตน้ฉบบัมาเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ และจะส่งโทรสารออกไปเม่ือสามารถเช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับโทรสารได ้หลงั
จากเคร่ืองพิมพส์แกนหนา้ตน้ฉบบัลงในหน่วยความจาํแลว้ คุณสามารถนาํตน้ฉบบัทั้งหมดออกจากถาดป้อนกระดาษหรือกระจกสแกนเนอร์ไดท้นัที

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํจากหน่วยความจาํได้

การส่งโทรสารจากหน่วยความจาํ

1. ใหแ้น่◌ใีจวา่ San and Fax Method (วธีิการสแกนและโทรสาร) เปิดใชง้านอยู่

a. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

b. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

c. ตั้ง Scan and Fax Method (วธีิการสแกนและโทรสาร) ใหเ้ป็นเปิด

2. ป้อนตน้ฉบบัของคุณลงในตวัป้อนกระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

3. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

4. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

5. หากวางตน้ฉบบับนกระจกสแกนเนอร์แลว้ ใหก้ดเลือก Use Glass (ใชก้ระจก)

หมายเหตุ: ถา้คุณเลือก Use Glass (ใชก้ระจก) เคร่ืองพิมพจ์ะปฏิบติัตามวธีิการสาํหรับส่งโทรสารแบบมาตรฐาน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการส่ง
โทรสารแบบมาตรฐาน โปรดดู การส่งโทรสารมาตรฐาน

6. ใชคี้ยแ์พดป้อนหมายเลขโทรสาร กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์ เพื่อเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท ์หรือกดเลือก () เพื่อเลือกหมายเลขท่ีโทรหรือรับโทรสาร
ก่อนหนา้น้ี

7. กดเลือก ขาวดาํ

เคร่ืองพิมพจ์ะสแกนตน้ฉบบัมาเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํ และจะส่งโทรสารออกไปเม่ือเคร่ืองรับโทรสารพร้อม

การส่งโทรสารไปยงัผู้รับหลายคน
คุณสามารถส่งโทรสารไปยงัผูรั้บไดห้ลายๆ คนโดยสร้างรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มซ่ึงประกอบดว้ยผูรั้บอยา่งนอ้ยสองคนข้ึนไป

การส่งโทรสารไปยงัผู้รับหลายคนโดยใช้สมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

1. ป้อนตน้ฉบบัของคุณใหด้า้นพิมพค์ว ํ่าลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นในตวัป้อนกระดาษ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Send Now (ส่งทนัที)
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4. หากวางตน้ฉบบับนกระจกสแกนเนอร์แลว้ ใหก้ดเลือก Use Glass (ใชก้ระจก)

5. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

6. กดเลือก  (Group Phone Book Contact) (รายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม)

7. กดเลือกช่ือของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

8. กดเลือก Send Fax (ส่งโทรสาร)

หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่นตวัป้อนกระดาษ เคร่ืองจะส่งเอกสารไปยงัแต่ละหมายเลขในรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

คาํแนะนํา: หากผูรั้บรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสาร ใหล้องเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารดู

การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผดิพลาด 
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) ป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลเน่ืองจากคุณภาพสญัญาณสายโทรศพัทไ์ม่ดี โดยการตรวจสอบขอ้ผดิ
พลาดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งส่งโทรสารและร้องขอการส่งขอ้มูลซํ้ าโดยอตัโนมติัในส่วนท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด สาํหรับโทรศพัทท่ี์มีสญัญาณดีจะไม่มีผลต่อค่าโทรศพัท ์หรืออาจยิง่
ช่วยใหค่้าโทรศพัทล์ดลงดว้ย สาํหรับโทรศพัทท่ี์มีสญัญาณไม่ดี ECM จะทาํใหเ้วลาส่งและค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึน แต่การส่งขอ้มูลจะไวใ้จไดม้ากข้ึน ค่าเร่ิมตน้จะกาํหนดเป็น 
On (เปิด) ปิด ECM เฉพาะเม่ือค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึนมาก และหากคุณยอมรับสญัญาณคุณภาพไม่ดีไดเ้พื่อแลกกบัค่าโทรท่ีลดลง

หากคุณปิด ECM:

● จะมีผลต่อคุณภาพและความเร็วในการส่งโทรสารท่ีคุณรับและส่ง

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

● คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารท่ีเป็นสีไดอี้กต่อไป

การเปลีย่นการตั้งค่า ECM โดยคาํส่ังจากแผงควบคุม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. กดเลือก Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) เพื่อเปิดหรือปิด

5. เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)

การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอตัโนมติัหรือดว้ยตนเองกไ็ด ้หากคุณปิดตวัเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง หากเปิดตวัเลือก 
Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ (ค่าเร่ิมตน้) เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และโทรสารท่ีเขา้มาโดยอตัโนมติั หลงัจากมีเสียงเรียกเขา้ดงัตามจาํนวนคร้ังท่ีตั้งไวใ้น 
Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) (การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เร่ิมตน้คือหา้คร้ัง)

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

หมายเหตุ: ถา้คุณกาํลงัทาํสาํเนาเอกสารในขณะที่มีโทรสารเขา้มา โทรสารนั้นจะถกูเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพจ์นกวา่การทาํสาํเนาจะเสร็จส้ิน

● การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● การตั้งค่าโทรสารสาํรอง
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● การพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บจากหน่วยความจาํซํ้ า

● การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอ่ืน

● การตั้งการยอ่ขนาดอตัโนมติัสาํหรับโทรสารท่ีเขา้มา

● การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

● การรับแฟกซ์ผา่น HP Digital Fax

การรับโทรสารด้วยตนเอง
เม่ือคุณกาํลงัคุยโทรศพัทอ์ยู ่คนท่ีคุณสนทนาดว้ยสามารถส่งโทรสารมาใหคุ้ณไดใ้นขณะท่ีคุยอยู ่คุณสามารถรับโทรศพัทเ์พื่อพดูคุยหรือฟังสญัญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดว้ยตวัเองจากโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อโดยตรงกบัเคร่ืองพิมพ ์(ผา่นทางพอร์ต 2-EXT )

วธีิการรับส่งโทรสารด้วยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้านเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษป้อนอยูใ่นถาดหลกั

2. นาํตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนตน้ฉบบั

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

4. หากคุณกาํลงัสนทนากบัผูส่้งอยู ่แจง้ใหผู้ส่้งกด เร่ิมต้น บนเคร่ืองโทรสาร

5. เม่ือไดย้นิสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองท่ีส่งโทรสารเขา้มา กรุณาปฏิบติัดงัน้ี

a. บนจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร) , กดเลือก Send and Receive (ส่งและรับ) แลว้กดเลือก Receive Now 
(รับทนัที)

b. หลงัจากเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศพัทห์รือถือสายไวไ้ด ้สายโทรศพัทจ์ะเงียบระหวา่งส่งโทรสาร

การตั้งค่าโทรสารสํารอง
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หเ้กบ็โทรสารทั้งหมดท่ีไดรั้บ หรือใหเ้กบ็เฉพาะโทรสารท่ีส่งเขา้มาขณะเคร่ืองพิมพข์ดัขอ้ง หรือไม่เกบ็โทรสารท่ีไดรั้บไวเ้ลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะท่ีตอ้งการและขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั

วธีิตั้งโทรสารสํารองจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. กดเลือก Backup Fax Reception (โทรสารสาํรอง)

5. แตะการตั้งค่าท่ีตอ้งการ:

On (เปิด) การกาํหนดค่าเร่ิมตน้ เม่ือ Backup fax (โทรสารสาํรอง) เป็น On (เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะเกบ็โทรสารท่ีไดรั้บทั้งหมดไวใ้นหน่วยความจาํ ซ่ึงช่วยให้
คุณสามารถพิมพโ์ทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดซํ้ าไดสู้งสุด 30 หนา้ ถา้ยงัคงบนัทึกไวใ้นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพเ์หลือนอ้ย เคร่ืองจะบนัทึกทบัขอ้มูลเก่าท่ีสุด และพิมพโ์ทรสารเม่ือไดรั้บโทรสารใหม่ หากหน่วยความจาํ
เตม็เพราะมีโทรสารท่ีไม่ไดพ้ิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตอบรับโทรสารท่ีเขา้มา

46 บท 5   โทรสาร THWW



หมายเหตุ: หากคุณไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป เช่น ภาพสีท่ีมีรายละเอียดมาก อาจไม่มีการเกบ็บนัทึกในหน่วยความจาํเน่ืองจากขอ้จาํกดัของ
หน่วยความจาํ

On Error Only (เปิดเฉพาะเมือ่เกดิ
ข้อผดิพลาดเท่าน้ัน)

ใหเ้คร่ืองพิมพเ์กบ็โทรสารไวใ้นหน่วยความจาํเฉพาะเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดท่ีทาํใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่สามารถพิมพโ์ทรสารได ้(เช่น เคร่ืองพิมพก์ระดาษหมด) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเกบ็โทรสารท่ีเขา้มาเร่ือยๆ ตราบเท่าท่ีหน่วยความจาํยงัมีพื้นท่ีวา่ง (หากหน่วยความจาํเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตอบรับโทรสารท่ีเขา้มา) 
เม่ือแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดแ้ลว้ โทรสารท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํจะถูกพิมพอ์อกมาโดยอตัโนมติั และจะถกูลบออกจากหน่วยความจาํ

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

การพมิพ์โทรสารทีไ่ด้รับจากหน่วยความจาํซ้ํา
โทรสารท่ีไดรั้บซ่ึงยงัไม่ไดพ้ิมพอ์อกมาจะถกูเกบ็อยูใ่นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารใหม่ไดจ้นกวา่คุณจะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ คุณอาจตอ้งการลบโทรสารใน
หน่วยความจาํเพื่อเหตุผลดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนบุคคล

คุณสามารถพิมพซ์ํ้ าโทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดไดถึ้ง 30 แผน่หากยงัคงบนัทึกอยูใ่นหน่วยความจาํ ข้ึนอยูก่บัขนาดของโทรสารในหน่วยความจาํ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจ
จาํเป็นตอ้งพิมพโ์ทรสารใหม่หากทาํสาํเนาโทรสารชุดเก่าท่ีพิมพไ์วแ้ลว้หายไป

การพมิพ์โทรสารจากหน่วยความจาํซ้ําโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ตอ้งแน่ใจวา่คุณมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษหลกั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

3. แตะ Reprint (พิมพซ์ํ้ า)

โทรสารจะถูกพิมพต์ามลาํดบัยอ้นหลงัจากท่ีไดรั้บ โดยพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บล่าสุดก่อน ตามดว้ยลาํดบัถดัไป

4. หากคุณตอ้งการหยดุการพิมพซ์ํ้ าโทรสารในหน่วยความจาํ ใหก้ดเลือก  (ปุ่มยกเลิก) (Cancel (ยกเลิก))

การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หส่้งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขโทรสารอ่ืนได ้โทรสารทั้งหมดจะถูกส่งเป็นสีขาวดาํ ไม่วา่แรกเร่ิมแลว้จะถูกส่งดว้ยวธีิใดกต็าม

HP ขอแนะนาํใหท่้านตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลขท่ีท่านตอ้งการโอนโทรสารไปนั้นเป็นสายโทรสารท่ีสามารถใชง้านได ้ส่งโทรสารสาํหรับทดสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่
เคร่ืองโทรสารดงักล่าวสามารถรับโทรสารท่ีคุณส่งต่อไปได้

การส่งต่อโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)

5. แตะ On (Print and Forward) (เปิด (การพิมพแ์ละการส่งต่อ)) เพื่อพิมพแ์ละส่งต่อโทรสาร หรือเลือก On (Forward) (เปิด (การส่งต่อ)) เพื่อส่ง
ต่อโทรสาร

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งต่อโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารท่ีกาํหนด (เช่น หากเคร่ืองไม่เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพโ์ทรสาร หากคุณตั้งค่า
เคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของโทรสารท่ีไดรั้บ เคร่ืองจะพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดดว้ย
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6. ท่ีพร้อมต ์ใหใ้ส่หมายเลขของเคร่ืองโทรสารท่ีจะรับโทรสารท่ีโอนสาย แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว) ป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับแต่ละพร้อมตต่์อไปน้ี: วนัท่ี
เร่ิมตน้, เวลาเร่ิมตน้, วนัท่ีส้ินสุด และเวลาส้ินสุด

7. การส่งต่อโทรสารถูกเปิดใชง้าน แตะ OK (ตกลง) เพื่อยนืยนั

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

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

การตั้งการย่อขนาดอตัโนมตัสํิาหรับโทรสารทีเ่ข้ามา
การตั้งค่า Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ จะกาํหนดการทาํงานของเคร่ืองพิมพเ์ม่ือไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดกระดาษที่ใส่ไว ้การ
ตั้งค่าน้ีจะถกูใชง้านเป็นค่าเร่ิมตน้ ดงันั้นภาพของโทรสารท่ีเขา้มาจะถูกลดขนาดใหพ้อดีกบัหน่ึงหนา้หากเป็นไปได ้หากปิดคุณสมบติัน้ี ขอ้มูลท่ีเกินจากหนา้แรก จะพิมพ์
ออกมาในหนา้ท่ีสอง Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ เป็นประโยชนเ์ม่ือท่านไดรั้บโทรสารขนาด legal และกระดาษขนาด letter วางอยู่
ในถาดหลกั

วธีิการตั้งค่าย่อขนาดอตัโนมตัจิากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. กดเลือก Automatic Reduction (การย่อขนาดอตัโนมตั)ิ เพื่อเปิดหรือปิด

การบลอ็กหมายเลขโทรสารทีไ่ม่ต้องการ
ถา้คุณเปิดใชบ้ริการระบุหมายเลขผูโ้ทรกบัผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัท ์คุณจะสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารหน่ึงๆ ได ้เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณรับโทรสารท่ีส่งมาจาก
หมายเลขนั้นๆ เม่ือไดรั้บสายโทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะเปรียบเทียบหมายเลขกบัรายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ตอ้งการเพื่อตรวจสอบวา่ ควรบลอ็กสายโทรสารนั้นหรือไม่ 
หากหมายเลขนั้นตรงกบัหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบลอ็ค โทรสารนั้นกจ็ะไม่ถกูรับ (จาํนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดท่ีคุณสามารถบลอ็กไดจ้ะแตกต่างกนั
ไปตามรุ่น)

หมายเหตุ: ไม่รองรับคุณสมบติัน้ีในทุกประเทศ/ภมิูภาค ในกรณีท่ีไม่รองรับคุณลกัษณะน้ีในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสาร
ทีไ่ม่ต้องการ) จะไม่ปรากฎในเมนู Preferences (ค่ากาํหนด) 

หมายเหตุ: หากไม่มีการเพิ่มหมายเลขโทรศพัทล์งในรายการหมายเลขผูโ้ทร ใหส้นันิษฐานเอาวา่คุณไม่ไดส้มคัรสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโ้ทร

คุณสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารหน่ึงๆ โดยเพิ่มหมายเลขเหล่าน้ีไวใ้นรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ เลิกบลอ็กหมายเลขเหล่าน้ีโดยเอาออกจากรายการโทรสารที่ไม่
ตอ้งการ และพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ตอ้งการซ่ึงถกูบลอ็กไว้

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. กดเลือก + (เคร่ืองหมายบวก)

6. ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี
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● ในการเลือกหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็คไวจ้ากรายการประวติัการโทร ใหก้ดเลือก  (Call history (ประวติัการโทร))

● ป้อนหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็กดว้ยตวัเอง แลว้กดเลือก Add (เพิ่ม)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้้อนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนหนา้จอแผงควบคุม ไม่ใช่หมายเลขโทรสารท่ีปรากฏตรงส่วนหวัของโทรสารท่ี
ไดรั้บ เน่ืองจากหมายเลขดงักล่าวอาจแตกต่างกนั

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

หากคุณไม่ตอ้งการบลอ็กหมายเลขโทรสารหน่ึงอีกต่อไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้นออกจากรายการโทรสารที่ไม่ตอ้งการได้

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. กดเลือกหมายเลขท่ีตอ้งการลบ แลว้กดเลือก Remove (ลบ)

การพมิพ์รายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. กดเลือก Junk Fax Report. (รายงานโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การรับแฟกซ์ผ่าน HP Digital Fax

คุณสามารถใช ้HP Digital Fax เพื่อรับโทรสารโดยอตัโนมติัและบนัทึกโทรสารไปไวท่ี้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง ซ่ึงจะช่วยประหยดักระดาษและหมึก

โทรสารท่ีไดรั้บมาจะถูกบนัทึกเป็นไฟล ์TIFF (Tagged Image File Format) หรือไฟล ์PDF Portable Document Format)

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

หมายเหตุ: โทรสารไปยงัคอมพิวเตอร์จะใชไ้ดส้าํหรับการรับโทรสารขาวดาํเท่านั้น แฟกซ์สีจะถูกจดัพิมพ์

● เง่ือนไขสาํหรับ HP Digital Fax

● เปิดใช ้HP Digital Fax

● ปรับแต่งค่า HP Digital Fax

เงือ่นไขสําหรับ HP Digital Fax

● โฟลเดอร์ปลายทางของคอมพิวเตอร์จะตอ้งเปิดทาํงานอยูต่ลอดเวลา คอมพิวเตอร์ปลายทางจะตอ้งเปิดใชง้านดว้ย เน่ืองจากจะไม่มีการบนัทึกโทรสารหาก
คอมพิวเตอร์ปิดอยูห่รืออยูใ่นโหมดไฮเบอร์เนต

● ตอ้งใส่กระดาษไวใ้นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพ ใส่กระดาษ
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เปิดใช้ HP Digital Fax

การตดิตั้ง HP Digital Fax (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Digital Fax Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่าโทรสารดจิติอล)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การตดิตั้ง HP Digital Fax (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Digital Fax Archive (เกบ็ถาวรโทรสารดิจิตอล) ในส่วนการตั้งค่าโทรสาร

ปรับแต่งค่า HP Digital Fax

คุณสามารถปิด HP Digital Fax และปิดการพิมพแ์ฟกซ์จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

การปรับเปลีย่นการตั้งค่าจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด) จากนั้นกดเลือก HP Digital Fax

4. เลือกการตั้งค่าท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง คุณสามารถเปล่ียนแปลงการตั้งค่าต่อไปน้ี

● Fax Printing (การพิมพโ์ทรสาร): เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อพิมพโ์ทรสารทนัทีท่ีไดรั้บ หากคุณปิดการพิมพ ์จะยงัคงมีการพิมพโ์ทรสารสี

● Turn Off HP Digital Fax (ปิด HP Digital Fax): เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อปิด HP Digital Fax

หมายเหตุ: ใชซ้อฟตแ์วร์ HP ในคอมพิวเตอร์เพื่อเปิด HP Digital Fax

การปรับเปลีย่นการตั้งค่าจากซอฟต์แวร์ของ HP (Windows) 

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Digital Fax Setup Wizard (ตวัช่วยการตั้งค่าโทรสารดจิติอล)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การปรับเปลีย่นการตั้งค่าจากซอฟต์แวร์ของ HP (OS X) 

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X)

2. เลือกเคร่ืองพิมพ์

3. คลิก Digital Fax Archive (เกบ็ถาวรโทรสารดิจิตอล) ในส่วนการตั้งค่าโทรสาร
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ปิด HP Digital Fax

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด) จากนั้นเลือก HP Digital Fax

4. กดเลือก Turn Off HP Digital Fax (ปิด HP Digital Fax)

5. กดเลือก Yes (ใช่)

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารท่ีใชบ่้อยเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถโทรหมายเลขเหล่าน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: นอกจากการสร้างและจดัการรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทจ์ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ลว้ คุณยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เช่น ซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีอยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์และระบบ EWS ของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

● การตั้งค่าและเปล่ียนรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● การตั้งค่าและเปล่ียนรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

● ลบรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● พิมพร์ายการของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

การตั้งค่าและเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถเกบ็หมายเลขโทรสารเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. กดเลือก  (Phone Book Contact) (รายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท)์

5. แต่  (Plus Sign) (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มรายช่ือติดต่อ

6. กดเลือก Name (ช่ือ) แลว้พิมพช่ื์อของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทน์ั้น แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. กดเลือก Fax Number (หมายเลขโทรสาร) แลว้พิมพห์มายเลขโทรสารสาํหรับรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท ์แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

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

8. กดเลือก Add (เพิ่ม)
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การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. กดเลือก  (Phone Book Contact) (รายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท)์

5. กดเลือก  (Edit) (แกไ้ข) เพื่อแกไ้ขรายช่ือติดต่อ

6. กดเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการแกไ้ข

7. กดเลือก Name (ช่ือ) แลว้แกไ้ขช่ือของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทน์ั้น แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

8. กดเลือก Fax Number (หมายเลขโทรสาร) แลว้แกไ้ขหมายเลขโทรสารสาํหรับรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท ์แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

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

9. กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การตั้งค่าและเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม
คุณสามารถจดัเกบ็กลุ่มหมายเลขโทรสารเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มได้

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

หมายเหตุ:  ก่อนท่ีคุณจะสามารถสร้างรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มได ้อยา่งนอ้ยคุณตอ้งสร้างหน่ึงรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์ลว้

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. กดเลือก  (Group Phone Book Contact) (รายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม)

5. กดเลือก  (Plus Sign) (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มกลุ่ม

6. กดเลือก Name (ช่ือ) แลว้พิมพช่ื์อของกลุ่มนั้น แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. กดเลือก Number of Members (จาํนวนสมาชิก) เลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการรวมอยูใ่นกลุ่มน้ี แลว้กดเลือก Select (เลือก)

8. กดเลือก Create (สร้าง)

การเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. กดเลือก  (Group Phone Book Contact) (รายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม)
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5. กดเลือก  (Edit) เพื่อแกไ้ขกลุ่ม

6. กดเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มท่ีคุณตอ้งการแกไ้ข

7. กดเลือก Name (ช่ือ) แลว้แกไ้ขช่ือของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มนั้น แลว้กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

8. กดเลือก Number of Members (จาํนวนสมาชิก)

9. เลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการลบออกจากกลุ่มน้ี หรือกดเลือก  (Plus Sign) (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มรายช่ือติดต่อเขา้กลุ่ม

10. กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

ลบรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถลบรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทห์รือรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. กดเลือก  (Phone Book Contact) (รายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท)์

5. กดเลือก  (Edit) (แกไ้ข)

6. กดเลือกช่ือของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการลบ

7. กดเลือก Delete (ลบ)

8. กดเลือก Yes (ใช่) เพื่อยนืยนั

พมิพ์รายการของรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถพิมพร์ายการของรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทข์องคุณ

1. ใหใ้ส่กระดาษลงในถาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนวสัดุพิมพใส่กระดาษ

2. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก รายงาน

4. กดเลือก Print Phone Book (พิมพส์มุดโทรศพัท)์

การเปลีย่นการตั้งค่าโทรสาร
หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหป้ฏิบติัขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้ หรือกาํหนดค่าตวัเลือก
อ่ืนๆ สาํหรับการรับส่งโทรสาร

● การกาํหนดค่าหวักระดาษโทรสาร

● การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมติั)

● การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ

● การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 
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● การตั้งค่าชนิดการโทร

● การตั้งค่าตวัเลือกการโทรซํ้ า

● การตั้งความเร็วโทรสาร

● การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

การกาํหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร
หวักระดาษโทรสารจะพิมพช่ื์อและหมายเลขโทรสารท่ีดา้นบนสุดของโทรสารทุกแผน่ท่ีคุณส่ง HP ขอแนะนาํใหต้ั้งค่าหวักระดาษโทรสารโดยใชซ้อฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมา
พร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณยงัสามารถตั้งค่าหวักระดาษโทรสารไดท่ี้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ตามท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ี

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นท่ี กาํหนดใหต้อ้งมีขอ้มูลหวักระดาษโทรสาร

การตั้งค่าหรือเปลีย่นหัวกระดาษโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. แตะ Fax Header (หวักระดาษโทรสาร)

4. ป้อนช่ือบุคคลหรือช่ือบริษทั แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

5. ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

โหมดตอบรับจะกาํหนดวา่เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้หรือไม่

● เปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ หากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพรั์บโทรสารโดยอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับสายและโทรสารท่ีเขา้มา
ทั้งหมด

● ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ หากตอ้งการรับโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งพร้อมท่ีจะใหมี้ผูรั้บสายโทรสารท่ีเขา้มา ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพ์
จะไม่สามารถรับโทรสารได้

วธีิการตั้งค่าโหมดตอบรับ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ เพื่อเปิดหรือปิด

คุณอาจเขา้ใชคุ้ณสมบติัน้ีไดเ้ช่นกนัโดยกด  (ปุ่ม Fax Status ) (สถานะโทรสาร) บนหนา้จอหลกั

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ
หากคุณเปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณจะสามารถกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนท่ีอุปกรณ์จะตอบรับสายเรียกเขา้อตัโนมติัได้

การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) มีความสาํคญัหากคุณมีเคร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพเ์พราะคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองตอบรับรับสาย
ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย จาํนวนเสียงเรียกเขา้สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ
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ตวัอยา่งเช่น ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุด (จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตาม
ประเทศ/ภมิูภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร่ืองจะรับโทรสาร 
หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความไว้

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. แตะ Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)

4. กดเลือกจาํนวนเสียงสญัญาณ

5. แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว) เพื่อยนืยนัการตั้งค่า

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการคุณสมบติัเสียงโทรศพัทเ์ฉพาะ ทาํใหคุ้ณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์น่ึงสาย เม่ือคุณสมคัรบริการน้ี แต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศพัทท่ี์แตกต่างกนั คุณยงัสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะได้

หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายท่ีมีเสียงเรียกเขา้เฉพาะ โปรดใหบ้ริษทัโทรศพัทก์าํหนดเสียงหน่ึงรูปแบบสาํหรับสายโทรศพัทแ์ละอีกหน่ึงรูปแบบสาํหรับสาย
โทรสาร HP ขอแนะนาํใหคุ้ณขอเสียงเรียกเขา้ดงัสองหรือสามคร้ังสาํหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือเคร่ืองพิมพต์รวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะ เคร่ืองจะรับสายนั้นและ
รับโทรสาร

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับ) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าสญัญาณ
เพื่อตอบรับเฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับท่ีกาํหนดโดย
บริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อรับโทรสาร 

หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ All Rings (เสียงเรียกเข้าทั้งหมด)

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารไม่ไดเ้ม่ือปิดหมายเลขโทรศพัทห์ลกั

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ใหรั้บสายโทรสารอตัโนมติั

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ)

5. จะปรากฏขอ้ความระบุวา่ ไม่ควรเปล่ียนการตั้งค่าน้ีเวน้แต่คุณจะมีหลายหมายเลขบนโทรศพัทส์ายเดียวกนั แตะ Yes (ใช่) เพื่อดาํเนินการต่อ

6. โปรดปฏิบติัตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● แตะรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับรับโทรสาร

● แตะ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) และทาํตามคาํแนะนาํบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ไม่สามารถตรวจสอบเสียงเรียกเขา้ได ้หรือหากคุณยกเลิก
คุณสมบติัน้ีก่อนท่ีจะดาํเนินการเสร็จส้ิน รูปแบบเสียงเรียกเขา้จะถกูตั้งเป็นรูปแบบเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ All Rings (เสียงเรียกเข้าทั้งหมด) 
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หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายภายในและสายภายนอกแตกต่างกนั คุณตอ้งหมุนหมายเลขโทรสารจาก
หมายเลขภายนอก 

การตั้งค่าชนิดการโทร
ใชข้ั้นตอนน้ีเพื่อตั้งค่าโหมดการโทรระบบหมุนหรือการโทรระบบกด ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งมาจากโรงงานคือ ระบบหมุน หา้มเปล่ียนการตั้งค่าจนกวา่คุณจะทราบวา่สายโทรศพัท์
ของคุณไม่สามารถใชก้ารโทรระบบหมุนได้

หมายเหตุ: ตวัเลือกการโทรระบบกดจะไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

การตั้งค่าชนิดการโทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Dial Type (ประเภทการโทร)

4. แตะเพื่อเลือก Tone Dialing (ระบบโทรแบบกดปุ่ ม) หรือ Pulse Dialing (ระบบโทรแบบหมุน)

การตั้งค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา
หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสารไดเ้น่ืองจากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับหรือสายไม่วา่ง เคร่ืองพิมพจ์ะพยายามโทรซํ้ าตามการตั้งค่าตวัเลือกโทรซํ้ า ใชข้ั้นตอนต่อไป
น้ีเพื่อเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านตวัเลือก

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

● No answer redial (โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสาย): เม่ือเปิดตวัเลือกน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะโทรซํ้ าอตัโนมติัหากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับ ค่าเร่ิมตน้คือ Off 
(ปิด)

● Connection problem redial (การโทรซํ้ าสาํหรับปัญหาการเช่ือมต่อ): ถา้ตวัเลือกน้ีเปิดอยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะโทรซํ้ าโดยอตัโนมติัเม่ือพบวา่มีปัญหาใน
การเช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับโทรสาร การโทรซํ้ าสาํหรับปัญหาการเช่ือมต่อจะทาํการส่งโทรสารจากหน่วยความจาํเท่านั้น ค่าเร่ิมตน้คือ On (เปิด)

การตั้งค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Auto Redial (โทรซ้ําอตัโนมตั)ิ

4. กดเลือก Busy Redial (โทรซ้ําเมือ่สายไม่ว่าง) หรือ No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไม่มผู้ีรับสาย) หรือ Connection Problem 
Redial (โทรซ้ําปัญหาการเช่ือมต่อ) แลว้เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

การตั้งความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งเคร่ืองของคุณและเคร่ืองโทรสารอ่ืนๆ เม่ือส่งและรับโทรสารได้

หากคุณใชข้อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี อาจจาํเป็นตอ้งตั้งความเร็วโทรสารใหช้า้ลง:

● บริการโทรศพัทผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต

● ระบบ PBX (private branch exchange)
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● การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (FoIP)

● โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร พยายามใช ้Fax Speed (ความเร็วโทรสาร) ในระดบัตํ่าลง ตารางต่อไปน้ีจะแสดงการตั้งความเร็วโทรสารท่ีมีใหใ้ช้
งาน

ค่าความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) v.34 (33600 บอด)

Medium (ปานกลาง) v.17 (14400 บอด)

Slow (ช้า) v.29 (9600 บอด)

การตั้งค่าความเร็วโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. แตะ Fax Speed (ความเร็วโทรสาร)

4. แตะเพื่อเลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึง

การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร
คุณสามารถเปล่ียนระดบัเสียงของโทรสารได้

การตั้งระดบัเสียงของโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Volume (ระดบัเสียง)

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

โทรสารและบริการโทรศัพท์ดจิติอล
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการโทรศพัทดิ์จิตอลแก่ลกูคา้ เช่น

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

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

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

● FoIP: บริการโทรศพัทร์าคาประหยดัท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิน้ีเรียกวา่ การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตโพร
โทคอล (Fax over Internet Protocol - FoIP)

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชโ้ทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
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เคร่ืองพิมพ ์HP ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใชง้านกบับริการโทรศพัทแ์อนะลอ็กแบบเดิมโดยเฉพาะ หากคุณอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีใชโ้ทรศพัทร์ะบบดิจิตอล (เช่น DSL/
ADSL, PBX หรือ ISDN) คุณอาจตอ้งใชต้วัแปลงหรือฟิลเตอร์ดิจิตอลเป็นแอนะลอ็กเม่ือตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร

หมายเหตุ: HP ไม่รับประกนัวา่เคร่ืองพิมพจ์ะใชง้านร่วมกบัผูใ้หบ้ริการหรือสายโทรศพัทร์ะบบดิจิตอลทั้งหมด ในสภาพแวดลอ้มท่ีใชง้านระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือ
ตวัแปลงดิจิตอลเป็นเป็นแอนะลอ็กทั้งหมด เราขอแนะนาํใหคุ้ณสอบถามบริษทัโทรศพัทโ์ดยตรงเก่ียวกบัตวัเลือกการตั้งค่าท่ีถกูตอ้งตามบริการสายโทรศพัทท่ี์ให้

การใช้โทรสารผ่านอนิเทอร์เน็ตโพรโทคอล
คุณสามารถสมคัรใชบ้ริการโทรศพัทร์าคาประหยดัได ้เพื่อใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิการน้ีเรียกวา่ การใชโ้ทรสารผา่นอินเท
อร์เน็ตโพรโทคอล (FoIP) 

คุณอาจใชบ้ริการ FoIP (ท่ีใหบ้ริการโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) หาก:

● กดรหสัพื้นท่ีเฉพาะและหมายเลขแฟกซ์

● มีกล่องแปลงสญัญาณ IP (IP converter) ท่ีต่อกบัอินเทอร์เน็ต และมีพอร์ตโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กสาํหรับเช่ือมต่อโทรสาร

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

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

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปล่ียนความเร็วแฟกซ์ไดจ้าก การตั้งความเร็วโทรสาร หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้ECM โปรดดูท่ี การส่งโทรสารใน
โหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

หากมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไดจ้ากแผนกสนบัสนุนดา้นการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ห้
บริการในประเทศของคุณ

การใช้รายงาน
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาด และยนืยนัรายงานโดยอตัโนมติัสาํหรับการส่งและรับโทรสารแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี ยงัสัง่พิมพร์ายงานระบบดว้ย
ตนเองไดเ้ม่ือตอ้งการ รายงานน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์

ตามค่าเร่ิมตน้ จะมีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานเฉพาะเม่ือมีปัญหาในการรับหรือส่งโทรสารเท่านั้น ขอ้ความยนืยนัวา่การส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อยหรือไม่จะปรากฏ
ข้ึนในช่วงสั้นๆ บนหนา้จอแผงควบคุมหลงัจากการส่งแต่ละคร้ัง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถอ่านรายงานได ้คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากแผงควบคุมหรือซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

หมายเหตุ: การแจง้เตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือ
นอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่
สามารถยอมรับได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่หวัพิมพแ์ละตลบับรรจุหมึกอยูใ่นสภาพดีและติดตั้งอยา่งถูกตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การดูแลตลบัหมึกพิมพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การพิมพร์ายงานยนืยนัการโทรสาร

● การพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของการส่งโทรสาร

● การพิมพแ์ละดูบนัทึกการรับและส่งโทรสาร
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● การลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร

● การพิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ังล่าสุด

● การพิมพร์ายงานหมายเลขผูโ้ทร

● การดูประวติัการโทร

การพมิพ์รายงานยนืยนัการโทรสาร
คุณสามารถพิมพร์ายงานยนืยนัไม่วา่จะเป็นเม่ือโทรสารถูกส่ง หรือเม่ือโทรสารถูกส่งหรือไดรั้บ การตั้งค่าเร่ิมตน้คือ On (Fax Send) (เปิด (ส่งโทรสาร)) เม่ือปิดอยู ่
ขอ้ความยนืยนัจะปรากฎชัว่ครู่บนแผงควบคุมหลงัจากแต่ละโทรสารถกูส่งหรือไดรั้บ

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

การใช้การยนืยนัการโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานการยนืยนัโทรสารเม่ือคุณส่งและรับโทรสารเสร็จ ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

เปิด (การส่งโทรสาร) พิมพร์ายงานยนืยนัการส่งโทรสารทุกชุด

On (Fax Receive) (เปิด (การรับ
โทรสาร))

พิมพร์ายงานยนืยนัการรับโทรสารทุกชุด

เปิด (การส่งโทรสารและการรับโทรสาร) พิมพร์ายงานยนืยนัการรับส่งโทรสารทุกชุด

การใส่รูปภาพของโทรสารไว้ในรายงาน

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

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

5. กดเลือก Fax Confirmation with image (การยนืยนัโทรสารดว้ยภาพ)

การพมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของการส่งโทรสาร
คุณสามารถกาํหนดค่าเคร่ืองพิมพเ์พื่อใหพ้ิมพร์ายงานโดยอตัโนมติัเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดขณะรับและส่งโทรสารได้

วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์เพือ่พมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของโทรสารโดยอตัโนมตัิ

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)
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3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Error Report (รายงานขอ้ผดิพลาดโทรสาร)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

เปิด (การส่งโทรสารและการรับโทรสาร) พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับและส่งโทรสาร

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานขอ้ขดัขอ้งใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโทรสาร

เปิด (การส่งโทรสาร) พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการส่งขอ้มูล ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

On (Fax Receive) (เปิด (การรับ
โทรสาร))

พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับขอ้มูล

การพมิพ์และดูบันทกึการรับและส่งโทรสาร
คุณสามารถพิมพบ์นัทึกรายการโทรสารท่ีเคร่ืองพิมพไ์ดรั้บและส่งไปแลว้

วธีิการพมิพ์บันทกึการรับส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. แตะ Print Last 30 Transactions (พมิพ์ 30 รายการสุดท้าย)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การล้างบันทกึการรับส่งโทรสาร
การลา้งบนัทึกโทรสารจะลบโทรสารทั้งหมดท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํดว้ย

การล้างบันทกึการรับส่งโทรสาร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก Tools

3. แตะ Clear Fax Log (ลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร)

การพมิพ์รายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสารทีส่่งไปคร้ังล่าสุด
รายงานรายการโทรสารครั้ งล่าสุดจะพิมพร์ายละเอียดของรายการโทรสารครั้ งล่าสุดท่ีเกิดข้ึน รายละเอียดต่างๆ รวมถึง หมายเลขโทรสาร จาํนวนหนา้ และสถานะของ
โทรสาร

การพมิพ์รายงานรายการโทรสารคร้ังล่าสุด

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร
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4. กดเลือก Last Transaction (รายการสุดทา้ย)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การพมิพ์รายงานหมายเลขผู้โทร
คุณสามารถพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารของหมายเลขผูโ้ทร

การพมิพ์รายงานประวตัหิมายเลขผู้โทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. แตะ Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโ้ทร)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การดูประวตักิารโทร
คุณสามารถดูรายการการโทรทั้งหมดท่ีปรากฏบนเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพป์ระวติัการโทร

การดูประวตักิารโทร

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Fax (โทรสาร)

2. กดเลือก Send New Fax (ส่งโทรสารใหม่)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. กดเลือก  (Call history (ประวติัการโทร))
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6 บริการบนเวบ็

เคร่ืองพิมพมี์โซลชูนัท่ีใชเ้วบ็อนัทนัสมยัซ่ึงสามารถช่วยใหคุ้ณเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งรวดเร็ว รับและพิมพเ์อกสารไดเ้ร็วยิง่ข้ึน โดยมีความยุง่ยากลดลง ทั้งหมดน้ี
สามารถทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์

หมายเหตุ:  เม่ือตอ้งการใชคุ้ณสมบติัเวบ็ดงักล่าว เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต (ผา่นสายอีเธอร์เน็ตหรือการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) คุณไม่สามารถใช้
คุณลกัษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อโดยใชส้าย USB

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● บริการทางเวบ็คืออะไร

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● การใชบ้ริการทางเวบ็

● การลบบริการทางเวบ็

บริการทางเวบ็คอือะไร
HP ePrint 

● HP ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา ซ่ึงง่ายเพียงส่งอีเมลไปยงั
ท่ีอยูอี่เมลท่ีกาํหนดไวใ้หก้บัเคร่ืองพิมพ ์เม่ือคุณเปิดใชง้านบริการบนเวบ็ท่ีเคร่ืองพิมพ ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชไ้ดรเวอร์หรือซอฟตแ์วร์พิเศษ หากคุณสามารถส่งอีเมล 
คุณกส็ามารถพิมพไ์ดจ้ากทุกท่ีโดยใช ้HP ePrint 

หลงัจากสมคัรบญัชีผูใ้ชใ้น HP Connected ( www.hpconnected.com ) คุณสามารถลงช่ือเขา้ใชเ้พื่อดูสถานะงาน HP ePrint จดัการคิวงาน
เคร่ืองพิมพ ์HP ePrint กาํหนดตวับุคคลท่ีสามารถใชอี้เมลแอดเดรส HP ePrint เพื่อพิมพง์าน หรือขอคาํแนะนาํสาํหรับ HP ePrint

วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP

● HP Printables ช่วยใหคุ้ณสามารถคน้หาและพิมพเ์น้ือหาทางเวบ็ท่ีกาํหนดรูปแบบสาํเร็จไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ นอกจากน้ี คุณยงัสามารถสแกน
และจดัเกบ็เอกสารแบบดิจิทลับนเวบ็ไดด้ว้ย

HP Printables มีเน้ือหาหลากหลายใหคุ้ณเลือกดู ตั้งแต่คูปองร้านคา้ไปจนถึงกิจกรรมครอบครัว ข่าวสาร การท่องเท่ียว กีฬา การทาํอาหาร ภาพถ่าย และอ่ืน 
ๆ อีกมากมาย และคุณยงัสามารถดูและพิมพภ์าพออนไลนจ์ากเวบ็ไซตภ์าพถ่ายยอดนิยมได้

HP Printables บางโปรแกรมยงัช่วยใหคุ้ณกาํหนดเวลาส่งเน้ือหาแอพพลิเคชัน่ไปยงัเคร่ืองพิมพข์องคุณไดอี้กดว้ย

เน้ือหาท่ีมีการจดัรูปแบบไวล่้วงหนา้ซ่ึงไดรั้บการออกแบบเฉพาะสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณหมายความวา่ จะไม่มีการตดัเน้ือหาหรือภาพใดออก และไม่มีการพิมพ์
หนา้ส่วนเกินท่ีมีขอ้ความแค่บรรทดัเดียว ในเคร่ืองพิมพบ์างเคร่ือง คุณสามารถเลือกการตั้งค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพบ์นหนา้จอดูตวัอยา่งงานพิมพไ์ดด้ว้ย

การตั้งค่าบริการทางเวบ็
ก่อนท่ีคุณจะตั้งค่า Web Services ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อ Ethernet หรือเครือข่ายไร้สาย

หากตอ้งการตั้งค่าบริการทางเวบ็ ใหใ้ชว้ธีิใดวธีิหน่ึงต่อไปน้ี
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การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้แผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก การตั้งค่า Web Services (บริการทางเวบ็)

3. กดเลือก ยอมรับ เพื่อยอมรับขอ้กาํหนดการใชง้านของบริการทางเวบ็และเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

4. ในหนา้จอ Auto Update (อพัเดตอตัโนมตั)ิ ใหแ้ตะ Yes (ใช่) เพื่ออนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจหาและติดตั้งอพัเดตผลิตภณัฑโ์ดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทวนซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตั้งค่า HP 
ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

3. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) คลิก Setup (การตั้งค่า) แลว้คลิก Continue (ดาํเนินการต่อ) และปฏิบติัตามคาํ
แนะนาํบนหนา้จอเพื่อยอมรับขอ้กาํหนดการใช้

4. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท ทวนขั้นตอนจากขั้นท่ี 1 เพื่อตั้งค่า HP ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP(Windows) 

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. ในหนา้ต่างท่ีปรากฏ ดบัเบิลคลิก Print, Scan & Fax (พิมพ,์ สแกน และโทรสาร) แลว้เลือก Connect your printer to the web (เช่ือม
ต่อเคร่ืองพิมพข์องคุณไปยงัเวบ็) ภายใต ้Print (พิมพ)์ โฮมเพจของของเคร่ืองพิมพ ์(เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั) จะเปิดข้ึน

3. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

4. ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเวบ็) คลิก Setup (การตั้งค่า) แลว้คลิก Continue (ดาํเนินการต่อ) และปฏิบติัตามคาํ
แนะนาํบนหนา้จอเพื่อยอมรับขอ้กาํหนดการใช้

5. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทวนซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตั้งค่า HP 
ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีขอ้มูลน้ี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

6. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน
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การใช้บริการทางเวบ็
หวัขอ้ต่อไปน้ีจะอธิบายวธีิใชง้านและกาํหนดค่าบริการทางเวบ็

● HP ePrint 

● วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP

HP ePrint 

การจะใช ้HP ePrint ใหท้าํดงัต่อไปน้ี:

● ใหแ้น่ใจวา่คุณมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาท่ีเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตและอีเมลได้

● เปิดใชง้านบริการทางเวบ็บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

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

การพมิพ์เอกสารโดยใช้ HP ePrint

1. ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ ใหเ้ปิดแอพพลิเคชนัอีเมล

2. สร้างขอ้ความอีเมลใหม่ จากนั้นแนบไฟลท่ี์คุณตอ้งการพิมพ์

3. ป้อนท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพใ์นบรรทดั “To” (ถึง) ของขอ้ความอีเมล จากนั้นเลือกตวัเลือกเพื่อส่งขอ้ความอีเมล

หมายเหตุ: อยา่ป้อนท่ีอยูอี่เมลเพิ่มเติมไม่วา่จะในฟิลด ์"To" หรือ "Cc" เซิร์ฟเวอร์ HP ePrint จะไม่รับงานพิมพถ์า้มีหลายท่ีอยูอี่เมลปรากฎอยู่

วธีิการค้นหาทีอ่ยู่อเีมลของเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดส้ร้างบญัชี ePrint แลว้

การสมคัรบญัชีใชง้านใน HP Connected ใหไ้ปท่ี www.hpconnected.com

2. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint) 

เม่ือตอ้งการกาํหนดท่ีอยูอี่เมลเอง ใหแ้ตะ Print Info (ขอ้มูลการพิมพ)์ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูลท่ีมีรหสัเคร่ืองพิมพแ์ละคาํแนะนาํเก่ียวกบัวธีิกาํหนดท่ี
อยูอี่เมลเอง

วธีิการปิด HP ePrint

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint) จากนั้นกดเลือก  (Web Services Settings) (การตั้งค่าบริการทางเวบ็)

2. แตะ ePrint แลว้แตะ Off (ปิด)

หมายเหตุ: หากตอ้งการลบบริการทางเวบ็ออกทั้งหมด โปรดดูท่ี การลบบริการทางเวบ็ 

วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP

HP Printables ช่วยใหคุ้ณสามารถคน้หาและพิมพเ์น้ือหาทางเวบ็ท่ีกาํหนดรูปแบบสาํเร็จไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ
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การใช้วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP Printables) (วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP)

2. กดเลือกวสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP ท่ีคุณตอ้งการใช้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP แต่ละตวัไดท่ี้ www.hpconnected.com

การจดัการวสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP

● คุณสามารถจดัการวสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP ของคุณไดด้ว้ย HP Connected คุณสามารถเพิ่ม กาํหนดค่า หรือลบวสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP แลว้ตั้งค่า
ลาํดบัท่ีจะใหป้รากฏบนหนา้จอแผงควบคุมเคร่ืองพิมพข์องคุณ

ปิดเวสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP 

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint) จากนั้นกดเลือก  (Web Services Settings) (การตั้งค่าบริการทางเวบ็)

2. กดเลือก HP Printables (วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP) แลว้กดเลือก Off (ปิด)

หมายเหตุ: หากตอ้งการลบบริการทางเวบ็ออกทั้งหมด โปรดดูท่ี การลบบริการทางเวบ็ 

การลบบริการทางเวบ็
หากตอ้งการลบบริการทางเวบ็ ใหท้าํตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP ePrint) แลว้กดเลือก  (Web Services Settings) (การตั้งค่าบริการทางเวบ็)

2. คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็)
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7 การดูแลตลบัหมกึพมิพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ขอ้มูลเก่ียวกบัตลบับรรจุหมึกและหวัพิมพ์

● การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก

● สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก

● การเกบ็อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับการพิมพ์

● การจดัเกบ็ขอ้มูลการใชแ้บบไม่ระบุช่ือ

● ขอ้มูลการรับประกนัของตลบัหมึกพิมพ์

ข้อมูลเกีย่วกบัตลบับรรจุหมกึและหัวพมิพ์
ขอ้แนะนาํต่อไปน้ีจะช่วยบาํรุงรักษาตลบับรรจุหมึก HP และใหมี้คุณภาพการพิมพส์มํ่าเสมอ

● คาํแนะนาํในคู่มือผูใ้ชน้ี้เป็นวธีิการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์และไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พื่อการติดตั้งคร้ังแรก สาํหรับการติดตั้งคร้ังแรก โปรดปฏิบติัตามเอกสารคาํ
แนะนาํในการติดตั้งท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

● เม่ือคุณปิดเคร่ืองพิมพ ์ใหใ้ชปุ่้ม  (Power (เปิด/ปิด)) เสมอ ซ่ึงจะช่วยใหเ้คร่ืองพิมพปิ์ดครอบหวัพิมพเ์พื่อป้องกนัจากความเสียหายได ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี ปิดเคร่ืองพิมพ์

● อยา่ทาํความสะอาดหวัพิมพโ์ดยไม่จาํเป็น เพราะจะทาํใหเ้ปลืองหมึกและทาํใหต้ลบัหมึกพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

● ดูแลรักษาตลบับรรจุหมึกอยา่งระมดัระวงั การทาํตลบัหมึกพิมพห์ล่น กระแทก หรือถืออยา่งไม่ระมดัระวงัในระหวา่งการติดตั้ง อาจทาํใหเ้กิดปัญหาในการพิมพไ์ด้
ชัว่คราว

● หากคุณกาํลงัเคล่ือนยา้ยเคร่ืองพิมพ ์ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหห้มึกพิมพร่ั์วไหลออกจากเคร่ืองพิมพ ์หรือเกิดความเสียหายอ่ืนแก่เคร่ืองพิมพ:์

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (Power (เปิด/ปิด)) รอจนกวา่เสียงจากภายในเคร่ืองพิมพท่ี์ทาํงานอยูทุ่กเสียงหยดุลงก่อนถอด
ปลัก๊เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปิดเคร่ืองพิมพ์

— เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเคล่ือนยา้ยโดยวางในแนวราบ ไม่ควรวางตะแคงดา้นขา้ง เอาดา้นหนา้หรือดา้นหลงัลง หรือคว ํ่าดา้นบนลง

ข้อควรระวงั: HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบับรรจุหมึกท่ีหมดโดยเร็วท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพการพิมพ ์และการใชห้มึกเปลืองท่ีอาจเกิดข้ึน หรือความเสีย
หายต่อระบบหมึกพิมพ ์หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยูโ่ดยเดด็ขาด

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์รือจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชซ้อฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์
โปรดดู เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถพิมพร์ายงานสถานะเคร่ืองพิมพเ์พื่อดูขอ้มูลน้ีไดด้ว้ย (โปรดดูท่ี Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์)
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การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

▲ จากหนา้จอ  (หนา้หลกั) แผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  ( ข้อมูลหมกึ )

หมายเหตุ: การแจง้เตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือ
นอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกพิมพใ์หม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลง
จนไม่สามารถยอมรับได้

หมายเหตุ: หากคุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่
ปรากฏข้ึน

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

การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ
หากคุณไม่มีตลบัหมึกพิมพเ์ปล่ียนสาํหรับเคร่ืองพิมพน์ั้น โปรดดูท่ี สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก ตลบัหมึกพิมพบ์างรุ่นไม่มีในทุกประเทศ/พื้นท่ี

ข้อควรระวงั: HP แนะนาํใหคุ้ณเปล่ียนตลบับรรจุหมึกท่ีหมดโดยเร็วท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดา้นคุณภาพการพิมพ ์และการใชห้มึกเปลืองท่ีอาจเกิดข้ึน หรือความเสีย
หายต่อระบบหมึกพิมพ ์หา้มปิดเคร่ืองพิมพข์ณะท่ีไม่มีตลบัหมึกพิมพอ์ยูโ่ดยเดด็ขาด

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑห์มึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ โปรดดูท่ี โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

การเปลีย่นตลบับรรจุหมกึ

1. ตรวจสอบดูวา่เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยูห่รือไม่

2. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: รอจนกระทัง่แคร่ตลบับรรจุหมึกหยดุเคล่ือนท่ีก่อนท่ีจะดาํเนินการต่อไป
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3. กดท่ีดา้นหนา้ของตลบัหมึกพิมพเ์พื่อปลดออก แลว้จึงดึงตลบัหมึกพิมพอ์อกจากช่องเสียบ

4. นาํตลบัหมึกพิมพใ์หม่ออกจากบรรจุภณัฑ์

5. ใชต้วัอกัษรท่ีระบุสีหมึกเพื่อช่วยระบุสี เล่ือนตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ในช่องเสียบท่ีวา่งอยู ่จนกระทัง่คลิกติดแน่นกบัช่องเสียบ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณดนัตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ในช่องเสียบท่ีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรสีเดียวกบัสีของตลบัหมึกพิมพท่ี์คุณกาํลงัติดตั้ง

6. ทาํซํ้ าขั้นตอนท่ี 3 ถึง 5 เม่ือตอ้งการเปล่ียนตลบับรรจุหมึกแต่ละอนั

7. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

68 บท 7   การดูแลตลบัหมึกพิมพ์ THWW



ส่ังซ้ือตลบับรรจุหมกึ
ในการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์ใหไ้ปท่ี www.hp.com (ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น) บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพแ์บบ
ออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภมิูภาค อยา่งไรกต็าม หลายประเทศมีขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือทางโทรศพัท ์การคน้หาร้านคา้ในทอ้งถ่ิน และการพิมพร์า
ยการชอ้ปป้ิง นอกจากน้ี คุณยงัสามารถไปท่ีหนา้ www.hp.com/buy/supplies เพื่อรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ ์HP ในประเทศของคุณ

ใชแ้ต่ตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนท่ีมีหมายเลขตรงกบัตลบับรรจุหมึกท่ีคุณกาํลงัจะเปล่ียนเท่านั้น คุณสามารถดูหมายเลขตลบัหมึกพิมพไ์ดท่ี้:

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

● บนรายงานสถานะเคร่ืองพิมพ ์(โปรดดูท่ี Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์)

● บนฉลากของตลบับรรจุหมึกท่ีคุณกาํลงัจะเปล่ียน

● บนสต๊ิกเกอร์ภายในเคร่ืองพิมพ ์เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพเ์พื่อหาสต๊ิกเกอร์

● ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Shop (เลือกซ้ือ) แลว้คลิก Shop For Supplies Online (ซ้ืออุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองแบบออนไลน)์

หมายเหตุ: ตลบับรรจุหมึกสาํหรับตดิตั้ง ท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพไ์ม่มีวางจาํหน่ายในแบบแยกซ้ือ

การเกบ็อุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงสําหรับการพมิพ์
● เกบ็ตลบับรรจุหมึกทั้งหมดไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมท่ีผนึกไวอ้ยา่งแน่นหนา จนกวา่จะใชง้าน

● คุณสามารถปล่อยตลบัหมึกพิมพไ์วใ้นเคร่ืองพิมพเ์ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติได ้อยา่งไรกต็าม เพื่อใหต้ลบัรรจุหมึกใชง้านไดน้าน ควรปิดเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้ง 
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปิดเคร่ืองพิมพ์

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

การจดัเกบ็ข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุช่ือ
ตลบัหมึกพิมพ ์HP ท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพน้ี์ประกอบดว้ยชิปหน่วยความจาํท่ีช่วยการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์นอกจากน้ี ชิปหน่วยความจาํจะเกบ็ชุดของขอ้มูลท่ีไม่มีการระบุ
ช่ือเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองพิมพ ์ซ่ึงอาจรวมขอ้มูลต่อไปน้ี: จาํนวนหนา้ท่ีพิมพโ์ดยใชต้ลบัหมึกดงักล่าว พื้นท่ีหนา้เอกสาร ความถ่ีในการพิมพแ์ละโหมดการพิมพท่ี์ใช้

โดยขอ้มูลน้ีจะช่วยให ้HP สามารถออกแบบเคร่ืองพิมพใ์นอนาคตใหต้อบสนองต่อความตอ้งการทางการพิมพข์องลูกคา้ได ้ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากชิปหน่วยความจาํตลบั
หมึกพิมพจ์ะไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้พื่อระบุลกูคา้หรือผูใ้ชต้ลบัหมึกพิมพห์รือเคร่ืองพิมพไ์ด้

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

บุคคลภายนอกท่ีครอบครองตลบัหมึกพิมพน้ี์อาจเขา้ใชข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือบนชิปหน่วยความจาํ ถา้คุณไม่ตอ้งการใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูลน้ี คุณสามารถปรับใหชิ้ปน้ีให้
ไม่ทาํงาน อยา่งไรกต็าม หลงัจากปรับใหชิ้ปทาํงานไม่ไดแ้ลว้ คุณจะไม่สามารถใชง้านตลบัหมึกนั้นในเคร่ืองพิมพ ์HP

ถา้คุณกงัวลเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลแบบไม่เปิดเผยช่ือน้ี คุณสามารถทาํใหข้อ้มูลน้ีเขา้ใชง้านไม่ไดโ้ดยการปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มูลการใช้
เคร่ืองพิมพไ์ด้
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วธีิปิดฟังก์ชันข้อมูลการใช้งาน

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. เลือก Preferences (ค่ากาํหนด) และกดเลือก Store Anonymous Usage Information (เกบ็ขอ้มูลการใชแ้บบนิรนาม)

3. กดเลือก Off (ปิด) เพื่อปิดการสะสมขอ้มูลการใช้

หมายเหตุ: เปิดฟังกช์ัน่แสดงขอ้มูลการใชง้าน โดยคืนค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน ดูรายละเอียดวธีิคืนค่าเร่ิมตน้ไดจ้าก เรียกคืนการตั้งค่าและค่าเร่ิมตน้ 

หมายเหตุ: คุณสามารถใชต้ลบัหมึกต่อไปไดใ้นเคร่ืองพิมพข์อง HP ถา้คุณปิดการทาํงานของชิปหน่วยความจาํในการรวบรวมขอ้มูลการใชง้านของเคร่ืองพิมพ์

ข้อมูลการรับประกนัของตลบัหมกึพมิพ์
จะมีการบงัคบัใชก้ารรับประกนัตลบับรรจุหมึกของ HP เม่ือตลบับรรจุหมึกถกูใชก้บัอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีกาํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมผลิตภณัฑห์มึก
ของ HP ท่ีถูกเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผดิประเภท หรือทาํใหเ้สีย

ในช่วงเวลาการรับประกนั ผลิตภณัฑด์งักล่าวจะไดรั้บการคุม้ครองตราบเท่าท่ีหมึกของ HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ี
ส้ินสุดการรับประกนัในรูปแบบ YYYY-MM ไดจ้ากท่ีต่อไปน้ี:
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8 การตั้งค่าเครือข่าย

ค่าขั้นสูงเพิ่มเติมมีใหเ้ลือกใชจ้ากหนา้หลกัของเคร่ืองพิมพ ์(Embedded Web Servers หรือ EWS) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย

● การเปล่ียนการตั้งค่าเครือข่าย

● ใช ้HP Wireless Direct

การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์สําหรับการส่ือสารไร้สาย
● ก่อนเร่ิมใชง้าน

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สายของคุณ

● การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ

● การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เปิดหรือปิดฟังกช์ัน่ไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณพบปัญหาในการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ ์ใหดู้ท่ี ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย

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

ก่อนเร่ิมใช้งาน
ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

● เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่ออยูก่บัเครือข่ายโดยใชส้าย Ethernet

● เครือข่ายไร้สายไดรั้บการตั้งค่าและทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

● เคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้คร่ืองพิมพอ์ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั (ซบัเน็ต)

ขณะท่ีเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์ระบบอาจขอใหคุ้ณป้อนช่ือเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหสัผา่นของระบบไร้สาย

● ช่ือเครือข่ายไร้สายคือช่ือของเครือข่ายไร้สายของคุณ

● รหสัผา่นเครือข่ายไร้สายจะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใชร้หสัวลี WPA 
หรือคีย ์WEP อยา่งใดอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บัระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีตอ้งการ

หากคุณยงัไม่ไดเ้ปล่ียนช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัตั้งแต่ติดตั้งเครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจคน้หาขอ้มูลน้ีไดท่ี้ดา้นหลงัหรือดา้นขา้งของเราเตอร์ไร้สาย

หากคุณไม่พบช่ือเครือข่ายหรือรหสัผา่นความปลอดภยัหรือไม่สามารถจาํขอ้มูลน้ีได ้โปรดดูเอกสารคู่มือท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยงั
คน้หาขอ้มูลน้ีไม่พบ ใหติ้ดต่อผูดู้แลเครือข่ายหรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ
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การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
ใช ้Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย

หมายเหตุ: ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย)

3. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

4. กดเลือก Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการตดิตั้งแบบไร้สาย)

5. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏข้ึนเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

หากคุณใชเ้คร่ืองพิมพท่ี์มีการเช่ือมต่อแบบอ่ืน เช่น การเช่ือมต่อ USB ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํใน การเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ เพื่อติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สาย
ของคุณ

การเปลีย่นประเภทการเช่ือมต่อ
เม่ือคุณติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP และเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายแลว้ คุณจะสามารถใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อเปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ 
(เช่น จากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย) ได้

หมายเหตุ: การต่อสาย Ethernet เป็นการปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (Windows)

1. ถอดสายเคเบิล Ethernet ออกจากเคร่ืองพิมพ์

2. เรียกใช ้Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) เพื่อทาํการเช่ือมต่อแบบไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การติดตั้งเคร่ืองพิมพ์
ในเครือข่ายไร้สายของคุณ

เปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพห์ลงัการติดตั้ง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (Windows) 

ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน

1. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก Utilities (ยทิูลิต้ี)

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

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

2. เลือก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

3. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบ USB เป็นแบบไร้สาย) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ี
ปรากฏบนหนา้จอ
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การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย (OS X)

ก่อนท่ีจะดาํเนินการ ใหไ้ล่ดูรายการท่ี ก่อนเร่ิมใชง้าน

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

3. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ คลิก Print & Fax (พมิพ์และส่งโทรสาร) , Print & Scan (พมิพ์และสแกน) หรือ เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์ 
ในส่วน Hardware (ฮาร์ดแวร์)

4. เลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณจากหนา้ต่างดา้นซา้ย แลว้คลิก - ท่ีดา้นล่างของรายการ ทาํเช่นเดียวกนัสาํหรับรายการแฟกซ์ ถา้มีอยูใ่นการเช่ือมต่อปัจจุบนั

5. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

6. เลือก Devices (อุปกรณ์) > HP Auto Wireless Connect แลว้ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

 ศึกษาเพิ่มเติมถึงวธีิเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

วธีิการเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet(Windows)

● เช่ือมต่อสาย USB หรือสาย Ethernet กบัเคร่ืองพิมพ์

วธีิการเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบไร้สายเป็นการเช่ือมต่อแบบ USB หรือ Ethernet(OS X)

เพิ่มเคร่ืองพิมพไ์ปยงัลาํดบัการพิมพ์

1. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

2. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ คลิก Print & Fax (พมิพ์และส่งโทรสาร) , Print & Scan (พมิพ์และสแกน) หรือ เคร่ืองพมิพ์และสแกนเนอร์ 
ในส่วน Hardware (ฮาร์ดแวร์)

3. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

4. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ตรวจพบ แลว้คลิก เพิม่

การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
พิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์รายงานทดสอบระบบไร้สายจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเคร่ืองพิมพ ์
ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายนั้น

วธีิการพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สาย

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ) แลว้กดเลือก  (ปุ่ม Settings (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก Print Reports (พิมพร์ายงาน)

3. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)
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เปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเคร่ืองพมิพ์
ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะสวา่งข้ึน เม่ือระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงาน

หมายเหตุ: การเช่ือมต่อสาย Ethernet ไปยงัเคร่ืองพิมพจ์ะปิดระบบไร้สายและไฟแบบไร้สายโดยอตัโนมติั

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า) แลว้กดเลือก Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

3. กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพื่อเปิดหรือปิด

การเปลีย่นการตั้งค่าเครือข่าย
จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถกาํหนดค่าและจดัการการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์และจดัการเครือข่ายไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการเรียกดูหรือแกไ้ข
ค่าเครือข่าย การเรียกคืนค่าเร่ิมตน้ของเครือข่าย การเปิดและปิดฟังกช์ัน่ไร้สาย

ข้อควรระวงั: การตั้งค่าเครือข่ายมีไวเ้พื่อความสะดวกขอคุณ อยา่งไรกดี็ คุณไม่ควรแกไ้ขการตั้งค่าบางอยา่ง (เช่น ความเร็วในการเช่ือมต่อ, การตั้งค่า IP, เกตเวยเ์ร่ิม
ตน้ และการตั้งค่าไฟร์วอลล)์ นอกเสียจากวา่คุณเป็นผูใ้ชข้ ั้นสูง

การพมิพ์การตั้งค่าเครือข่าย

ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี

● จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (Wireless (ไร้สาย)) หรือ  (Ethernet) หนา้จอสถานะเครือข่ายจะปรากฏขึ้น เลือกt Print 

Details (พิมพร์ายละเอียด) เพื่อพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่าย)

● พิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่าย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดู หนา้การตั้งค่าเครือข่าย

การตั้งค่าความเร็วลงิค์

คุณสามารถเปล่ียนความเร็วท่ีใชใ้นการรับส่งขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายได ้ค่าเร่ิมตน้คือ Automatic (อตัโนมติั)

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า) แลว้กดเลือก Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Ethernet Settings (ค่า Ethernet)

3. เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

4. กดเลือก Link Speed (ความเร็วในการเช่ือมต่อ)

5. กดเลือกตวัเลือกท่ีตรงกบัฮาร์ดแวร์เครือข่ายของคุณ

การเปลีย่นการตั้งค่า IP

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

ข้อควรระวงั: โปรดกาํหนด IP แอดเดรสดว้ยความรอบคอบ หากคุณป้อน IP แอดเดรสไม่ถกูตอ้งขณะติดตั้ง องคป์ระกอบเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองพิมพ์

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า) แลว้กดเลือก Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

2. กดเลือก Ethernet Settings (ค่า Ethernet) หรือ Wireless Settings (ค่าเครือข่ายไร้สาย)
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3. กดเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

4. กดเลือก IP Settings (ค่า IP)

5. จะปรากฏขอ้ความเตือนวา่การเปล่ียน IP แอดเดรสจะลบเคร่ืองพิมพอ์อกจากเครือข่าย แตะ OK (ตกลง) เพื่อดาํเนินการต่อ

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

● IP Address (ทีอ่ยู่ IP)

● Subnet Mask (ซับเน็ตมาสก์)

● Default Gateway (เกตเวย์เร่ิมต้น)

● DNS Address (DNS แอดเดรส)

7. ป้อนการเปล่ียนแปลงของคุณแลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

8. กดเลือก OK (ตกลง)

ใช้ HP Wireless Direct
ดว้ย HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) คุณสามารถพิมพแ์บบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัการใชง้าน
แบบไร้สายได ้โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีมีอยู่

แนวทางปฏบิัตขิณะใช้ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้

ถา้คุณตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้

● หากคุณยงัไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ในคอมพิวเตอร์ ใหต่้อตรงกบัเครือข่ายไร้สาย HP ก่อน จากนั้นติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์เลือก 
Wireless (ไร้สาย) เม่ือไดรั้บแจง้จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพร์ะบุประเภทการเช่ือมต่อ

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

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) ท่ีเคร่ืองพิมพแ์ลว้และถา้จาํเป็น เปิดใชฟั้งกช์ัน่ความปลอดภยั

● คุณสามารถใชก้ารเช่ือมต่อ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) เดียวกนัไดก้บัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสูงสุดหา้เคร่ือง

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

● HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) ไม่สามารถใชใ้นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือเคร่ืองพิมพก์บัอินเทอร์เน็ต
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การเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย))

2. กดเลือก On (เปิด) สาํหรับ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

คาํแนะนํา: หหากคุณตอ้งการใช ้HP Wireless Direct ท่ีมีความปลอดภยัมากกวา่ และหากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพารองรับการเขา้รหสั WPA2 
ใหก้ดเลือก Security (ความปลอดภยั) เพื่อเปิดหรือปิดระบบความปลอดภยั เม่ือเปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยั เฉพาะผูใ้ชท่ี้มีรหสัผา่นเท่านั้นจะสามารถ
เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพใ์นแบบไร้สายได ้เม่ือปิดใชง้านการรักษาความปลอดภยั ผูใ้ชท่ี้มีอุปกรณ์ไร้สายอยูภ่ายในระยะการทาํงานไร้สายของเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถ
เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพไ์ด้

3. กดเลือก HP Wireless Direct Name (ช่ือระบบโดยตรงแบบไร้สาย) เพื่อแสดงช่ือ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

4. หากคุณเปิดใชง้านฟังกช์ัน่ความปลอดภยั กดเลือก Security Password(รหสัผา่นความปลอดภยั) เพื่อแสดงรหสัผา่น HP โดยตรงแบบไร้สาย

คาํแนะนํา: นอกจากน้ียงัสามารถเปิด HP Wireless Direct ไดจ้าก EWS หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้EWS โปรดดูท่ี เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาทีเ่ปิดใช้งานไร้สายได้

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

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi ท่ีอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

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

3. เช่ือมต่อกบัเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวธีิการปกติของคุณ เลือกช่ือ HP Wireless Direct (HP 
โดยตรงแบบไร้สาย) จากรายช่ือเครือข่ายไร้สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น HP-Print-**-Officejet XXXX (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ 
ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

หากเปิดใชง้าน HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์

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

3. เช่ือมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวธีิการปกติของคุณ เลือกช่ือ HP Wireless Direct (HP 
โดยตรงแบบไร้สาย) จากรายช่ือเครือข่ายไร้สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น HP-Print-**-Officejet XXXX (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ 
ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

หากเปิดใชง้าน HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

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

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:
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● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก Utilities (ยทิูลิต้ี)

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

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

b. คลิก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) แลว้เลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์
ใหม่)

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

เลือกซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ของคุณจากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ตรวจพบ

d. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

5. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

3. คลิกท่ีไอคอน Wi-Fi จากนั้นเลือกช่ือ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) เช่น HP-Print-**-Officejet XXXX (โดย ** เป็น
อกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

หากเปิดใชง้าน HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. เพิ่มเคร่ืองพิมพ์

a. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

b. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ คลิก Print & Fax (พมิพ์และส่งโทรสาร) , Print & Scan (พมิพ์และสแกน) หรือ เคร่ืองพมิพ์และ
สแกนเนอร์ ในส่วน Hardware (ฮาร์ดแวร์)

c. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

d. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงข้ึนในคอลมันข์วาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพิ่ม)

 คลิกท่ีน่ี เพื่อการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้แบบออนไลนส์าํหรับ HP โดยตรงแบบไร้สาย หรือสาํหรับการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมกบัการตั้งค่า HP โดยตรงแบบ

ไร้สาย ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา
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9 เคร่ืองมอืการจดัการเคร่ืองพมิพ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กล่องเคร่ืองมือ (Windows)

● HP Utility (OS X)

● เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

กล่องเคร่ืองมอื (Windows)
กล่องเคร่ืองมือจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการบาํรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: กล่องเคร่ืองมือสามารถติดตั้งจากซีดีซอฟตแ์วร์ของ HP ไดห้ากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของระบบ ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบั
ระบบท่ีตอ้งการไดท่ี้ไฟล ์Readme ซ่ึงมีอยูใ่นแผน่ CD ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีจดัมาใหพ้ร้อมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณ

การเปิดกล่องเคร่ืองมอื

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

2. คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร)

3. คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

HP Utility (OS X)
HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือในการกาํหนดการตั้งค่าการพิมพ ์ปรับตั้งเคร่ืองพิมพ ์สัง่ซ้ือวสัดุแบบออนไลน ์และหาขอ้มูลสนบัสนุนจาก
เวบ็ไซต์

หมายเหตุ: คุณสมบติัต่างๆ ท่ีมีในยทิูลิต้ีของ HP จะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ์

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ดบัเบิลคลิกท่ี HP Utility จากโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลเิคชัน) ท่ีระดบับนสุดของฮาร์ดดิสก์

เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัของเคร่ืองพิมพ ์(EWS) เพื่อดูขอ้มูลสถานะ เปล่ียนการตั้งค่า และจดัการกบัเคร่ืองพิมพข์อง
คุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ: ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจจาํเป็นตอ้งใชร้หสัผา่น

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไดโ้ดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็าม คุณสมบติับางอยา่งอาจใชไ้ม่ได้

● เก่ียวกบัคุกก้ี
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● เปิด Embedded Web Server

● ลอ็คแผงควบคุม

● ไม่สามารถเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังได้

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

คุณสามารถกาํหนดค่าใหเ้บราวเ์ซอร์ยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกาํหนดค่าใหแ้จง้เตือนทุกคร้ังเม่ือมีการเสนอคุก้ก้ี ซ่ึงช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด 
นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชเ้บราวเ์ซอร์เพื่อลบคุกก้ีท่ีไม่ตอ้งการออกได้

หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

● การใชต้วัช่วยการติดตั้งบางประเภท

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวธีิดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

เปิด Embedded Web Server

คุณสามารถเขา้สู่เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผา่นเครือข่ายหรือไม่ก ็HP โดยตรงแบบไร้สาย

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่านเครือข่าย

1. หา IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตข์องเคร่ืองพิมพจ์ากหนา้การกาํหนดค่าเครือข่าย

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี หนา้การตั้งค่าเครือข่าย

2. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีรองรับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหพ้ิมพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

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

การเปิด Embedded Web Server ผ่าน HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)

1. กดเลือก  (HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย)) จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

2. ถา้จอแสดงแจง้วา่ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) เป็น Off (ปิด) ใหก้ดเลือก HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้
สาย) เพื่อเปิดใชง้าน

3. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) หากคุณกาํหนดให้
ความปลอดภยั HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) (โดยตรงแบบไร้สาย) อยูใ่นสถานะเปิด ใหป้้อนรหสัผา่น HP Wireless Direct 
(HP โดยตรงแบบไร้สาย) (โดยตรงแบบไร้สาย) เม่ือไดรั้บขอ้ความแจง้

4. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพท่ี์อยูต่่อไปน้ี: http://192.168.223.1

THWW เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง 79



ลอ็คแผงควบคุม
เพื่อป้องกนัการใชท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตคุณสมบติับางประการบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถลอ็คคุณสมบติัเหล่าน้ีจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) 

ทนัทีท่ีเปิดลอ็คแผงควบคุม คุณสมบติับางประการกจ็ะไม่สามารถเขา้ถึงไดจ้ากแผงควบคุม การตั้งค่าสาํหรับตวัลอ็คแผงควบคุมเองนั้นสามารถรักษาความปลอดภยัดว้ยการ
ตั้งรหสัผา่นผูดู้แลระบบใน EWS ไดเ้ช่นกนั เม่ือจะเขา้ใชก้ารตั้งค่าสาํหรับเปิดหรือปิดลอ็คแผงควบคุมนั้นจะตอ้งป้อนรหสัผา่น

ไม่สามารถเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังได้
ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไม่ไดก้าํลงัใชง้านสายโทรศพัท ์หรือสายไขวเ้พื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่าย

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายเคเบิลเครือข่ายเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์น่นแลว้

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฮบั สวติช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

ตรวจสอบคอมพวิเตอร์

● ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ท่ีคุณกาํลงัใชเ้พื่อเช่ือมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: คุณอาจเขา้ใช ้EWS ไดเ้ช่นกนัถา้ HP โดยตรงแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู ่และคุณรู้ท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพ์

ตรวจสอบเวบ็เบราว์เซอร์ของคุณ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวบ็เบราวเ์ซอร์ตรงตามความตอ้งการขั้นตํ่าของระบบ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหดู้ขอ้กาํหนดของระบบในไฟล ์Readme ของเคร่ืองพิมซ่ึ์ง
หาไดใ้นแผน่ซีดีซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

● หากเวบ็เบราวเ์ซอร์ใชก้ารตั้งค่าพร็อกซีใดๆ ในการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต ใหล้องปิดการตั้งค่าดงักล่าว สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อม
เวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

● ตรวจสอบวา่เปิดใชง้าน JavaScript และคุกก้ีในเวบ็เบราวเ์ซอร์แลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ

ตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ืองพมิพ์

● เม่ือตอ้งการตรวจสอบ IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถดู IP แอดเดรสไดโ้ดยการพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่าย จากจอแสดงผลแผงควบคุม
เคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า) กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Network Configuration Report (รายงารการกาํหนดค่าเครือข่าย)

● ใชค้าํสัง่ Ping กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยใช ้IP แอดเดรสจากพร้อมตค์าํสัง่ (Windows) หรือจาก Network Utility (OS X) 

หมายเหตุ: OS X Lion และ OS X Mountain Lion: ยทิูลิต้ีเครือข่ายอยูใ่นโฟลเดอร์ Utilities (ยูทลิติี)้ ในโฟลเดอร์ Applications 
(แอพพลเิคชัน) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดิสก์

OS X Mavericks: เปิด Finder (ตวัคน้หา) กดปุ่ม Option (ตวัเลือก) คาแลว้เลือก System Information (ขอ้มูลระบบ) จากเมนู 
Apple ( ) เลือก Window > Network Utility (Window > ยทิูลิต้ีเครือข่าย) 

ตวัอยา่งเช่น หาก IP แอดเดรส คือ 123.123.123.123 ใหพ้ิมพข์อ้ความต่อไปน้ีลงในพรอมตค์าํสัง่ (Windows):

C:\ping 123.123.123.123

หรือ

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

หากมีขอ้ความตอบกลบัปรากฏข้ึน แสดงวา่ IP แอดเดรสถูกตอ้ง หากมีขอ้ความตอบกลบัวา่หมดเวลา แสดงวา่ IP แอดเดรสนั้นไม่ถกูตอ้ง
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10 การแก้ไขปัญหา

ขอ้มูลในส่วนน้ีจะแนะนาํวธีิแกไ้ขปัญหาทัว่ไป หากเคร่ืองพิมพท์าํงานผดิปกติ และการปฏิบติัตามคาํแนะนาํยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหล้องใชห้น่ึงในบริการสนบัสนุน
ท่ีแสดงรายการไวใ้น ฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

● ดูวธีิใชจ้ากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● ทาํความเขา้ใจรายงานเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา

● การแกไ้ขปัญหาการสแกน

● การแกไ้ขปัญหาโทรสาร

● การแกไ้ขปัญหาผา่นบริการทางเวบ็

● การแกปั้ญหาระบบเครือข่าย

● ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

● การแกปั้ญหากระดาษติด

● การนาํส่ิงกีดขวางออกจากแคร่พิมพ์

● เรียกคืนการตั้งค่าและค่าเร่ิมตน้

ฝ่ายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

● ขั้นตอนการสนบัสนุน

● รับการสนบัสนุนทางอิเลก็ทรอนิกส์

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท์

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

1. ตรวจสอบเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

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

ศูนยบ์ริการลูกคา้แบบออนไลนข์อง HP พร้อมใหบ้ริการลกูคา้ของ HP ทุกราย เวบ็ไซตน้ี์เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเขา้ถึงไดร้วดเร็วท่ีสุดเม่ือตอ้งการทราบขอ้มูลปัจจุบนั
ของผลิตภณัฑแ์ละเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงคุณลกัษณะต่อไปน้ี:

● เขา้ถึงไดก้ารสนบัสนุนแบบออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว

● อพัเดตซอฟตแ์วร์และไดรเวอร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประโยชนส์าํหรับปัญหาทัว่ไป

● การอพัเดตของเคร่ืองพิมพ ์ความพร้อมใหก้ารสนบัสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมใหบ้ริการคุณเม่ือคุณลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์

3. ติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP ทางโทรศพัท์

ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภมิูภาค และภาษา

รับการสนับสนุนทางอเิลก็ทรอนิกส์
หากตอ้งการคน้หาขอ้มูลการสนบัสนุนและการรับประกนั โปรดไปท่ีเวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณ
สามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือเคร่ืองแจง้เตือน ใหเ้ลือกประเทศ/ภมิูภาค แลว้คลิก รายช่ือตดิต่อของ HP ทั้งหมด เพื่อขอขอ้มูลการโทรติดต่อฝ่าย
สนบัสนุนทางเทคนิค

เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางเทคนิค ไดรเวอร์ วสัดุ การสัง่ซ้ือ และตวัเลือกอ่ืนๆ เช่น:

● การเขา้ใชง้านหนา้การสนบัสนุนแบบออนไลน์

● ส่งขอ้ความอีเมลไ์ปยงั HP เพื่อให ้HP ตอบคาํถามของคุณ

● ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคของ HP โดยใชก้ารสนทนาแบบออนไลน์

● ตรวจสอบเพื่อหาการอพัเดตซอฟตแ์วร์ของ HP

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถรับการสนบัสนุนจากซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับ Windows หรือ OS X ซ่ึงจะใหว้ธีิการแกไ้ขปัญหาแบบเป็นขั้นตอนท่ีง่ายสาํหรับการ
แกไ้ขปัญหาการพิมพท์ัว่ไป สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เคร่ืองมือการจดัการเคร่ืองพิมพ์

ตวัเลือกในการสนบัสนุนและบริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภมิูภาค และภาษา

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
ตวัเลือกการสนบัสนุนทางโทรศพัทแ์ละความพร้อมในการใหบ้ริการจะแตกต่างกนัไปตามเคร่ืองพิมพ ์ประเทศ/ภมิูภาค และภาษา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ก่อนท่ีคุณจะโทรศพัทติ์ดต่อเรา

● ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์

● หมายเลขโทรศพัทส์าํหรับการสนบัสนุน

● หลงัระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์
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ก่อนทีคุ่ณจะโทรศัพท์ตดิต่อเรา

ใหโ้ทรติดต่อศนูยบ์ริการลกูคา้ของ HP ในขณะท่ีคุณอยูห่นา้เคร่ืองพิมพแ์ละเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออยูก่บัเคร่ืองพิมพ ์ควรเตรียมขอ้มูลต่อไปน้ีไวใ้หพ้ร้อม:

● หมายเลขรุ่น

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นหลงัหรือดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ)์

● ขอ้ความท่ีปรากฏเม่ือเกิดกรณีนั้น

● ตอบคาํถามเหล่าน้ี:

— เคยเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้หรือไม่

— คุณสามารถทาํใหเ้กิดข้ึนอีกไดห้รือไม่

— คุณไดเ้พิ่มฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีหรือไม่

— เกิดส่ิงใดก่อนหนา้น้ีหรือไม่ (เช่น พายฝุนฟ้าคะนอง หรือมีการยา้ยเคร่ืองพิมพ)์

หากคุณตอ้งการติดต่อ HP ควรพิมพ ์Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์ ออกมาไวก่้อนการติดต่อเพื่อประโยชนใ์นการรับบริการ

ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

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

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนับสนุน

หากตอ้งการทราบหมายเลขของฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัทล่์าสุดของ HP และขอ้มูลค่าโทรศพัท ์โปรดดูท่ี www.hp.com/support

หลงัระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

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

ดูวธีิใช้จากแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถใชห้วัขอ้วธีิใชข้องเคร่ืองพิมพเ์พื่อศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ ์และบางหวัขอ้วธีิใชก้มี็เอนิเมชนัท่ีจะนาํทางคุณสู่ขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ เช่น การนาํกระดาษท่ี
ติดอยูอ่อก

การเปิดหวัขอ้วธีิใชจ้ากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก “  (Help) (วธีิใช)้ จากหนา้จอหลกั

ทาํความเข้าใจรายงานเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถพิมพร์ายงานต่อไปน้ีเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของเคร่ืองพิมพ์

● Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์

● หนา้การตั้งค่าเครือข่าย

● Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์
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● รายงานการทดสอบแบบไร้สาย

● รายงานการเขา้ใชเ้วบ็

Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพมิพ์)

ใชร้ายงานสถานะเคร่ืองพิมพเ์พื่อดูขอ้มูลปัจจุบนัของเคร่ืองพิมพแ์ละสถานะของตลบับรรจุหมึก นอกจากน้ี ยงัสามารถใชร้ายงานสถานะเคร่ืองพิมพเ์พื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัเคร่ืองพิมพไ์ดอี้กดว้ย

นอกจากน้ี รายงานสถานะเคร่ืองพิมพย์งัมีบนัทึกเหตุการณ์ล่าสุดดว้ย

หากคุณตอ้งการติดต่อ HP ควรพิมพ ์Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์ ออกมาไวก่้อนการติดต่อเพื่อประโยชนใ์นการรับบริการ

วธีิพมิพ์ Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพมิพ์)

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก รายงาน จากนั้นเลือก Printer Status Report (รายงานสถานะเคร่ืองพิมพ)์

1. ข้อมูลผลติภณัฑ์: แสดงขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์(เช่น ช่ือเคร่ืองพิมพ ์หมายเลขรุ่น หมายเลขผลิตภณัฑ ์และหมายเลขรุ่นเฟิร์มแวร์) และอุปกรณ์เสริมท่ีติดตั้งไว ้(เช่น 
อุปกรณ์สาํหรับการพิมพส์องดา้นแบบอตัโนมติัหรือดูเพลก็เซอร์)

2. พมิพ์ข้อมูลการใช้งาน: แสดงขอ้มูลโดยยอ่เก่ียวกบังานต่างๆ ท่ีพิมพจ์ากเคร่ืองพิมพ์

3. ข้อมูลระบบจ่ายหมกึพมิพ์: แสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ (แสดงเป็นภาพกราฟิกรูปมาตรวดั) และหมายเลขช้ินส่วน และวนัหมดอายกุารรับประกนัสาํหรับ
ตลบัหมึกพิมพ์
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หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณได้
รับขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่
ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

4. ความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีคุณสามารถเขา้ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ ์รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการตั้งค่าการทดสอบโทรสารและ
วธีิการเรียกใชก้ารทดสอบเครือข่ายไร้สาย

หน้าการตั้งค่าเครือข่าย
หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่าย คุณสามารถพิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายเพื่อดูการตั้งค่าเครือข่ายของเคร่ืองพิมพ ์และรายการเครือข่ายท่ีตรวจพบโดยเคร่ืองพิมพ์
ของคุณ หนา้สุดทา้ยของรายงานแสดงรายการเครือข่ายไร้สายท่ีตรวจพบไดท้ั้งหมดในบริเวณ รวมทั้งความแรงของสญัญาณและช่องสญัญาณท่ีใช ้ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณเลือก
ช่องสญัญาณสาํหรับเครือข่ายของคุณท่ีไม่ไดมี้การใชก้นัอยา่งคบัคัง่โดยเครือข่ายอ่ืนๆ (ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธภาพการทาํงานของเครือข่ายดีข้ึน)

คุณสามารถใชห้นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่ายได ้หากคุณตอ้งติดต่อ HP จะเป็นการดีกวา่ท่ีจะพิมพห์นา้น้ีออกมาไวก่้อนท่ีจะติดต่อ
ไป

วธีิการพมิพ์หน้าการกาํหนดค่าเครือข่าย

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก รายงาน จากนั้นกดเลือก Network Configuration Report (รายงานการกาํหนดค่าเครือข่าย)
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1. ข้อมูลทัว่ไป: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะปัจจุบนัและประเภทการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีกาํลงัใชง้าน และขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น URL ของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

2. 802.3 ใช้สาย: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อเครือข่ายอีเธอร์เน็ตท่ีกาํลงัใชง้าน เช่น IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก ์เกตเวยเ์ร่ิมตน้ รวมถึงฮาร์ดแวร์แอดเดรส
ของเคร่ืองพิมพ์

3. ระบบไร้สาย 802.11: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ เช่น ช่ือโฮสต ์IP แอดเดรส ซบัเน็ตมาสก ์เกตเวยเ์ร่ิมตน้ และเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้ง
ระบุช่ือเครือข่าย (SSID) ความแรงสญัญาณท่ีสมัพนัธ์กนัและช่องทางท่ีใชง้านอยู ่คุณสามารถตรวจสอบรายช่ือเครือข่ายเพื่อดูวา่ความแรงสญัญาณเครือข่ายของ
คุณเพียงพอ และเปล่ียนการตั้งค่าการส่ือสารไร้สายโดยใช ้Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การ
เปล่ียนประเภทการเช่ือมต่อ
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4. HP wireless direct: (HP โดยตรงแบบไร้สาย) แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อ HP Wireless Direct (HP โดยตรงแบบไร้สาย) ของคุณ เช่น 
ช่ือเครือข่าย (SSID) ท่ีอยู ่IP ซบัเน็ตมาสก ์เกตเวยค์่าเร่ิมตน้และเซิร์ฟเวอร์

5. เบ็ดเตลด็: แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูงเพิ่มเติม

● พอร์ต 9100: เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนการพิมพ ์IP แบบ Raw ผา่นพอร์ต TCP 9100 พอร์ต TCP/IP บนเคร่ืองพิมพซ่ึ์งเป็นของ HP น้ีเป็น
พอร์ตเร่ิมตน้สาํหรับการพิมพ ์เขา้ใชง้านไดจ้ากซอฟตแ์วร์ของ HP (ตวัอยา่งเช่น พอร์ตมาตรฐานของ HP)

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

● SLP: Service Location Protocol (SLP) เป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตท่ีมีโครงร่างเพื่ออนุญาตใหแ้อพพลิเคชนั
เครือข่ายคน้หาการมีอยู ่ตาํแหน่งท่ีตั้ง และการกาํหนดค่าของบริการท่ีจดัเครือข่ายอยูใ่นเครือข่ายองคก์ร โปรโตคอลน้ีจะลดความยุง่ยากในการคน้หาและ
ใชท้รัพยากรเครือข่ายต่างๆ เช่น เคร่ืองพิมพ ์เวบ็เซิร์ฟเวอร์ เคร่ืองโทรสาร กลอ้งวดีิโอ ระบบไฟล ์อุปกรณ์สาํรองขอ้มูล (Tape Drive) ฐานขอ้มูล 
ไดเรกทอรี เมลเซิร์ฟเวอร์ ปฏิทิน

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

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

● IPP: โปรโตคอลการพิมพผ์า่นอินเทอร์เน็ต (IPP) เป็นโปรโตคอลเครือข่ายมาตรฐานสาํหรับการพิมพง์านจากระยะไกล ซ่ึงไม่เหมือนโปรโตคอลระยะ
ไกลอ่ืนๆ ท่ีใช ้IP IPP จะสนบัสนุนการควบคุมการเขา้ถึง การ การตรวจสอบสิทธ์ิ และการเขา้รหสั เพื่อใหก้ารพิมพง์านปลอดภยัมากยิง่ข้ึน

● Proxy Settings (ค่าพรอกซ่ี): แสดงขอ้มูลท่ีอยูพ่รอกซ่ี พอร์ตและสถานะการตรวจรับรอง สามารถเปล่ียนค่าพรอกซ่ีไดจ้าก EWS

การเปล่ียนการตั้งค่าพรอกซ่ี ใหค้ลิก Network (เครือข่าย) จาก EWS, คลิก Proxy Settings (การตั้งค่าพรอกซ่ี) และเลือกตวัเลือกท่ีเหมาะ
สม

Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพมิพ์)

ปัญหาคุณภาพการพิมพอ์าจมาจากหลายสาเหตุ - การตั้งค่าซอฟตแ์วร์ ไฟลรู์ปภาพท่ีไม่ดี หรือเป็นท่ีระบบการพิมพเ์อง หากท่านไม่พอใจในคุณภาพของงานพิมพข์องท่าน 
หนา้การวนิิจฉยัคุณภาพพิมพ ์สามารถช่วยท่านวเิคราะห์ไดว้า่ระบบการพิมพท์าํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่

การพมิพ์รายงานคุณภาพพมิพ์

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก รายงาน

3. กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์
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หากพบขอ้บกพร่องในหนา้กระดาษ ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี:

1. ถา้รายงานคุณภาพการพิมพท่ี์พิมพอ์อกมาจาง พิมพเ์ป็นบางส่วน มีเสน้ร้ิว หรือแถบสีหรือรูปแบบบางอยา่งหายไป ใหต้รวจสอบวา่หมึกในตลบัหมึกพิมพห์มดหรือ
ไม่ และเปล่ียนตลบัหมึกพิมพต์ามแถบสีหรือรูปแบบสีท่ีมีความบกพร่อง ถา้ไม่มีสีใดหมด ใหถ้อดและติดตั้งตลบัหมึกพิมพท์ั้งหมดใหม่ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ตลบัหมึก
พิมพติ์ดตั้งอยา่งถูกตอ้ง

อยา่ถอดตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะมีตลบัหมึกพิมพใ์หม่ท่ีพร้อมสาํหรับการเปล่ียน สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียนตลบั
บรรจุหมึก

2. หากเสน้ใน Test Pattern 1 (รูปแบบการทดสอบ 1) ไม่เป็นเสน้ตรงและไม่ต่อเน่ืองกนั ใหป้รับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี บาํรุง
รักษาหวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์

3. หากคุณเห็นเสน้สีขาวท่ีกล่องสีกล่องใดกล่องหน่ึงใน Test Pattern 2 (รูปแบบการทดสอบ 2) ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
บาํรุงรักษาหวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์
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4. หากคุณเห็นเสน้สีขาวหรือสีดาํตรงจุดท่ีลกูศรช้ีใน Test Pattern 3 (รูปแบบการทดสอบ 3) ใหป้รับตาํแหน่งหวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี บาํรุง
รักษาหวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์

5. หากไม่มีขั้นตอนก่อนหนา้คอยช่วยเหลือ ใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อเปล่ียนหวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

รายงานการทดสอบแบบไร้สาย
พิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์รายงานทดสอบระบบไร้สายจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเคร่ืองพิมพ ์
ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายนั้น

วธีิการพมิพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สาย

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ) แลว้กดเลือก  (ปุ่ม Settings (การตั้งค่า) )

2. กดเลือก Print Reports (พิมพร์ายงาน)

3. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

รายงานการเข้าใช้เวบ็
พิมพร์ายงานการเขา้ใชเ้วบ็เพื่อช่วยช้ีบอกปัญหาสภาพการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตซ่ึงอาจส่งผลต่อบริการทางเวบ็

การพมิพ์รายงานการเข้าใช้เวบ็

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก รายงาน

3. กดเลือก Web Access Report (รายงานการเขา้ถึงเวบ็)

การแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์
คาํแนะนํา: (Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อนแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน 
และการทาํสาํเนาโดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น

เคร่ืองพมิพ์หยุดทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดแ้น่นสนิท

การปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์ผดิพลาด

● หากการปรับตาํแหน่งผดิพลาด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษธรรมดาสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นถาดป้อนกระดาษแลว้ หากคุณใส่กระดาษสีไวใ้นถาดใส่
กระดาษขณะปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์จะทาํใหก้ารปรับตาํแหน่งทาํงานลม้เหลว

● หากการปรับตาํแหน่งยงัคงผดิพลาดอีก คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดหวัพิมพ ์หรือตวัเซ็นเซอร์อาจเสีย ดูวธีิการทาํความสะอาดหวัพิมพไ์ดจ้าก บาํรุงรักษาหวัพิมพ์
และตลบัหมึกพิมพ์

● หากการทาํความสะอาดหวัพิมพย์งัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดติดต่อศนูยบ์ริการ HP ไปท่ี www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและ
ยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือกประเทศ/ภมิูภาคของคุณ แลว้คลิก รายช่ือตดิต่อของ HP ทั้งหมด เพื่อ
ขอขอ้มูลการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค
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ปัญหาการป้อนกระดาษ

● ถาดป้อนกระดาษไม่ดงึกระดาษ   

— ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ กรีดกระดาษออกจากกนัก่อนใส่ลงในถาด

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษที่คุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับแนวกระดาษแนบสนิท
พอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

— ใหแ้น่ใจวา่ปึกกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมดา้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เลยพน้ขีดความสูงของปึกกระดาษดา้น
ขา้งของถาด

— ใหแ้น่ใจวา่ปึกกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมดา้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เลยพน้ขีดความสูงของปึกกระดาษดา้น
ขา้งของถาด

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษที่โคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว   

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับความกวา้งกระดาษ ถา้จาํเป็น ใหดึ้งถาดป้อนกระดาษออกจากเคร่ืองพิมพ์
แลว้ใส่กระดาษเขา้ไปใหม่ใหถ้กูตอ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัตวัปรับแนวกระดาษแลว้

— ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้าํลงัถูกดงึเข้า  

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดตรงกบัขนาดกระดาษที่คุณกาํลงัป้อน ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษ
แนบสนิทพอดีกบัขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

— ใหแ้น่ใจวา่ปึกกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมดา้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เลยพน้ขีดความสูงของปึกกระดาษดา้น
ขา้งของถาด

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป

— ใหแ้น่ใจวา่ปึกกระดาษอยูใ่นแนวเดียวกบัเสน้บอกขนาดกระดาษที่เหมาะสมดา้นล่างของถาดป้อนกระดาษ และไม่เลยพน้ขีดความสูงของปึกกระดาษดา้น
ขา้งของถาด

— ใชก้ระดาษ HP เพื่อการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด

การแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์
คาํแนะนํา: (Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อนแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน 
และการทาํสาํเนาโดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น

เคร่ืองพมิพ์ไม่มกีารตอบสนอง (ไม่พมิพ์เอกสารใดๆ)

● มงีานพมิพ์ตดิอยู่ในควิการพมิพ์

เปิดคิวการพิมพ ์ยกเลิกเอกสารทั้งหมด แลว้จึงรีบูตคอมพิวเตอร์ ลองพิมพห์ลงัจากท่ีคอมพิวเตอร์รีบูตแลว้ โปรดดูระบบวธีิใชส้าํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบ
ปฏิบติัการ

● ตรวจสอบการตดิตั้งซอฟต์แวร์ของ HP

หากปิดเคร่ืองพิมพใ์นขณะท่ีกาํลงัพิมพง์านอยู ่จะมีขอ้ความปรากฏขึ้นบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ของคุณ หากไม่มีขอ้ความปรากฏขึ้น ซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบั
เคร่ืองพิมพอ์าจไม่ไดรั้บการติดตั้งอยา่งถกูตอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ี ใหย้กเลิกการติดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP ออกอยา่งสมบูรณ์ จากนั้นใหติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP 
อีกคร้ัง
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● ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายเคเบิล

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลายทั้งสองขา้งของสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตหรือ USB เช่ือมต่อแน่นแลว้

หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ ใหต้รวจสอบดงัต่อไปน้ี:

— ตรวจสอบไฟของลิงคด์า้นหลงัของเคร่ืองพิมพท่ี์อยูเ่หนือช่องเสียบไฟ

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไม่ไดก้าํลงัใชส้ายโทรศพัทเ์พื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพมิพ์

ถา้เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายดว้ยการเช่ือมต่อแบบไร้สาย ใหต้รวจสอบไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าเปิดอยูแ่ละไม่กระพริบ ไฟกระพริบหมายถึงวา่มีปัญหาการ
เช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองพิมพแ์ละเครือข่าย คุณสามารถพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยวนิิจฉยัปัญหาใดๆ กไ็ด้

● ตรวจสอบซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลใดๆ ทีต่ดิตั้งอยู่ในคอมพวิเตอร์   

ซอฟตแ์วร์ไฟร์วอลลส่์วนบุคคลคือโปรแกรมรักษาความปลอดภยัท่ีป้องกนัคอมพิวเตอร์จากการบุกรุก แต่ไฟร์วอลลอ์าจบลอ็กการส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ ์หากมีปัญหาในการส่ือสารกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหล้องปิดการใชง้านไฟร์วอลลช์ัว่คราว หากยงัเกิดปัญหาอยู ่แสดงวา่ไฟร์วอลลไ์ม่ใช่สาเหตุของปัญหาใน
การส่ือสาร เปิดใชง้านไฟร์วอลลใ์หม่อีกคร้ัง

 ใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้น้ีเพื่อช่วยคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้เครือข่ายถา้คุณมีระบบป้องกนัไฟร์วอลลห์รือแอนต้ีไวรัสกาํลงัสร้างปัญหาให ้

คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

● รีสตาร์ทเคร่ืองพมิพ์และคอมพวิเตอร์

หากเคร่ืองพิมพย์งัไม่ตอบสนอง ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดใหม่

 หากวธีิการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนเ์พิ่มเติม

ข้อมูลบางอย่างหายไปหรือไม่ถูกต้อง

● ลองใชว้ธีิการใน Print quality is not acceptable (คุณภาพการพิมพไ์ม่เป็นท่ียอมรับ)

● ตรวจสอบตาํแหน่งเคร่ืองพมิพ์และความยาวของสาย USB

บางคร้ังสนามแม่เหลก็ไฟฟ้ากาํลงัสูง (เช่น ท่ีเกิดข้ึนจากสาย USB) อาจทาํใหง้านพิมพท่ี์ไดผ้ดิเพี้ยนเลก็นอ้ย ยา้ยเคร่ืองพิมพใ์หห่้างจากแหล่งสนามแม่ไฟฟ้ากาํลงั
สูง นอกจากน้ี ขอแนะนาํใหใ้ชส้าย USB สั้นกวา่ 3 เมตร (9.8 ฟุต) เพื่อลดผลกระทบของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า

คุณภาพการพมิพ์ไม่เป็นทีย่อมรับ

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพข์อง HP ซ่ึงทาํให้
คุณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดายอยูเ่สมอ
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หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองท่ีมิใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมเคร่ืองพิมพอ์นั
เป็นผลจากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

หากแน่ใจวา่คุณไดซ้ื้อตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทแ้ลว้ โปรดไปท่ี

www.hp.com/go/anticounterfeit

2. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ ์ตลบัหมึกพิมพอ์าจมีหมึกไม่เพียงพอ

หมายเหตุ: การแจง้เตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่
หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกพิมพใ์หม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพ
งานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ข้อควรระวงั: แมต้ลบัหมึกพิมพจ์ะไม่เสียหายเม่ืออยูน่อกเคร่ืองพิมพ ์แต่จาํเป็นตอ้งมีตลบัหมึกพิมพติ์ดตั้งอยูก่บัหวัพิมพต์ลอดเวลาหลงัจากท่ีตั้งค่าและใชง้าน
เคร่ืองพิมพแ์ลว้ การปล่อยใหช่้องใส่ตลบัหมึกพิมพห์น่ึงช่องหรือมากกวา่วา่งเป็นเวลานานอาจทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นคุณภาพในการพิมพแ์ละอาจทาํใหห้วัพิมพเ์สีย
หายได ้หากคุณไดน้าํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพเ์ป็นเวลานานหรือเม่ือเร็วๆ น้ีคุณมีปัญหากระดาษติด และพบวา่คุณภาพการพิมพล์ดลง ใหท้าํความสะอาด
หวัพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี บาํรุงรักษาหวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

3. ตรวจสอบกระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษถูกตอ้ง และกระดาษไม่มีรอยยบัหรือหนาเกินไป

● ใส่กระดาษโดยคว ํ่าดา้นท่ีจะพิมพล์ง ยกตวัอยา่งเช่น หากคุณใส่กระดาษภาพถ่ายผวิเคลือบมนั ใหใ้ส่กระดาษดา้นท่ีเคลือบมนัคว ํ่าลง

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษวางเรียบเสมอกนัและไม่มีรอยยบั หากกระดาษอยูใ่กลก้บัหวัพิมพใ์นระหวา่งการพิมพ ์หมึกพิมพอ์าจ
เป้ือนเลอะได ้ปัญหาน้ีจะเกิดข้ึนหากกระดาษเผยอขึ้น ยบั หรือ มีความหนามาก เช่น ซองจดหมาย

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

4. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

HP ขอแนะนาํใหคุ้ณใชก้ระดาษของ HP หรือกระดาษประเภทอื่นท่ีมีเทคโนโลย ีColorLok ซ่ึงเหมาะสาํหรับเคร่ืองพิมพน้ี์ กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้
ColorLok ผา่นการทดสอบวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนั
สดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และแหง้เร็วกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือพร้อมท่ีจะพิมพง์านแลว้ ใหน้าํ
เฉพาะกระดาษท่ีคุณตั้งใจจะใชอ้อกมาในทนัที เม่ือพิมพเ์สร็จ ใหเ้กบ็กระดาษภาพถ่ายท่ียงัไม่ไดใ้ชล้งในถุงพลาสติก การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษภาพถ่าย
ไม่ใหม้ว้นงอ

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

● ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพใ์นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพว์า่การตั้งค่าสีไม่ถกูตอ้งหรือไม่

ตวัอยา่งเช่น ตรวจสอบวา่มีการตั้งค่าเอกสารใหพ้ิมพเ์ป็นโทนสีเทาหรือไม่ หรือตรวจสอบวา่มีการตั้งค่าสีขั้นสูง เช่น ความเขม้สี ความสวา่ง หรือโทนสี 
เพื่อปรับลกัษณะของสี

● ตรวจสอบการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพแ์ละดูใหแ้น่ใจวา่ตั้งค่าตรงกบัประเภทของกระดาษที่ใส่ในเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเลือกการตั้งค่าคุณภาพงานพิมพใ์หต้ ํ่าลง หากมีสีซึมเขา้หากนั หรือมิฉะนั้น ใหเ้ลือกการตั้งค่าใหสู้งข้ึนหากคุณกาํลงัพิมพภ์าพถ่าย
คุณภาพสูง จากนั้นตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษภาพถ่าย เช่น กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP ลงในถาดป้อนกระดาษ
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หมายเหตุ: สีบนหนา้จอคอมพิวเตอร์บางเคร่ืองอาจแตกต่างจากสีบนหนา้กระดาษท่ีพิมพอ์อกมา ในกรณีน้ี ไม่ใช่ความผดิปกติของเคร่ืองพิมพ ์การตั้งค่าการ
พิมพ ์หรือตลบัหมึกพิมพ ์ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการแกไ้ขปัญหาใดๆ

6. พิมพแ์ละประเมินรายงานคุณภาพการพิมพ ์การพิมพร์ายงานน้ี ใหดู้ Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

 ใชเ้อกสารน้ีเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาคุณภาพการพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

การแก้ไขปัญหาการทาํสําเนา
คาํแนะนํา: (Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อนแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน 
และการทาํสาํเนาโดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น

สําเนาว่างเปล่าหรือจาง

● การตั้งค่าความเขม้ถกูตั้งไวส้วา่งเกินไป จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก การทาํสําเนา , กดเลือก  ( Copy Settings (การตั้งค่าการทาํ
สําเนา) ), กดเลือก Lighter/Darker (สวา่งข้ึน/เขม้ข้ึน) แลว้ใชล้กูศรสร้างสาํเนาท่ีเขม้กวา่เดิม

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

ขนาดงานสําเนาย่อลง

● การลด/ขยายขนาดหรือคุณลกัษณะการทาํสาํเนาอ่ืนอาจตั้งค่าไดจ้ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อลดขนาดของภาพท่ีสแกน ตรวจสอบการตั้งค่างานทาํสาํเนาเพื่อ
ใหแ้น่ใจวา่เป็นการตั้งค่าสาํหรับขนาดปกติ

● กระจกสแกนเนอร์ท่ีสกปรกอาจส่งผลกระทบต่อภาพท่ีสแกน ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์หรือแผน่รองฝา สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพ์

● ขนาดหนา้เอกสารน้ีอาจใหญ่กวา่ตน้ฉบบัท่ีใส่ไว้

คุณภาพของสําเนาไม่ด ี

● ตรวจสอบเคร่ืองพมิพ์

— ฝาปิดสแกนเนอร์อาจปิดไม่สนิท

— กระจกสแกนเนอร์หรือแผน่รองฝาตอ้งไดรั้บการทาํความสะอาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

— ถา้เคร่ืองพิมพมี์ตวัป้อนกระดาษ อาจตอ้งทาํความสะอาดตวัป้อนกระดาษนั้น สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

●  เส้นทีไ่ม่ต้องการ

กระจกสแกนเนอร์ แผน่รองฝา หรือกรอบ ตอ้งไดรั้บการทาํความสะอาด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

●   การทาํสําเนาเฉียงหรือเอยีง

หากคุณใชต้วัป้อนกระดาษ ใหต้รวจสอบส่ิงต่อไปน้ี:

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ถาดป้อนกระดาษของตวัป้อนกระดาษไม่อดัแน่นเกินไป

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัปรับความกวา้งตวัป้อนกระดาษพอดีกบัขนาดของกระดาษ
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สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

●   เมด็หรือแถบสีขาวในแนวนอนในพืน้ทีท่ีท่าํสําเนาบริเวณสีเทาอ่อนไปจนถงึสีเทากลาง

การตั้งค่าการเพิ่มคุณภาพเป็นค่าเร่ิมตน้อาจจะไม่เหมาะสมสาํหรับงาน ตรวจสอบการตั้งค่าและแกไ้ขเพื่อเพิ่มคุณภาพของขอ้ความหรือภาพกราฟิก หากจาํเป็น หาก
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี Copy (ทาํสาํเนา)

 รับรู้การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ออนไลนแ์ละศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิแกปั้ญหาการทาํสาํเนา คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใช้

ไม่ไดก้บัทุกภาษา

การแก้ไขปัญหาการสแกน
คาํแนะนํา: (Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อนแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน 
และการทาํสาํเนาโดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น

สแกนเนอร์ไม่ทาํงาน

● ตรวจสอบต้นฉบับ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตน้ฉบบัป้อนอยา่งถกูตอ้ง หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ และ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อน
กระดาษ

● ตรวจสอบเคร่ืองพมิพ์

เคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัออกจากโหมด Sleep (สลีป) หลงัจากท่ีไม่มีการทาํงานมาระยะหน่ึง ซ่ึงทาํใหก้ารประมวลผลชา้ลงไปครู่หน่ึง

● ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของ HP

ตรวจสอบวา่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีมากบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งแลว้

— Windows: เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ต่างท่ี
ปรากฏ ใหเ้ลือก Print, Scan & Fax (พิมพ,์ สแกน และโทรสาร) หรือ Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แลว้เลือก Scan a 
Document or Photo สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย) ภายใต ้การสแกน

— OS X: เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี HP Utility (OS X) จาก Scan Settings (ค่าสแกน) เลือก 
Scan to Computer (สแกนไปคอมพิวเตอร์) ตรวจสอบวา่เลือก Enable Scan to Computer (เปิดใชก้ารสแกนไปคอมพิวเตอร์) ไว้

การสแกนใช้เวลานาน

● การสแกนดว้ยความละเอียดท่ีสูงกวา่อาจใชเ้วลานานกวา่และมีขนาดไฟลใ์หญ่กวา่ ลดค่าความละเอียดเพื่อใหส้แกนงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว

● หากคุณไดส้ัง่พิมพง์านหรือทาํสาํเนาก่อนหนา้ท่ีจะสแกน อุปกรณ์จะเร่ิมสแกนหลงัจากท่ีสแกนเนอร์ทาํงานเหล่านั้นเสร็จส้ิน อยา่งไรกต็าม การพิมพแ์ละการสแกน
จะใชห้น่วยความจาํร่วมกนั ซ่ึงหมายความวา่การสแกนอาจจะชา้ลงได้

เอกสารบางส่วนไม่ถูกสแกนหรือข้อความหายไป

● ตรวจสอบต้นฉบับ

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตน้ฉบบัถูกป้อนเขา้ไปถกูตอ้ง
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หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

— หากคุณสแกนเอกสารจากตวัป้อนกระดาษ ใหล้องทาํการสแกนเอกสารโดยตรงจากกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์

— พื้นหลงัท่ีเป็นสีอาจจะทาํใหภ้าพส่วนหนา้กลืนกบัพื้นหลงัได ้ลองปรับการตั้งค่าก่อนท่ีคุณจะสแกนตน้ฉบบั หรือปรับปรุงคุณภาพของภาพหลงัท่ีคุณสแกน
ตน้ฉบบัแลว้

● ตรวจสอบการตั้งค่า 

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษมีขนาดใหญ่เพียงพอสาํหรับตน้ฉบบัท่ีท่านกาํลงัสแกน

— หากคุณกาํลงัใชง้านซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP การตั้งค่าเร่ิมตน้ในซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพอ์าจถูกกาํหนดไวใ้หท้าํงานท่ีระบุโดยอตัโนมติั นอก
เหนือจากงานท่ีคุณกาํลงัพยายามทาํอยู ่ดูคาํแนะนาํในการแกไ้ขคุณสมบติัซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพจ์ากวธีิใชบ้นหนา้จอ

ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้

● ให้แน่ใจว่าโปรแกรม OCR (optical character recognition) ได้รับการตดิตั้งอยู่ ดงันี้

โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

— Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก Utilities (ยทิูลิต้ี) เลือก Printer Setup & 
Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) คลิก Add More Software (เพิ่มซอฟตแ์วร์) คลิก Customize Software 
Selections (ปรับแต่งการเลือกซอฟตแ์วร์) และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือกตวัเลือก OCR แลว้

— Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีวา่งบนหนา้จอเร่ิม คลิก All Apps (โปรแกรมทั้งหมด) บนแถบโปรแกรม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก 
Utilities (ยทิูลิต้ี) เลือก Printer Setup & Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) คลิก Add More Software (เพิ่ม
ซอฟตแ์วร์) คลิก Customize Software Selections (ปรับแต่งการเลือกซอฟตแ์วร์) และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือกตวัเลือก OCR 
แลว้

— Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสกท์อปคอมพิวเตอร์ คลิกเลือก Start (เร่ิม) เลือก All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) คลิก HP เลือกช่ือเคร่ืองพิมพข์องคุณ จากนั้นเลือก Printer Setup & Software (การตั้งค่าเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) 
คลิก Add More Software (เพิ่มซอฟตแ์วร์) คลิก Customize Software Selections (ปรับแต่งการเลือกซอฟตแ์วร์) และตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลือกตวัเลือก OCR แลว้

เม่ือคุณสแกนตน้ฉบบั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเลือกประเภทเอกสารในซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างขอ้ความท่ีสามารถแกไ้ขได ้หากขอ้ความถกูจดัอยูใ่นประเภทรูปภาพ จะ
ไม่สามารถแปลงเป็นขอ้ความได้

หากคุณใชโ้ปรแกรม OCR ท่ีแยกต่างหาก โปรแกรม OCR อาจเช่ือมโยงกบัโปรแกรมประมวลผลคาํท่ีไม่สามารถทาํงาน OCR สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดู
เอกสารท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรม OCR

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ลือกภาษา OCR ท่ีตรงกบัภาษาของเอกสารที่คุณกาํลงัสแกน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรม OCR

● ตรวจสอบต้นฉบับ

— ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตน้ฉบบัถกูป้อนเขา้ไปถูกตอ้ง

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกนเนอร์ หรือ ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

— และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เอกสารไม่เบ้ียว

— ซอฟตแ์วร์อาจจะไม่อ่านขอ้ความท่ีถกูจดัระยะไวชิ้ดกนัมาก ตวัอยา่งเช่น หากขอ้ความท่ีซอฟตแ์วร์แปลงมีตวัอกัษรหายไปหรือชิดติดกนั เช่น "rn" อาจ
จะกลายเป็น m
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— ความแม่นยาํของซอฟตแ์วร์ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของภาพ ขนาดขอ้ความ และโครงสร้างของตน้ฉบบั รวมถึงคุณภาพของการสแกนเอง ตอ้งตรวจสอบให้
แน่ใจวา่ตน้ฉบบัของคุณนั้นมีคุณภาพดี

— พื้นหลงัสีอาจทาํใหภ้าพส่วนหนา้กลืนกบัพื้นหลงัมากเกินไป

คุณภาพงานสแกนตํา่

● ข้อความหรือรูปภาพด้านหลงัของต้นฉบับทีม่สีองหน้าปรากฏอยู่บนงานทีส่แกน

ขอ้ความหรือรูปภาพบนตน้ฉบบัท่ีมีสองหนา้สามารถสแกน "ผา่น" ไดจ้ากดา้นหลงั หากตน้ฉบบันั้นถกูพิมพบ์นกระดาษท่ีมีลกัษณะบางหรือใสเกินไป

●  เส้นทีไ่ม่ต้องการ

อาจจะมีหมึกพิมพ ์กาว นํ้ายาลบคาํผดิ หรือสารท่ีไม่ตอ้งการอยูบ่นกระจกสแกนเนอร์ พยายามทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

●  ภาพทีส่แกนเป็นรอย (บิดเบีย้ว) 

อาจเป็นเพราะป้อนภาพตน้ฉบบัไม่ถกูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชต้วัปรับความกวา้งกระดาษขณะใส่ตน้ฉบบัเขา้ในตวัป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรด
ดูท่ี ป้อนตน้ฉบบัลงในตวัป้อนกระดาษ

เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระจกของสแกนเนอร์สาํหรับการสแกนแทนที่ตวัป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การป้อนตน้ฉบบัลงบนกระจกสแกน
เนอร์

●    รูปภาพทีส่แกนมจุีด เส้น แถบสีขาวในแนวตั้ง หรือข้อบกพร่องอืน่ๆ

— หากกระจกสแกนเนอร์สกปรก ภาพท่ีออกมาจะไม่ไดค้วามคมชดัสูงสุด

โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับคาํแนะนาํในการทาํความสะอาด

— ขอ้บกพร่องอาจจะอยูบ่นตน้ฉบบัและไม่ไดเ้ป็นสาเหตุท่ีเกิดจากการสแกน

●  ขนาดงานย่อลง

อาจมีการตั้งค่าซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ใหย้อ่ขนาดรูปภาพท่ีสแกนแลว้

โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าท่ีวธีิใชใ้นซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP

ไม่สามารถสแกนเป็นอเีมล

● ยงัไม่ได้ตั้งค่าโปรไฟล์ของอเีมลอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบวา่ไดร้ะบุการตั้งค่าสาํหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออกอยา่งถกูตอ้งในซอฟตแ์วร์ของ HP หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ 
SMTP โปรดดูเอกสารจากผูใ้หบ้ริการอีเมลของคุณ

● อเีมลถูกส่งไปยงัผู้รับเพยีงบางรายเมือ่ส่งอเีมลไปยงัผู้รับมากกว่าหน่ึงราย

อีเมลแอดเดรสอาจไม่ถูกตอ้งหรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลไม่รู้จกัท่ีอยูน่ั้น ตรวจสอบวา่ไดป้้อนอีเมลแอดเดรสของผูรั้บอีเมลทุกคนอยา่งถูกตอ้งในซอฟตแ์วร์ของ HP ตรวจ
สอบกล่องจดหมายของอีเมลของคุณวา่มีขอ้ความแจง้การส่งท่ีลม้เหลวจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลหรือไม่

● การส่งอเีมลขนาดใหญ่

เซิร์ฟเวอร์อีเมลบางแห่งไดรั้บการกาํหนดค่าใหป้ฏิเสธอีเมลท่ีมีขนาดใหญ่เกินกวา่ขนาดท่ีกาํหนดไว ้หากตอ้งการทราบวา่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณมีการจาํกดัขนาด
ไฟลสู์งสุดท่ีสามารถส่งไดห้รือไม่ ใหดู้เอกสารจากผูใ้หบ้ริการอีเมลของคุณ หากเซิร์ฟเวอร์อีเมลมีการจาํกดัขนาด ใหล้ดขนาดไฟลแ์นบอีเมลสูงสุดของโปรไฟล์
อีเมลขาออกลงใหต้ํ่ากวา่ค่าของเซิร์ฟเวอร์อีเมล
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 รับรู้การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ออนไลนแ์ละศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิแกปั้ญหาการทาํสแกน คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใช้

ไม่ไดก้บัทุกภาษา

การแก้ไขปัญหาโทรสาร
ส่วนน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์หากติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการโทรสารไม่ถกูตอ้ง คุณอาจประสบปัญหาเม่ือส่งหรือรับ
โทรสาร หรือทั้งสองอยา่ง

ถา้คุณมีปัญหาในการใชโ้ทรสาร คุณสามารถพิมพร์ายงานทดสอบโทรสารเพื่อตรวจดูสถานะของเคร่ืองพิมพ ์การทดสอบน้ีจะลม้เหลวหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ไดรั้บการตั้งค่า
อยา่งถกูตอ้งสาํหรับการรับส่งโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้

หากการทดสอบผดิพลาด ใหต้รวจดูรายงานเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการแกปั้ญหาท่ีพบ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการทดสอบแฟกซ์โดย
คลิกท่ีน่ีเพื่อสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมออนไลน์

 ถา้คุณมีปัญหากบัการใชโ้ทรสาร คลิกท่ีน่ีเพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน ์เพื่อแกไ้ขปัญหา ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

หากตอ้งการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไปท่ีเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP www.hp.com/support

● การทดสอบโทรสารลม้เหลว

● จอแสดงผลจะแสดงวา่โทรศพัทต่์อพว่งไว้

● เคร่ืองพิมพมี์ปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

● เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้

● เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้

● สญัญาณโทรสารถูกบนัทึกท่ีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพมี์ความยาวไม่เพียงพอ

● คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับแฟกซ์ได ้(HP Digital Fax)

การทดสอบโทรสารล้มเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลว้พบวา่ผดิพลาด ใหต้รวจดูรายงานเพื่อดูขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ผดิพลาด หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งละเอียด ใหต้รวจดูรายงานเพื่อดู
วา่การทดสอบส่วนใดท่ีผดิพลาด แลว้หาหวัขอ้การแกไ้ขปัญหาท่ีตรงกนั

"การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร" ล้มเหลว

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

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา

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

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หาก Fax 
Hardware Test (ทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร) ยงัไม่สามารถใชง้านได ้และเกิดปัญหาในการรับส่งโทรสาร ใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP ไปท่ี 
www.hp.com/support เวบ็ไซตน้ี์จะใหข้อ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถแกปั้ญหาทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด ้เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือกประเทศ/ภมิูภาคของ
คุณ แลว้คลิก รายช่ือตดิต่อของ HP ทั้งหมด เพื่อขอขอ้มูลการโทรติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนิค

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง" ล้มเหลว

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพื่อเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

● ตรวจสอบวา่คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัอยา่งถกูตอ้ง ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้น
หน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าแฟกซ์และการทดสอบโดยคลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมออนไลน์

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพท์ทีเ่ช่ือมต่อกบัพอร์ตบนโทรสารทีถู่กต้อง" ล้มเหลว

โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพื่อเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์คุณ
อาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั) ลอง
ถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

เสียบสายโทรศัพท์เข้ากบัพอร์ตทีถู่กต้อง

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณจะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสาร ควรใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อกบัอุปกรณ์
อ่ืนๆ เท่านั้น เช่น เคร่ืองตอบรับ

THWW การแกไ้ขปัญหาโทรสาร 99

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e008-1&h_product=5390299,5390306&h_lang=th&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70048-all-OJ6800&h_lang=th&h_cc=th


ภาพ 10-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

2. หลงัจากท่ีคุณเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ต 1-LINE แลว้ ใหด้าํเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพื่อใหแ้น่ใจวา่สามารถรับส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพ์
พร้อมท่ีจะรับส่งโทรสาร

3. ลองส่งหรือรับโทรสาร
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การทดสอบ "การใช้สายโทรศัพท์ทีถู่กต้องสําหรับโทรสาร" ล้มเหลว

● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั ปลายขา้งหน่ึงของสาย
โทรศพัทค์วรจะต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์และปลายอีกดา้นต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

ถา้สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพย์าวไม่พอ คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทส์องสายต่อเพิ่มความยาวได ้คุณสามารถซ้ือสายโทรศพัทท่ี์ร้านสินคา้
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจาํหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพื่อเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

การทดสอบ "การตรวจจบัสัญญาณเสียง" ล้มเหลว

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

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ตรวจสอบวา่คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัอยา่งถูกตอ้ง ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลาย
ดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● หากระบบโทรศพัทไ์ม่ไดใ้ชส้ญัญาณโทรศพัทแ์บบมาตรฐาน เช่น ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (PBX) บางระบบ ซ่ึงอาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลวได ้ซ่ึงไม่ได้
ทาํใหเ้กิดปัญหาในการส่งหรือรับโทรสาร ลองส่งหรือรับโทรสารทดสอบ
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● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งค่าประเทศ/พื้นท่ีไวถู้กตอ้งตามประเทศ/พื้นท่ีของคุณ หากไม่ไดต้ั้งค่าประเทศ/พื้นท่ี หรือหากตั้งค่าไม่ถูกตอ้ง การทดสอบอาจลม้เหลว
และอาจเกิดปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพื่อเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หากการทดสอบ 
Dial Tone Detection (การตรวจสอบเสียงสญัญาณ) ยงัคงลม้เหลว ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัทเ์พื่อตรวจเช็คสายโทรศพัท์

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ล้มเหลว

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ตรวจสอบวา่คุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัอยา่งถูกตอ้ง ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลาย
ดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

● อุปกรณ์อ่ืน ซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์อาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลว หากตอ้งการคน้หาวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์
ทั้งหมดออกจากสายโทรศพัท ์แลว้รันการทดสอบอีกคร้ัง

— หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ผา่นโดยไม่มีการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน แสดงวา่อุปกรณ์หน่ึงอยา่งหรือมากกวา่
นั้น เป็นสาเหตุของปัญหา ใหล้องเช่ือมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นอีกคร้ังทีละอยา่ง และดาํเนินการทดสอบใหม่ในแต่ละคร้ังท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์หน่ึงอยา่ง จนกวา่
คุณจะสามารถระบุไดว้า่อุปกรณ์ใดเป็นสาเหตุของปัญหา

— หาก Fax Line Condition Test (ทดสอบสภาพสายโทรสาร) ทาํงานลม้เหลวโดยไม่มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืน ใหต่้อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสาย
โทรศพัทท่ี์ใชง้านอยู ่แลว้ตรวจดูขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในหวัขอ้น้ี

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์หากคุณไม่ไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าพร้อมกนัเพื่อเช่ือมต่อจากช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบั
เคร่ืองพิมพ ์คุณอาจส่งหรือรับโทรสารไม่ได ้หลงัจากเสียบสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหท้าํการทดสอบโทรสารใหม่อีกคร้ัง

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หากการทดสอบ 
Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยงัคงลม้เหลว และคุณมีปัญหาในการรับส่งโทรสาร โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทเ์พื่อใหต้รวจเช็คสายโทรศพัท์

จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศัพท์ต่อพ่วงไว้
● คุณกาํลงัใชส้ายโทรศพัทผ์ดิประเภท โปรดตรวจสอบวา่คุณใชส้ายโทรศพัทส์องสายท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อต่อเคร่ืองพิมพก์บัสายโทรศพัท ์ถา้สาย

โทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพย์าวไม่พอ คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท่ี์ยาวกวา่ต่อเพิ่มความยาวได ้คุณสามารถซ้ือสายโทรศพัทท่ี์ร้านสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
จาํหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์

● อุปกรณ์อ่ืนซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัมีการใชง้านอยู ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท่ี์ต่อพว่ง (โทรศพัทท่ี์อยูบ่นสายโทรศพัทเ์ดียวกนั แต่
ไม่เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ)์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่มีการใชง้านอยูห่รือมีการต่อพว่ง ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพใ์นการรับส่งโทรสารได ้หากต่อ
โทรศพัทพ์ว่งไว ้หรือกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่
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เคร่ืองพมิพ์มปัีญหาในการส่งและรับโทรสาร
● ตรวจสอบวา่ไดเ้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ดูท่ีจอแสดงผลบนเคร่ืองพิมพ ์ถา้จอแสดงผลวา่งเปล่าและไฟแสดงสถานะ  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) ไม่ติดสวา่ง แสดง

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

หลงัจากเปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ HP ขอแนะนาํใหร้อหา้นาทีก่อนท่ีจะรับหรือส่งโทรสาร เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับหรือส่งโทรสารในขณะท่ีกาํลงัเร่ิมทาํงานหลงัจาก
เปิดเคร่ืองได้

● หากเปิด HP Digital Fax ไวคุ้ณอาจไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ไดห้ากหน่วยความจาํของแฟกซ์เตม็ (จาํกดัตามหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพ)์

● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั ปลายขา้งหน่ึงของสาย
โทรศพัทค์วรจะต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์และปลายอีกดา้นต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

ถา้สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพย์าวไม่พอ คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทส์องสายต่อเพิ่มความยาวได ้คุณสามารถซ้ือสายโทรศพัทท่ี์ร้านสินคา้
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจาํหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัทใ์นทอ้งถ่ินของคุณ

● อุปกรณ์อ่ืนซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัมีการใชง้านอยู ่ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพใ์นการรับส่งโทรสารได ้หากต่อโทรศพัท์
พว่งไว ้หรือกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่

● ตรวจสอบวา่การทาํงานอ่ืนทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือไม่ ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอร์เพื่อดูขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดซ่ึงจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
วธีิการแกไ้ขปัญหา หากเกิดขอ้ผดิพลาด เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสารไดจ้นกวา่จะมีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้นแลว้

● การเช่ือมต่อสายโทรศพัทอ์าจจะมีเสียงรบกวน สายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้ตรวจสอบคุณภาพเสียง
ของสายโทรศพัทโ์ดยเสียบโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัและฟังวา่มีเสียงดงัคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม่ หากคุณไดย้นิเสียงรบกวน ใหปิ้ด 
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) แลว้ลองส่งโทรสารใหม่อีกคร้ัง หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียน ECM ใหดู้ท่ี การ
ส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด หากปัญหายงัคงมีอยู ่ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท์

● หากคุณใชบ้ริการระบบ DSL (Digital Subscriber Line) ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL แลว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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● ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ซ่ึงตั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทแ์บบดิจิตอล วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไป
ไดว้า่สายโทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล

● หากคุณกาํลงัใชท้ั้งอุปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อของโทรศพัทภ์ายใน (PBX) หรือเครือข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิทลั (Integrated 
Services Digital Network - ISDN) โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ตท่ีถกูตอ้งแลว้ และอะแดปเตอร์ขั้วต่อไดรั้บการตั้งค่า
เป็นประเภทสวติชท่ี์ถูกตอ้งสาํหรับประเทศ/พื้นท่ีของคุณ ถา้เป็นไปได ้คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● หากเคร่ืองพิมพใ์ชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบับริการ DSL โมเดม็ DSL อาจจะต่อลงดินไม่ถูกตอ้ง หากโมเดม็ DSL ไม่ไดต่้อลงดินอยา่งถูกตอ้ง อาจทาํใหเ้กิดเสียง
รบกวนในสายโทรศพัท ์สายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการรับส่งโทรสารได ้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพเสียงของ
สายโทรศพัทโ์ดยเสียบโทรศพัทเ์ขา้กบัแจค็เสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัและฟังวา่มีเสียงดงัคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม่ หากคุณไดย้นิเสียงรบกวน ใหปิ้ดโมเดม็ 
DSL และถอดปลัก๊ไฟออกอยา่งนอ้ย 15 นาที เปิดโมเดม็ DSL ใหม่แลว้ฟังเสียงสญัญาณอีกคร้ัง

หมายเหตุ: ในอนาคต คุณอาจไดย้นิเสียงสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทอี์ก หากเคร่ืองพิมพห์ยดุรับและส่งโทรสาร ใหท้าํซํ้ าขั้นตอนน้ี

หากยงัคงมีสญัญาณเสียงรบกวนในสายโทรศพัท ์โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปิดโมเดม็ DSL โปรดติดต่อขอรับ
บริการจากบริษทั DSL ของคุณ

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้
● หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณลกัษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพถ์กูตั้งค่าเป็น 

All Rings (เสียงเรียกเข้าทั้งหมด) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 

● หาก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถกูตั้งค่าไวเ้ป็น Off (ปิด) คุณจาํเป็นตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะไม่รับโทรสาร สาํหรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับโทรสารดว้ยตนเอง โปรดดูท่ี การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● หากคุณมีบริการขอ้ความเสียงท่ีใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเองโดยไม่ใชก้ารรับแบบอตัโนมติั ซ่ึงหมายความวา่ ท่านตอ้ง
อยูค่อยรับสารโทรสารท่ีเขา้มา เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพห์ากใชบ้ริการวอยซ์เมลอยูด่ว้ยโดยคิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมออนไลน ์สาํหรับขอ้มูล
เก่ียวกบัการรับโทรสารดว้ยตนเอง โปรดดู การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● หากคุณใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีมาพร้อมกบัโมเดม็ของคุณไม่ไดถู้กตั้ง
ค่าไวเ้พื่อรับโทรสารแบบอตัโนมติั โมเดม็ท่ีถกูตั้งค่าเพื่อรับโทรสารโดยอตัโนมติัจะใชส้ายโทรศพัทเ์พื่อรับโทรสารท่ีส่งเขา้มาทั้งหมด ซ่ึงจะทาํใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่
สามารถรับสายโทรสารเขา้

● หากคุณใชเ้คร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจจะประสบกบัปัญหาใดปัญหาหน่ึงต่อไปน้ี:

— เคร่ืองตอบรับของคุณอาจจะไม่ไดรั้บการตั้งค่าเพื่อใชง้านกบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้ง

— ขอ้ความท่ีส่งออกไปอาจยาวหรือดงัเกินกวา่ท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจพบสญัญาณโทรสารได ้ซ่ึงอาจทาํใหก้ารเช่ือมต่อของเคร่ืองส่งโทรสารหลุดได้

— เคร่ืองตอบรับของคุณอาจมีช่วงเงียบไม่นานพอท่ีจะใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจพบสญัญาณโทรสารไดห้ลงัจากส่งขอ้ความออกไป ปัญหาน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบัเคร่ือง
ตอบรับแบบดิจิตอล

วธีิปฏิบติัดงัต่อไปน้ีอาจช่วยคุณแกปั้ญหาต่างๆ ดงักล่าวได:้

— หากมีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัในสายโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บส่งแฟกซ์ ใหล้องต่อเคร่ืองตอบรับโดยตรงเขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมออนไลน์

— ตรวจสอบวา่ ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บโทรสารอตัโนมติั สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บโทรสารอตัโนมติั โปรดดูท่ี การรับโทรสาร

104 บท 10   การแกไ้ขปัญหา THWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70048-all-OJ6800&h_lang=th&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70048-all-OJ6800&h_lang=th&h_cc=th
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70048-all-OJ6800&h_lang=th&h_cc=th


— ควรตรวจสอบวา่การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ถูกตั้งใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้มากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ หาก
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ

— ถอดสายเคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์อก แลว้ลองรับโทรสาร หากสามารถรับโทรสารไดเ้ม่ือไม่มีเคร่ืองตอบรับ แสดงวา่เคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์าจเป็นสาเหตุ
ของปัญหา

— เสียบเคร่ืองตอบรับใหม่ และบนัทึกขอ้ความท่ีส่งออกอีกคร้ัง บนัทึกขอ้ความท่ีใชเ้วลาประมาณ 10 วนิาที พดูชา้ๆ ดว้ยระดบัเสียงเบาๆ เม่ือบนัทึก
ขอ้ความ เงียบไวอ้ยา่งนอ้ย 5 วนิาทีเม่ือพดูขอ้ความของคุณเสร็จแลว้ ไม่ควรมีเสียงรบกวนใดๆ เกิดข้ึนขณะบนัทึกขอ้ความเสียงในช่วงท่ีคุณเงียบอยู ่ลอง
รับโทรสารอีกคร้ัง

หมายเหตุ: เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัดิจิตอลบางรุ่น อาจจะเกบ็เสียงเงียบท่ีบนัทึกไวห้ลงัจากการส่งขอ้ความออกของคุณเสร็จส้ิน ฟังขอ้ความส่งออกของ
คุณเพื่อตรวจสอบ

● หากเคร่ืองพิมพใ์ชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัอุปกรณ์โทรศพัทป์ระเภทอ่ืน เช่น เคร่ืองตอบรับ โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์หรือกล่องสวติชแ์บบหลายพอร์ต 
ระดบัสญัญาณโทรสารอาจจะลดลง ระดบัสญัญาณอาจลดลงไดห้ากคุณใชต้ลบัแยกสายหรือเช่ือมต่อสายเคเบิลพิเศษเพื่อขยายความยาวของสายโทรศพัท ์สญัญาณ
โทรสารท่ีลดลงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาไดใ้นระหวา่งการรับโทรสาร

ในการตรวจสอบวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมต่ออยู ่นอกจากเคร่ืองพิมพอ์อกจากสายโทรศพัท ์จากนั้นลองรับโทรสาร 
หากสามารถรับโทรสารไดส้าํเร็จโดยไม่มีอุปกรณ์อ่ืน แสดงวา่อุปกรณ์อ่ืนอยา่งนอ้ยหน่ึงช้ินเป็นสาเหตุของปัญหา ลองเพิ่มอุปกรณ์กลบัเขา้ไปทีละหน่ึงอยา่ง และ
แต่ละคร้ังใหล้องรับโทรสาร จนกระทัง่ระบุไดว้า่อุปกรณ์ตวัใดเป็นตน้เหตุของปัญหา

● หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษสาํหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจากบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้ง
คุณสมบติั Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพไ์วต้รงกนั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียง
เรียกเขา้เฉพาะ 

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้
● เคร่ืองพิมพอ์าจหมุนเบอร์โทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป คุณอาจตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะในการกดหมายเลข ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งต่อสายนอกก่อนท่ีจะกด

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

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารไดโ้ดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ เม่ือทาํเช่นนั้น คุณจะสามารถฟังเสียงโทรศพัทไ์ดข้ณะกดหมายเลข คุณสามารถกาํหนดความเร็ว
ในการหมุนหมายเลขไดแ้ละตอบรับการแจง้เตือนเม่ือหมุนหมายเลข หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ

● หมายเลขปลายทางท่ีจะส่งโทรสารมีสญัญาณไม่ถูกตอ้งหรือเคร่ืองรับโทรสารเกิดปัญหา คุณสามารถตรวจสอบได ้โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศพัท์
และฟังสญัญาณโทรสาร หากไม่ไดย้นิสญัญาณโทรสาร แสดงวา่เคร่ืองรับโทรสารอาจปิดอยูห่รือไม่ไดเ้ช่ือมต่อไว ้หรือบริการวอยซ์เมลอ์าจรบกวนสายโทรศพัท์
ของผูรั้บ คุณอาจขอใหผู้รั้บโทรสารตรวจสอบเคร่ืองรับเพื่อหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน

สัญญาณโทรสารถูกบันทกึทีเ่คร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ
● หากมีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัในสายโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บส่งแฟกซ์ ใหล้องต่อเคร่ืองตอบรับโดยตรงเขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมออนไลน ์

หากไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับตามคาํแนะนาํ เสียงโทรสารอาจถูกบนัทึกลงในเคร่ืองตอบรับ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ เคร่ืองพิมพถ์ูกตั้งค่าใหรั้บโทรสารโดยอตัโนมติัและการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) นั้นถกูตอ้ง จาํนวนเสียงเรียกเขา้
สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ หากคุณตั้งค่าเคร่ืองตอบรับและเคร่ืองพิมพใ์หมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้จาํนวนเท่ากนั อุปกรณ์
ทั้งคู่จะตอบรับ และสญัญาณโทรสารจะถกูบนัทึกไวบ้นเคร่ืองตอบรับ

● ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยลงและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีรองรับได ้(จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนั
ไปตามประเทศ/ภมิูภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพพ์บวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร่ืองจะ
รับโทรสาร หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความไว ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ
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สายโทรศัพท์ทีม่าพร้อมกบัเคร่ืองพมิพ์มคีวามยาวไม่เพยีงพอ
ถา้สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพย์าวไม่พอ คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทส์องสายต่อเพิ่มความยาวได ้คุณสามารถซ้ือสายโทรศพัทท่ี์ร้านสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี
จาํหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์

คาํแนะนํา: หากมีหวัต่อแบบ 2 สาย สามารถใชส้ายโทรศพัทแ์บบ 4 เสน้เพื่อเพิ่มความยาว

วธีิเพิม่ความยาวสายโทรศัพท์

1. ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพต่์อเขา้กบัพอร์ตท่ีมีป้าย 1-LINE อยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

2. ต่อสายโทรศพัทอี์กสายหน่ึงและเปิดพอร์ตบนตวัต่อพว่งต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

คอมพวิเตอร์ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้ (HP Digital Fax)
● คอมพิวเตอร์ท่ีเลือกไวรั้บโทรสารปิดอยู ่ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์ท่ีเลือกไวรั้บโทรสารเปิดอยูต่ลอดเวลา

● คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะไดรั้บการกาํหนดค่าสาํหรับการตั้งค่าและรับโทรสาร รวมทั้งมีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงอาจปิดอยู ่หากคอมพิวเตอร์ไดรั้บโทรสารซ่ึงแตกต่าง
จากเคร่ืองท่ีเคยใชต้ั้งค่า คอมพิวเตอร์ทั้งสองเคร่ืองควรเปิดอยูต่ลอด

● ไม่ไดเ้ปิดใชง้าน HP Digital Fax หรือไม่ไดก้าํหนดค่าใหค้อมพิวเตอร์รับแฟกซ์ เปิดใชง้าน HP Digital Fax และตรวจสอบวา่กาํหนดค่าคอมพิวเตอร์
ไวเ้พื่อรับแฟกซ์

การแก้ไขปัญหาผ่านบริการทางเวบ็
ถา้คุณมีปัญหาในการใชบ้ริการทางเวบ็ เช่น HP ePrint และวสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP ใหต้รวจสอบรายละเอียดต่อไปน้ี

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อใชส้าย (อีเธอร์เน็ต) หรือแบบไร้สาย

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใชคุ้ณลกัษณะทางเวบ็ไดห้ากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อโดยใชส้าย USB

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ติดตั้งการอพัเดตผลิตภณัฑล่์าสุดไวใ้นเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ปิดใชง้านบริการทางเวบ็บนเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฮบั สวติช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยูแ่ละทาํงานอยา่งถูกตอ้ง

● หากคุณกาํลงัเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพผ์า่นสาย Ethernet ใหต้รวจสอบวา่คุณไม่ไดเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชส้ายโทรศพัท ์หรือสายไขวเ้พื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์
กบัเครือข่าย และสาย Ethernet เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์น่นดีแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การแกไ้ขปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัเครือข่าย

● หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพโ์ดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือข่ายไร้สายทาํงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ไม่สามารถ
เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย

● หากคุณใช ้HP ePrint ใหต้รวจสอบรายละเอียดต่อไปน้ี

— ตรวจสอบวา่ท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพถ์ูกตอ้ง

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

— ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัส่งเอกสารท่ีตรงตามขอ้กาํหนดของ HP ePrint สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดู HP Connected ท่ี 
www.hpconnected.com

● หากเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซีเม่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบวา่การตั้งค่าพร็อกซีท่ีคุณกาํลงัป้อนนั้นถกูตอ้ง

106 บท 10   การแกไ้ขปัญหา THWW

http://www.hpconnected.com


— ตรวจสอบการตั้งค่าท่ีถกูใชโ้ดยเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีคุณใชอ้ยู ่(เช่น Internet Explorer, Firefox, หรือ Safari) 

— ตรวจสอบกบัผูดู้แลระบบ IT หรือผูท่ี้ตั้งค่าไฟร์วอลลข์องคุณ

หากมีการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าพร็อกซีท่ีไฟร์วอลลข์องคุณใชง้านอยู ่คุณตอ้งอพัเดตการตั้งค่าเหล่าน้ีจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพห์รือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง 
หากการตั้งค่าเหล่าน้ี◌้ไม่ไดรั้บการอพัเดต คุณจะไม่สามารถใชบ้ริการทางเวบ็ได้

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็

คาํแนะนํา: ดูคาํแนะนาํเพิ่มเติมในการตั้งค่าและใช ้Web Services ไดจ้าก HP Connected ท่ี www.hpconnected.com 

การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย
ส่วนน้ีจะแสดงวธีิการแกไ้ขปัญหาทัว่ไป เม่ือคุณไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพห์รือใชง้านบนเครือข่ายได้

● การแกไ้ขปัญหาทัว่ไปเก่ียวกบัเครือข่าย

● ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาเครือข่ายไดจ้ากรายการต่อไปน้ี

● ใชต้วัแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้น้ีเพื่อช่วยหาการตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่
ไดก้บัทุกภาษา

● ใชต้วัแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้น้ีเพื่อช่วยใหคุ้ณแปลงการเช่ือมต่อ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์
อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

● ใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้น้ีเพื่อช่วยคุณเช่ือมต่อไปยงั HP โดยตรงแบบไร้สาย หรือเพื่อช่วยคุณแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของ HP โดยตรงแบบไร้สาย เช่น การท่ีไม่
สามารถเช่ือมต่อไปยงั HP โดยตรงแบบไร้สาย การท่ีไม่สามารถพิมพเ์ม่ือกาํลงัใช ้HP โดยตรงแบบไร้สาย หรือคุณไม่สามารถเช่ือมต่อเขา้อินเทอร์เน็ตได ้
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

● ใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้น้ีเพื่อช่วยคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพข์องคุณเขา้เครือข่ายของคุณ หรือเคยอยูบ่นเครือข่ายแต่ตอนน้ีไม่มีอีก 
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

● ใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้น้ีเพื่อช่วยคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้เครือข่ายถา้คุณมีระบบป้องกนัไฟร์วอลลห์รือแอนต้ีไวรัสกาํลงัสร้างปัญหาให ้
คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

การแก้ไขปัญหาทัว่ไปเกีย่วกบัเครือข่าย
ในระหวา่งท่ีทาํการติดตั้งซอฟตแ์วร์ ถา้ซอฟตแ์วร์ไม่สามารถหาเคร่ืองพิมพพ์บบนเครือข่าย คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนใหป้้อนท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพซ่ึ์งมีรายละเอียดไว้
ใหบ้นหนา้การกาํหนดค่าเครือข่าย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี หนา้การตั้งค่าเครือข่าย

คาํแนะนํา: คุณสามารถเยีย่มชมเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP ท่ี www.hp.com/support เพื่อดูขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีสามารถช่วยคุณแกไ้ขปัญหา
ทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้

(Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อนแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน และการทาํสาํเนา
โดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น

ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

● หากกาํลงัใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดงสถานะไร้สายเปิดอยู ่สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดหรือปิดฟังกช์ัน่ไร้สายของ
เคร่ืองพิมพ์

● หากกาํลงัใชก้ารเช่ือมต่อ Ethernet ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เช่ือมต่อสาย Ethernet เม่ือไดรั้บการแจง้เตือนใหต่้อสายระหวา่งการติดตั้งซอฟตแ์วร์ และตรวจ
สอบวา่ไฟของลิงคใ์กลก้บัตวัเช่ือมต่อดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู่
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● การเช่ือมต่อของสายเคเบิลทั้งหมดเขา้กบัคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพแ์น่นดีแลว้

● เครือข่ายทาํงานเป็นปกติ และฮบั สวติช ์หรือเราเตอร์ของเครือข่ายเปิดอยู่

● (Windows) ปิดหรือยกเลิกการใชง้านแอพพลิเคชนัทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส โปรแกรมป้องกนัสปายแวร์และไฟร์วอลลเ์ป็นการชัว่คราว

ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์แบบไร้สาย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดต้ั้งค่าระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพโ์ดยดาํเนินการตั้งค่าการเช่ือมต่อแบบไร้สายจนเสร็จส้ิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตั้งค่าการเช่ือมต่อไร้สายไดจ้าก การตั้งค่าเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่ือสารไร้สาย

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพส์นบัสนุนเครือข่าย Ethernet ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อสาย Ethernet เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์การต่อสาย Ethernet 
เป็นการปิดฟังกช์ัน่การทาํงานแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

ตาราง 10-1  ศึกษารูปแบบไฟแสดงสถานะเครือข่ายไร้สาย (802.11) ทีเ่คร่ืองพมิพ์

คาํอธิบาย/รูปแบบไฟแสดงสถานะ คาํอธิบาย

ไฟแสดงสถานะ Wireless (ไร้สาย) ดบั ปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพอ์ยู่

ไฟแสดงสถานะ Wireless (ไร้สาย) ติดสวา่งแต่กะพริบ คุณสมบติัระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงานและเคร่ืองพิมพไ์ม่
ไดเ้ช่ือมต่อกบัเครือข่าย

ไฟแสดงสถานะ Wireless (ไร้สาย) ติดสวา่งตลอดเวลา คุณสมบติัการใชง้านแบบไร้สายเปิดทาํงาน และเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อ
อยูก่บัเครือข่าย
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ลองทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สาย

1. ตรวจสอบวา่ไฟแสดงสถานะไร้สาย (802.11) ติดสวา่ง หากไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพไ์ม่สวา่ง แสดงวา่ระบบไร้สายของ
เคร่ืองพิมพอ์าจถกูปิดอยู่

การเปิดใช้งานการทาํงานแบบไร้สายของเคร่ืองพมิพ์

a. กดเลือก  (ปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ) จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นกดเลือก Settings (การตั้งค่า)

b. กดเลือก Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย)

c. เล่ือนปุ่มดงักล่าวเพื่อเปิดระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

ถา้ไฟการใชง้านแบบไร้สายสีฟ้ากะพริบ แสดงวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเครือข่าย รัน Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) จาก
จอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์นเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายแลว้

หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัเครือข่าย อาจมีปัญหากบัฮาร์ดแวร์เน่ืองจากเราเตอร์หรือคอมพิวเตอร์

3. ตรวจสอบยนืยนัวา่ท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพไ์ม่ถูกเปล่ียนแปลง ถา้ท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองพิมพไ์ดรั้บการเปล่ียนแปลงนบัตั้งแต่เม่ือถูกติดตั้งคร้ังแรก คุณตอ้งรันยทิูลิต้ี
อพัเดต IP เพื่อพิมพอี์กคร้ัง ยทิูลิต้ีอพัเดตท่ีอยู ่IP ไดรั้บการติดตั้งโดยตวัซอฟตแ์วร์

a. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

b. เลือกยทิูลิต้ี Update IP address (อพัเดตท่ีอยู ่IP)

หากการทดสอบลม้เหลว ใหต้รวจดูรายงานการทดสอบเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิแกไ้ขปัญหา แลว้ทาํการทดสอบอีกคร้ัง

4. รันการทดสอบระบบไร้สายเพื่อใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อแบบไร้สายทาํงานไดเ้ป็นปกติ

a. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยูแ่ละมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ

b. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

c. กดเลือก Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย)

d. กดเลือก พมิพ์รายงาน

e. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

หากการทดสอบลม้เหลว ใหต้รวจดูรายงานการทดสอบเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิแกไ้ขปัญหา แลว้ทาํการทดสอบอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทส่วนประกอบของเครือข่ายไร้สาย

a. ปิดเราเตอร์และเคร่ืองพิมพ์

b. เปิดเราเตอร์และเคร่ืองพิมพอี์กคร้ังตามลาํดบัดงัน้ี: เปิดเราเตอร์ก่อน แลว้จึงค่อยเปิดเคร่ืองพิมพ์

บางคร้ังการปิดเคร่ืองและเปิดข้ึนมาอีกคร้ังจะช่วยแกไ้ขปัญหาการส่ือสารของเครือข่ายได ้หากคุณยงัไม่สามารถเช่ือมต่อได ้ใหปิ้ดเราเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์และ
คอมพิวเตอร์ แลว้จึงเปิดอุปกรณ์เหล่าน้ีอีกคร้ังตามลาํดบัต่อไปน้ี: เปิดเราเตอร์ก่อน จากนั้นเปิดเคร่ืองพิมพ ์แลว้จึงเปิดคอมพิวเตอร์

 ใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้น้ีเพื่อช่วยคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพข์องคุณเขา้เครือข่ายของคุณ หรือเคยอยูบ่นเครือข่ายแต่ตอนน้ีไม่มีอีก 

คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา
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หากยงัมีปัญหาอยู ่ใหเ้ขา้ไปท่ี HP Wireless Printing Center ( www.hp.com/go/wirelessprinting ) (ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บั
ทุกภาษา) เวบ็ไซตด์งักล่าวระบุขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัการตั้งค่าและการใชเ้ครือข่ายบนเครือข่ายไร้สาย และการแกไ้ขปัญหาการเช่ือมต่อแบบไร้สาย รวมทั้งซอฟตแ์วร์ความ
ปลอดภยั

หากไม่สามารถทาํการเช่ือมต่อแบบไร้สายได ้เคร่ืองพิมพส์ามารถเช่ือมต่อเครือข่ายโดยใชส้าย Ethernet

ดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์
หวัขอ้น้ีเป็นคาํแนะนาํสาํหรับการดูแลรักษาเคร่ืองพิมพใ์หอ้ยูใ่นสภาพการใชง้านท่ีสมบูรณ์ โปรดปฏิบติัตามขั้นตอนการดูแลรักษาเหล่าน้ีตามความจาํเป็น

● ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

● การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองภายนอก 

● ทาํความสะอาดตวัป้อนกระดาษ

● บาํรุงรักษาหวัพิมพแ์ละตลบัหมึกพิมพ์

ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์
ฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีเกาะอยูบ่นกระจกสแกนเนอร์ แผน่รองฝาสแกนเนอร์ หรือกรอบสแกนเนอร์ อาจทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานชา้ลง ลดคุณภาพของการสแกน 
และส่งผลต่อความถกูตอ้งของคุณสมบติับางอยา่ง เช่น การปรับขนาดของสาํเนาใหพ้อดีกบักระดาษบางขนาด

การทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้าก่อน

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

110 บท 10   การแกไ้ขปัญหา THWW

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


2. ทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์และแผน่รองฝาโดยใชผ้า้นุ่มและไม่มีขนท่ีฉีดนํ้ายาทาํความสะอาดกระจกอ่อนๆ

ข้อควรระวงั: ใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์เท่านั้น หลีกเล่ียงนํ้ายาทาํความสะอาดท่ีมีส่วนผสมของสารกดักร่อน อะซีโตน 
เบนซิน และคาร์บอนเตตราคลอไรด ์สารเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายกบักระจกสแกนเนอร์ หลีกเล่ียงการใชแ้อลกอฮอลไ์อโซโพรพิล เน่ืองจากจะทิ้งร้ิวรอย
ไวบ้นกระจกสแกนเนอร์ได้

ข้อควรระวงั: อยา่ฉีดนํ้ายาทาํความสะอาดกระจกลงบนกระจกสแกนเนอร์โดยตรง หากใชน้ํ้ ายาทาํความสะอาดกระจกมากเกินไป นํ้ายาอาจจะไหลซึมสู่ดา้นล่าง
ของกระจกสแกนเนอร์และทาํความเสียหายใหก้บัสแกนเนอร์ได้

3. ปิดฝาสแกนเนอร์ และเปิดเคร่ืองพิมพ์

การทาํความสะอาดตวัเคร่ืองภายนอก 

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้าก่อน

ใชผ้า้นุ่มท่ีไaม่มีขยุ ชุบนํ้าใหห้มาด เช็ดทาํความสะอาดฝุ่ น รอยเป้ือน และคราบสกปรกบนตวัเคร่ือง ระวงัอยา่ใหน้ํ้ าเขา้ไปภายในเคร่ืองพิมพ ์และแผงควบคุมของ
เคร่ืองพิมพ์

ทาํความสะอาดตวัป้อนกระดาษ
ถา้ตวัป้อนกระดาษดึงกระดาษคร้ังละหลายแผน่หรือไม่ดึงกระดาษธรรมดา คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดลูกกล้ิงและแผน่คัน่

วธีิการทาํความสะอาดลูกกล้ิงหรือแผน่คัน่

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ) และถอดปลัก๊สายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้าก่อน

1. นาํกระดาษตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนกระดาษ
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2. ยกฝาครอบตวัป้อนกระดาษข้ึน

วธีิน้ีจะทาํใหเ้ขา้ถึงลกูกล้ิง (1) และแผน่คัน่ (2) ไดง่้าย

1 ลกูกล้ิง

2 แผน่คัน่

3. ใชผ้า้สะอาดท่ีไม่มีขยุชุบนํ้าใหห้มาด จากนั้นบิดผา้ใหแ้หง้

4. ใชผ้า้นั้นเช็ดส่ิงท่ีตกคา้งอยูใ่นลกูกล้ิง หรือแผน่คัน่
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หมายเหตุ: หากส่ิงท่ีตกคา้งไม่หลุดออกมาเม่ือใชน้ํ้ า ใหล้องใชแ้อลกอฮอลไ์อโซโพรพิล (ยาง)

5. ปิดฝาครอบตวัป้อนกระดาษ

บํารุงรักษาหัวพมิพ์และตลบัหมกึพมิพ์
หากคุณเคยประสบปัญหาเก่ียวกบัการพิมพม์าแลว้ คุณอาจพบปัญหาท่ีเกิดจากหวัพิมพ ์คุณควรดาํเนินการตามหวัขอ้ต่อไปน้ีเม่ือมีคาํแนะนาํใหป้ฏิบติัเท่านั้น เพื่อเป็นการ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพงานพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

การทาํขั้นตอนการปรับตาํแหน่งและการทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็นอาจทาํใหส้ิ้นเปลืองหมึกพิมพ ์และเป็นเหตุใหต้ลบัหมึกมีอายกุารใชง้านสั้นลง

● ทาํความสะอาดหวัพิมพถ์า้ส่ิงท่ีพิมพอ์อกมาเป็นเสน้ร้ิวหรือมีสีท่ีไม่ถกูตอ้งหรือขาดหายไป

การทาํความสะอาดมีสามขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใชเ้วลาประมาณสองนาที ใชก้ระดาษหน่ึงแผน่ และใชป้ริมาณหมึกเพิ่มข้ึน หลงัจากทาํแต่ละขั้นตอนแลว้ ใหต้รวจ
สอบคุณภาพของงานพิมพท่ี์ได ้ควรเร่ิมทาํความสะอาดในขั้นตอนต่อไปเฉพาะกรณีท่ีงานพิมพมี์คุณภาพไม่ดี

หากคุณภาพการพิมพย์งัดูไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดหวัพิมพค์รบทุกขั้นตอนแลว้ ใหล้องปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงัจาก
ทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

● ปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพเ์ม่ือหนา้สถานะของเคร่ืองพิมพแ์สดงเสน้ร้ิว หรือเสน้สีขาวตลอดช่วงสีใดๆ หรือหากคุณกาํลงัมีปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพก์บังาน
พิมพข์องคุณ

เคร่ืองพิมพจ์ะปรับตาํแหน่งหวัพิมพโ์ดยอตัโนมติัในระหวา่งการติดตั้งคร้ังแรก

● ทาํความสะอาดรอยเป้ือนหมึกเม่ือส่ิงท่ีพิมพอ์อกมาของคุณมีรอยเป้ือนอยูด่า้นหลงั หมึกอาจเกาะตวักนัในบริเวณใดบริเวณหน่ึงในเคร่ืองพิมพแ์ละจะตอ้งขจดัออก

หมายเหตุ: การทาํความสะอาดจะส้ินเปลืองหมึก ดงันั้น ใหท้าํความสะอาดหวัพิมพเ์ม่ือจาํเป็นเท่านั้น กระบวนการทาํความสะอาดจะใชเ้วลาสกัครู่หน่ึง อาจจะมีเสียงดงั
เกิดข้ึนในขณะทาํความสะอาด

การปิดเคร่ืองพิมพไ์ม่ถูกตอ้งอาจทาํใหเ้กิดปัญหาคุณภาพการพิมพไ์ด ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ปิดเคร่ืองพิมพ์

การทาํความสะอาดหรือปรับตาํแหน่งหัวพมิพ์ หรือทาํความสะอาดรอยเป้ือนหมกึ

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ เลือกตวัเลือกท่ีตอ้งการ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

หมายเหตุ: คุณทาํเช่นเดียวกนันั้นไดจ้ากซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) การเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์น้ีหรือ EWS ใหดู้ เปิดซอฟตแ์วร์
ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) หรือ เปิด Embedded Web Server

การแก้ปัญหากระดาษตดิ
กระดาษอาจติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพห์รือตวัป้อนกระดาษ

ข้อควรระวงั: เพื่อปกป้องหวัพิมพจ์ากความเสียหาย ใหน้าํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกทนัที

วธีิดงึกระดาษทีต่ดิออก

ข้อควรระวงั: หลีกเล่ียงการดึงกระดาษท่ีติดจากดา้นหนา้เคร่ืองพิมพ ์แต่ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างน้ีแทนเพื่อนาํกระดาษท่ีติดออก การดึงเอากระดาษท่ีติดอยูอ่อกจาก
ทางดา้นหนา้เคร่ืองพิมพอ์าจเป็นเหตุใหก้ระดาษเกิดฉีกขาดและทิ้งเศษกระดาษท่ีขาดนั้นคาไวใ้นเคร่ืองพิมพไ์ด ้ซ่ึงจะยิง่ทาํใหเ้กิดการติดขดัมากข้ึนต่อไปอีก 

1. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ์
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2. ตรวจสอบทางเผา่นกระดาษภายในเคร่ืองพิมพ์

a. ยกท่ีจบัของฝาครอบทางผา่นกระดาษขึ้น แลว้ถอดฝาครอบออก
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b. คน้หากระดาษท่ีติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพ ์จบัท่ีกระดาษดว้ยมือทั้งสองขา้งแลว้ดึงเขา้หาตวัคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลกูกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

c. ใส่ฝาครอบทางผา่นกระดาษอีกคร้ังกระทัง่ลอ็กเขา้ท่ี

3. ถา้ปัญหายงัไม่หายไป ใหต้รวจสอบบริเวณแคร่เคร่ืองพิมพภ์ายในเคร่ืองพิมพ์

ข้อควรระวงั: ระหวา่งท่ีดาํเนินการ หลีกเล่ียงการแตะตอ้งสายเคเบิลท่ีติดอยูก่บัแคร่เคร่ืองพิมพ์
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a. ถา้เกิดมีกระดาษติดขดั ใหข้ยบัแคร่เคร่ืองพิมพไ์ปดา้นขวาสุดของเคร่ืองพิมพ ์ใชมื้อทั้งสองขา้งจบัแลว้ดึงเขา้หาตวัคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลกูกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก
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b. ขยบัแคร่ไปดา้นซา้ยสุดของเคร่ืองพิมพ ์และทาํเช่นเดียวกบัขั้นตอนเม่ือสกัครู่เพื่อเอากระดาษฉีกขาดท่ีมีออกมา

4. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

5. ถา้ปัญหายงัไม่หายไป ใหต้รวจสอบบริเวณถาด

a. ยกถาดรับกระดาษข้ึน

b. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาเพื่อขยายพื้นท่ี
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c. กดปุ่มท่ีอยูท่ ั้งสองขา้งของถาดป้อนกระดาษ แลว้ดึงเพื่อถอดถาดป้อนกระดาษออก

d. ตรวจสอบช่องวา่งท่ีใชใ้ส่ถาดป้อนกระดาษภายในเคร่ืองพิมพ ์ถา้พบวา่มีกระดาษติดอยู ่ใหเ้อ้ือมมือเขา้ไปในช่องวา่งนั้น แลว้ดึงกระดาษนั้นเขา้หาตวัดว้ย
มือทั้งสอง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนาํกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลกูกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

e. เสียบถาดป้อนกระดาษ ใส่กระดาษเขา้ไป และดึงถาดรับกระดาษลงมา

 คลิกท่ีน่ี เพื่อใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองต◌่้นออนไลนข์อง HP เพื่อแกปั้ญหากระดาษติด

 ถา้แคร่เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถขยบัได ้คลิกท่ีน่ี เพื่อใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP เพื่อแกปั้ญหาแคร่เคร่ืองพิมพติ์ดขดั ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใช้

ไม่ไดก้บัทุกภาษา

วธีิการดงึกระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากตวัป้อนกระดาษ

1. ยกฝาครอบตวัป้อนกระดาษข้ึน
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2. ยกฝาปิดสีเขียวท่ีอยูบ่นขอบดา้นหนา้ของตวัป้อนกระดาษข้ึน
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3. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากลกูกล้ิง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ ์

หากคุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

4. ปิดฝาครอบตวัป้อนกระดาษ โดยกดฝาครอบใหแ้น่นจนลอ็กเขา้ท่ี

 หากวธีิการขา้งตน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้คลิกท่ีน่ีเพื่อดูการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนเ์พิ่มเติม

การป้องกนักระดาษตดิขดั

เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณกาํลงัพิมพด์ว้ยกระดาษท่ีไม่ยน่ พบั หรือชาํรุด

● คุณสามารถป้องกนัไม่ใหก้ระดาษมว้นงอหรือมีรอยยบัไดด้ว้ยการเกบ็กระดาษท่ีไม่ไดใ้ชท้ั้งหมดไวใ้นถุงท่ีสามารถปิดผนึกได้

● อยา่ใชก้ระดาษท่ีหนาหรือบางเกินไปสาํหรับเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่ใส่กระดาษมากเกินไปในถาดของตวัป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัปริมาณกระดาษสูงสุดท่ีสามารถใส่ลงในตวัป้อนกระดาษได ้โปรดดูท่ี 
ลกัษณะเฉพาะ

● อยา่วางกระดาษต่างประเภทและต่างขนาดปนกนัในถาดป้อนกระดาษ ควรใส่กระดาษท่ีเป็นประเภทและขนาดเดียวกนัลงในถาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

120 บท 10   การแกไ้ขปัญหา THWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-OJ6800&h_lang=th&h_cc=th


● หากคุณพิมพล์งบนกระดาษทั้งสองหนา้ อยา่พิมพภ์าพท่ีมีความเขม้สีสูงบนกระดาษท่ีมีนํ้าหนกัเบา

● ใชป้ระเภทกระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● หากกระดาษในเคร่ืองพิมพก์าํลงัจะหมด ใหเ้คร่ืองพิมพพ์ิมพจ์นหมดกระดาษก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกระดาษ อยา่ป้อนกระดาษขณะท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพอ์ยู่

● ตรวจสอบวา่ไดท้าํความสะอาดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

การนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่พมิพ์
นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่พิมพ์

โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การแกปั้ญหากระดาษติด

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

 ถา้แคร่เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถขยบัได ้คลิกท่ีน่ี เพื่อใชต้วัแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP เพื่อแกปั้ญหาแคร่เคร่ืองพิมพติ์ดขดั ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใช้

ไม่ไดก้บัทุกภาษา

เรียกคนืการตั้งค่าและค่าเร่ิมต้น
หากคุณปิดฟังกช์ัน่การทาํงานบางส่วนหรือแกไ้ขค่าบางส่วนและตอ้งการคืนค่า สามารถกูคื้นค่าเคร่ืองพิมพเ์ป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงานหรือค่าสาํหรับเครือข่าย

การกู้คนืค่าจากโรงงานของเคร่ืองพมิพ์

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์

3. กดเลือก Restore (เรียกคืน) 

4. กดเลือก Restore Settings (เรียกคืนการตั้งค่า)

5. เลือกวา่ฟังกช์ัน่ใดท่ีคุณตอ้งการเรียกคืนสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน:

● Copy (ทาํสาํเนา)

● Scan (สแกน)

● โทรสาร

● Photo (ภาพถ่าย)

● Network (เครือข่าย)

● บริการทางเวบ็

● การตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์

กดเลือก Restore (เรียกคืน)

6. ขอ้ความจะปรากฎขึ้นเพื่อแจง้วา่การตั้งค่าจะไดรั้บการเรียกคืน

แตะ Yes (ใช่)
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การเรียกคนืค่าเร่ิมต้นจากโรงงานของเคร่ืองพมิพ์

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์

3. กดเลือก Restore (เรียกคืน) 

4. กดเลือก Restore Factory Defaults (เรียกคืนค่าเร่ิมตน้ท่ีกาํหนดโดยโรงงาน)

ขอ้ความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจง้วา่ค่าเร่ิมตน้จากโรงงานจะไดรั้บการเรียกคืน

5. ขอ้ความท่ีปรากฏจะระบุวา่ไดคื้นค่าเร่ิมตน้เครือข่ายแลว้

กดเลือก Restore (เรียกคืน)

การกู้คนืค่าเครือข่ายเดมิของเคร่ืองพมิพ์

1. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) 

3. กดเลือก Restore Network Settings (เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่าย)

4. ขอ้ความจะปรากฏขึ้นเพื่อแจง้วา่ค่าเร่ิมตน้เครือข่ายจะไดรั้บการเรียกคืน

กดเลือก Yes (ใช่)

5. พิมพห์นา้การกาํหนดค่าเครือข่ายและตรวจสอบวา่การตั้งค่าเครือข่ายไดถู้กรีเซ็ตแลว้

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี หนา้การตั้งค่าเครือข่าย

หมายเหตุ: การตั้งค่าไร้สายท่ีกาํหนดค่าไวก่้อนหนา้น้ีจะถูกลบหลงัจากท่ีคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

คาํแนะนํา: คุณสามารถเยีย่มชมเวบ็ไซตก์ารสนบัสนุนออนไลนข์อง HP ท่ี www.hp.com/support เพื่อดูขอ้มูลและยทิูลิต้ีท่ีสามารถช่วยคุณแกไ้ขปัญหา
ทัว่ไปของเคร่ืองพิมพไ์ด้

(Windows) รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวนิิจฉยัและซ่อนแซมปัญหาการพิมพ ์การสแกน และการทาํสาํเนา
โดยอตัโนมติั แอพพลิเคชนัน้ีอาจมีใหใ้นบางภาษาเท่านั้น
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A ข้อมูลทางเทคนิค

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ลกัษณะเฉพาะ

● ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั

● โครงการดูแลรักษาผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม

ลกัษณะเฉพาะ
หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศหรือพื้นท่ีของคุณ คลิก Product Support & Troubleshooting 
(บริการรองรับและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ)์ กรอกช่ือท่ีปรากฏดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ ์จากนั้นเลือก Search (คน้หา) คลิก Product 
information (ขอ้มูลผลิตภณัฑ)์ จากนั้นคลิก Product specifications (รายละเอียดทางเทคนิคสาํหรับผลิตภณัฑ)์

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

● ตรวจสอบเง่ือนไขเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์และระบบไดท่ี้ไฟล ์Readme ซ่ึงมีอยูใ่นแผน่ CD ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีจดัมาใหพ้ร้อมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณ

● สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลกูคา้ออนไลนข์อง HP ท่ี www.hp.com/
support

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม

● อุณหภมิูขณะทาํงาน: 5° ถึง 40° C (41° ถึง 104° F)

● ความช้ืนในการทาํงาน: ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่ควบแน่น 15 ถึง 80%

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

● ความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีแนะนาํ: 20 ถึง 80% โดยไม่มีการควบแน่น

ความจุของถาดป้อนกระดาษ

● กระดาษธรรมดา (60 ถึง 105 กรัม/ตารางเมตร [16 ถึง 28 ปอนด]์): สูงสุด 225 แผน่

● ซองจดหมาย: สูงสุด 30 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 80 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 100 แผน่

ความจุของถาดรับกระดาษออก

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

ความจุของตวัป้อนกระดาษ:

● กระดาษธรรมดา (60 ถึง 105 กรัม/ตารางเมตร [16 ถึง 28 ปอนด]์): สูงสุด 35 แผน่
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ขนาดและนํา้หนักกระดาษ

ดูรายการขนาดกระดาษที่รองรับไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

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

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

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

● กระดาษภาพถ่าย: 250 กรัม2 (66 ปอนด)์

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์

● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่นของเคร่ืองพิมพ์

● วธีิการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

● ความละเอียดในการพิมพ:์

โหมดเอกสารร่าง — ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 300x300dpi

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

โหมดปกติ — ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

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

โหมดดทีีสุ่ดสําหรับเอกสารธรรมดา — ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

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

โหมดดทีีสุ่ดสําหรับภาพถ่าย — ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 600x600dpi

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

โหมด dpi สูงสุด — ตน้ฉบบัสี/สาํเนาขาวดาํ: 1200x1200dpi

— สาํเนา: แบบอตัโนมติั (ดาํ/สี), 4800x1200 dpi แบบปรับสูงสุด (กระดาษภาพถ่าย, สี)

การพิมพใ์นโหมด dpi สูงสุด ใหดู้ การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

● ตั้งค่าระยะขอบขั้นตํ่า:

ระยะห่างจากขอบกระดาษของเอกสารตอ้งเท่ากบั (หรือเกิน) การตั้งค่าระยะห่างจากขอบกระดาษในแนวการพิมพต์ามแนวตั้ง
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วสัดุพมิพ์
(1) ระยะห่างจากขอบ
กระดาษด้านซ้าย

(2) ระยะห่างจากขอบ
กระดาษด้านขวา

(3) ระยะห่างจากขอบ
กระดาษด้านบน

(4) ระยะห่างจากขอบ
กระดาษด้านล่าง

U.S. Letter

U.S. Legal

A4

U.S. Executive

B5

A5

บตัร

วสัดุพิมพท่ี์กาํหนดขนาดเอง

วสัดุพิมพภ์าพถ่าย

3 มม. (0.12 น้ิว) 3 มม. (0.12 น้ิว) 3 มม. (0.12 น้ิว) 3 มม. (0.12 น้ิว)

ซองจดหมาย 3 มม. (0.12 น้ิว) 3 มม. (0.12 น้ิว) 16.5 มม. (0.65 น้ิว) 16.5 มม. (0.65 น้ิว)

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา

● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่นของเคร่ืองพิมพ์

● ทาํสาํเนาตน้ฉบบัไดสู้งสุด 99 ฉบบั

● ซูมแบบดิจิตอล: ตั้งแต่ 25 ถึง 400%

● พอดีกบัหนา้, การดูตวัอยา่งสาํเนา

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการสแกน

● ความละเอียด: สูงสุด 1200 x 1200 ppi ออพติคอล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความละเอียดในการสแกนไดจ้ากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

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

● ขนาดสแกนสูงสุด:
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— กระจกสแกนเนอร์: 216 x 297 มม. (8.5 x 11.7 น้ิว)

— ตวัป้อนกระดาษ: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 น้ิว)

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสาร

● สามารถใชก้บัโทรสารขาวดาํและโทรสารสีได้

● การรับและส่งโทรสารดว้ยตนเอง

● โทรซํ้ าเม่ือสายไม่วา่งสูงสุดหา้คร้ังโดยอตัโนมติั (แตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภมิูภาค)

● โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสายสูงสุดสองคร้ังโดยอตัโนมติั (แตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภมิูภาค)

● โทรซํ้ าเม่ือมีปัญหาในการส่ือสารสูงสุดหา้คร้ังโดยอตัโนมติั (แตกต่างกนัไปตามประเทศ/ภมิูภาค)

● การยนืยนัและรายงานผล

● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พร้อมโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

● การถ่ายโอนสูงสุดถึง 33.6 กิโลบิตต่อวนิาที

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

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขา้พร้อมการสบัเปล่ียนระหวา่งโทรสารและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● ความละเอียดของโทรสาร:

 ภาพถ่าย (จุดต่อนิว้) คมชัดมาก (จุดต่อนิว้) คมชัด (จุดต่อนิว้) มาตรฐาน (จุดต่อนิว้)

ขาวดาํ 203 x 196 (โทนสีเทา 8 บิต) 300 x 300 203 x 196 203 x 98

สี 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200

● ขอ้กาํหนดเฉพาะของ Fax to PC (โทรสารไปยงัพีซี)

— ประเภทไฟลท่ี์สนบัสนุน: TIFF และ PDF

— ชนิดโทรสารท่ีสามารถใชไ้ด:้ โทรสารขาวดาํ

จาํนวนการพมิพ์ของตลบัหมกึพมิพ์

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

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการส่งเสียง

● ความดนัเสียง (ณ บริเวณขา้งเคร่ือง)

— LpAm 55 (dBA) (พิมพเ์อกสารร่างขาวดาํ)

● กาํลงัเสียง

— LwAd 6.9 (BA)
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ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบั
เคร่ืองพิมพมี์คุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั:

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงานของจอแสดงผลเสมือนสาํหรับเยอรมนี

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเขตเศรษฐกิจยโุรป

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

— ผลิตภณัฑท่ี์มีอะแดปเตอร์ AC ต่อพว่ง

— ผลิตภณัฑท่ี์รองรับการทาํงานแบบไร้สาย

— แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศพัทข์องยโุรป (โมเดม็/แฟกซ์)

● คาํประกาศรับรอง

● ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑแ์บบไร้สาย

— การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

— ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

— ประกาศเก่ียวกบัระบบไร้สายสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคบั:

เพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องท่านคือ SNPRC-1402-01 โปรดอยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขตามขอ้บงัคบักบัช่ือทางการตลาด (HP Officejet 6800 e-All-
in-One) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(E3E02A)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น
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ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมนั

ประกาศเกีย่วกบัสถานทีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสําหรับเยอรมนี
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกาํหนด FCC
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกจิยุโรป
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมนั

ประกาศเกีย่วกบัโทรสารแบบมสีายของออสเตรเลยี

ประกาศข้อบังคบัของสหภาพยุโรป

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

หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั โปรดติดต่อ:

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

ผลติภณัฑ์ทีม่อีะแดปเตอร์ AC ต่อพ่วง

ผลิตภณัฑน้ี์จะมีคุณสมบติัตาม CE เม่ือใชก้บัอะแดปเตอร์ AC ของ HP ท่ีมีเคร่ืองหมาย CE เท่านั้น

ผลติภณัฑ์ทีร่องรับการทาํงานแบบไร้สาย

EMF

● ผลิตภณัฑน้ี์ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรับความถ่ีสญัญาณวทิยตุามท่ีกาํหนด

หากมีการทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์รับและส่งสญัญาณวทิย ุในการใชง้านตามปกติใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระดบัการรับคล่ืนวทิยเุป็นไปตามเง่ือนไขของ 
EU

การใช้งานระบบไร้สายในยุโรป

● ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาสาํหรับใชง้านโดยไม่มีขอ้จาํกดัในประเทศแถบ EU ทั้งหมด รวมทั้งไอซ์แลนด ์ลิคเตนสไตน ์นอร์เวยแ์ละสวติเซอร์แลนด์
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แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป (โมเดม็/แฟกซ์)

ผลิตภณัฑข์อง HP ท่ีรองรับฟังกช์ัน่การรับส่งแฟกซ์ไดม้าตรฐาน R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) และมีเคร่ืองหมาย CE กาํกบัไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 
อยา่งไรกต็าม เน่ืองจา PSTN ส่วนบุคคลท่ีมีในประเทศ/ภมิูภาคต่างๆ นั้นแตกต่างกนั จึงไม่สามารถรับประกนัหรือยนืยนัไดว้า่เคร่ืองจะสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพกบัจุดชุมสายเครือข่าย PSTN ทุกจุด ในกรณีท่ีเกิดปัญหา ควรติดต่อผูจ้ดัหาอุปกรณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก
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คาํประกาศรับรอง
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ข้อมูลเกีย่วกบัข้อบังคบัสําหรับผลติภณัฑ์แบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงขอ้มูลกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ร้สาย

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

● ประกาศเก่ียวกบัระบบไร้สายสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

การได้รับรังสีคลืน่ความถีว่ทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก

ประกาศเกีย่วกบัระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

โครงการดูแลรักษาผลติภณัฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื:

● มีการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภณัฑน้ี์

● จาํนวนวสัดุไดถู้กจาํกดัใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

● วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยกไดอ้ยา่งสะดวก

● ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป

● ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ี www.hp.com/ecosolutions

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การใชก้ระดาษ

● พลาสติก 

● เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชว้สัดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

● การท้ิงอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● การใชไ้ฟฟ้า

● สารเคมี

● การท้ิงแบตเตอร่ีในไตห้วนั

● ประกาศเก่ียวกบัแบตเตอร่ีสาํหรับบราซิล

● ประกาศเก่ียวกบัวสัดุท่ีมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

● ประกาศขอ้กาํหนดปัจจุบนัเก่ียวกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารตอ้งหา้ม (ไตห้วนั)
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● ตารางแสดงสารพิษและวตัถุอนัตราย

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● EPEAT

● ประเทศจีน ฉลาก SEPA Eco ขอ้มูลผูใ้ช้

การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพื่อใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

เอกสารข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใช้วสัดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (MSDS) ไดจ้ากเวบ็ไซต ์HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

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

www.hp.com/recycle

โครงการรีไซเคลิวสัดุองิค์เจท็ HP

HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภมิูภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี:

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

การทิง้อุปกรณ์ทีผู้่ใช้ไม่ใช้แล้ว

สญัลกัษณ์น้ีหมายถึง หา้มท้ิงผลิตภณัฑข์องคุณแบบเดียวกบัขยะในครัวเรือน คุณควรปกป้องสุขภาพของผูค้นและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกาํจดั
อุปกรณ์ท่ีไม่ใชแ้ลว้โดยท้ิงท่ีจุดท่ีกาํหนดสาํหรับการท้ิงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการรีไซเคิล สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเกบ็
ขยะในบา้นเรือนของคุณ หรือไปท่ี http://www.hp.com/recycle
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การใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การพิมพแ์ละสร้างภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ้ENERGY STAR® มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด ENERGY STAR อนัเป็นขอ้
กาํหนดสาํหรับอุปกรณ์การสร้างภาพขององคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เคร่ืองหมายต่อไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภณัฑแ์สดงภาพท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
ขอ้กาํหนด ENERGY STAR 

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

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

การทิง้แบตเตอร่ีในไต้หวนั

ประกาศเกีย่วกบัแบตเตอร่ีสําหรับบราซิล

ประกาศเกีย่วกบัวสัดุทีม่สีารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย
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ประกาศข้อกาํหนดปัจจุบันเกีย่วกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารต้องห้าม (ไต้หวนั)
限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 

ethers

(PBDE)

外殼和紙匣

(External Casings and Trays)

0 0 0 0 0 0

電線 (Cables) 0 0 0 0 0 0

印刷電路板

(Printed Circuit Boards)

－ 0 0 0 0 0

列印引擎(Print Engine) － 0 0 0 0 0

列印機組件 (Print Assembly) － 0 0 0 0 0

噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies)

0 0 0 0 0 0

列印機配件 (Print Accessory) － 0 0 0 0 0

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫
面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your 
product, and then follow the onscreen instructions.
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ตารางแสดงสารพษิและวตัถุอนัตราย

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดยี)

EPEAT
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ประเทศจนี ฉลาก SEPA Eco ข้อมูลผู้ใช้
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B การตั้งค่าโทรสารเพิม่เตมิ

หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหใ้ชว้ธีิการใชง้านในบทน้ีเพื่อดาํเนินการตั้งค่าโทรสารใหเ้สร็จสมบูรณ์ เกบ็คู่มือเร่ิมตน้ใชง้าน
ของคุณไวเ้พื่อใชใ้นภายหลงั

ในส่วนน้ี คุณจะไดเ้รียนรู้วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหก้ารส่งโทรสารสามารถทาํงานไดก้บัอุปกรณ์และบริการท่ีคุณอาจมีอยูแ่ลว้โดยใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนั

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใช ้Fax Setup Wizard (Windows) หรือ HP Utility (OS X) เพื่อช่วยในการตั้งค่าแฟกซ์ท่ีสาํคญับางรายการ 
เช่น โหมดการรับสายและขอ้มูลหวักระดาษแฟกซ์ คุณสามารถเขา้ถึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีผา่นซอฟตแ์วร์ของ HP ท่ีคุณติดตั้งไวใ้นเคร่ืองพิมพ ์หลงัจากรันเคร่ืองมือเหล่าน้ี ให้
คุณปฏิบติัตามขั้นตอนในส่วนน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณใหเ้สร็จสมบูรณ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

● การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร

การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน)
ก่อนเร่ิมการติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบวา่ประเทศ/ภมิูภาคของคุณใชร้ะบบโทรศพัทป์ระเภทใด คาํแนะนาํสาํหรับการตั้งค่าโทรสารจะแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

● หากคุณไม่พบประเทศ/ภมิูภาคของคุณในตาราง แสดงวา่คุณอาจใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สาํหรับระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม ประเภทของตวัเช่ือมต่อ
สาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทท่ี์ใชร่้วมกนัของคุณ (โมเดม็ โทรศพัท ์และเคร่ืองตอบรับ) ไม่รองรับการเช่ือมต่อโดยตรงเขา้กบัพอร์ต "2-EXT" ของเคร่ืองพิมพ ์
อยา่งไรกต็าม อุปกรณ์ทั้งหมดตอ้งเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/ภมิูภาคท่ีใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพอ์าจมีปลัก๊เสียบผนงัเพิ่มเติมใหม้าดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ช่วยใหคุ้ณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมอ่ืนๆ เขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณเสียบสายเคร่ืองพิมพไ์ด้

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

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

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน HP ขอแนะนาํใหใ้ชส้ายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้ท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบั
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

ตาราง B-1  ประเทศ/พืน้ทีท่ีใ่ช้โทรศัพท์ระบบขนาน

อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลมัเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เมก็ซิโก ฟิลิปปินส์ โปแลนด์
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ตาราง B-1  ประเทศ/พืน้ทีท่ีใ่ช้โทรศัพท์ระบบขนาน (ต่อ)

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร์ สเปน ไตห้วนั

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวยีดนาม   

หากคุณไม่แน่ใจวา่คุณมีระบบโทรศพัทช์นิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหต้รวจสอบกบัทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● เลือกการตั้งค่าโทรสารท่ีถูกตอ้งสาํหรับบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

● กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL

● กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบโทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN

● กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะอยูบ่นสายเดียวกนั

● กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั

● กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัวอยซ์เมล์

● กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์

● กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล์

เลอืกการตั้งค่าโทรสารทีถู่กต้องสําหรับบ้านหรือสํานักงานของคุณ
เพื่อใหส้ามารถใชโ้ทรสารได ้คุณจาํเป็นตอ้งทราบประเภทของอุปกรณ์และบริการ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัเน่ืองจากคุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์สาํนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมของคุณกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง และคุณอาจตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารบางอยา่งก่อนท่ีจะสามารถใช้
โทรสารได้

1. ตรวจสอบวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

2. เลือกทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีใชส้ายร่วมกบัโทรสาร

● DSL: บริการ digital subscriber line (DSL) ผา่นทางผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ (DSL อาจเรียกวา่ ADSL ในประเทศ/ภมิูภาค
ของคุณ)

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

● ISDN: ระบบเครือข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (Integrated Services Digital Network - ISDN)
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● บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษจากผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ ซ่ึงใหบ้ริการโทรศพัทห์ลายหมายเลขพร้อมเสียงเรียก
เขา้ท่ีแตกต่างกนั

● สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีคุณจะใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

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

— คุณส่งและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผา่นทางการเช่ือมต่อแบบ dial-up ใช่หรือไม่

— คุณรับส่งขอ้ความอีเมลบ์นคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

— คุณใชอิ้นเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

● เคร่ืองตอบรับ: เคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● บริการฝากขอ้ความเสียง: การสมคัรใชง้านบริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณดว้ยหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชส้าํหรับการโทรเพื่อรับส่ง
โทรสารจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. จากตารางต่อไปน้ี ใหเ้ลือกอุปกรณ์และบริการทั้งหมดท่ีใชง้านไดก้บัการติดตั้งท่ีบา้นหรือสาํนกังานของคุณ จากนั้นดูการตั้งค่าโทรสารท่ีแนะนาํ ในบทน้ีจะมีคาํ
แนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับแต่ละกรณี

หมายเหตุ: หากการตั้งค่าท่ีบา้นหรือท่ีสาํนกังานของคุณไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นบทน้ี ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพเ์หมือนเป็นโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กปกติ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องเพื่อเช่ือมต่อปลายสายเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัและปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของ
เคร่ืองพิมพ ์หากคุณใชส้ายโทรศพัทอ่ื์น คุณอาจพบกบัปัญหาการส่งและรับโทรสาร

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

อุปกรณ์หรือบริการอืน่ๆ ทีใ่ช้สายร่วมกบัโทรสาร วธีิการตั้งค่าโทรสารทีแ่นะนํา

DSL PBX บริการเสียงเรียกเข้า
พเิศษ

สายสนทนา โมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ บริการฝากข้อความ
เสียง

       กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสาย
สนทนา)

      กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL

      กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบ
โทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN

      กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ
อยูบ่นสายเดียวกนั

      กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั

     กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
วอยซ์เมล์

      กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของ
คอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบั
โมเดม็ของคอมพิวเตอร์

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

THWW การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 145



อุปกรณ์หรือบริการอืน่ๆ ทีใ่ช้สายร่วมกบัโทรสาร วธีิการตั้งค่าโทรสารทีแ่นะนํา

DSL PBX บริการเสียงเรียกเข้า
พเิศษ

สายสนทนา โมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ บริการฝากข้อความ
เสียง

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์
เมล์

กรณ ีA: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากท่ีคุณจะไม่รับสายสนทนา และคุณไม่มีอุปกรณ์อ่ืนเช่ือมต่อกบัสายโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ทีม่สีายโทรสารแยกต่างหาก

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ
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3. (เป็นทางเลือก) เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุด (สองคร้ัง)

4. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีกาํหนดในการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

กรณ ีB: ตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่ ีDSL

หากคุณใชบ้ริการ DSL ผา่นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทข์องคุณ และไม่ไดเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์ใดๆ กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหใ้ชค้าํแนะนาํในหวัขอ้น้ีเพื่อเช่ือมตวัแยกสญัญาณ DSL ท่ีอยู่
ระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์ตวัแยกสญัญาณ DSL จะขจดัสญัญาณดิจิตอลท่ีสามารถขดัขวางการทาํงานของเคร่ืองพิมพ ์ดงันั้นเคร่ืองพิมพจ์ะ
สามารถส่ือสารกบัสายโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (DSL อาจเรียกวา่ ADSL ในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ)

หมายเหตุ: หากคุณใชส้าย DSL แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพไ์ด้

ภาพ B-2  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสญัญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศพัทจ์ากผูใ้หบ้ริการ DSL ของคุณ

3 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบั DSL

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. การใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายสายดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ตท่ีวา่งบนตวัแยกสญัญาณ DSL จากนั้น ต่อปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัพอร์ต 
1-LINE ดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจ
มีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

เน่ืองจากมีสายโทรศพัทใ์หม้าเพียงสายเดียว คุณอาจจาํเป็นตอ้งหาสายโทรศพัทม์าเพิ่มสาํหรับการติดตั้งแบบน้ี

THWW การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 147



3. ต่อสายโทรศพัทเ์พิ่มเติมจากตวัแยกสญัญาณ DSL ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีC: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่รีะบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN

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

● หากคุณใชอุ้ปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อ PBX หรือ ISDN ใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัพอร์ตท่ีออกแบบมาสาํหรับใชก้บัโทรสารและโทรศพัท ์
นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดว้ยวา่ ไดต้ั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้วต่อไวท่ี้ประเภทสวติชท่ี์ถกูตอ้งสาํหรับใชใ้นประเทศ/ภมิูภาคของคุณ หากทาํได้

หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหคุ้ณกาํหนดพอร์ตสาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทโ์ดยเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจจะกาํหนดพอร์ตหน่ึงสาํหรับโทรศพัท์
และกลุ่มโทรสาร 3 และอีกพอร์ตหน่ึงเป็นพอร์ตอเนกประสงค ์หากคุณพบปัญหาขณะเช่ือมต่อพอร์ตโทรสาร/โทรศพัทข์องอุปกรณ์แปลงสญัญาณ ISDN ให้
ลองใชพ้อร์ตท่ีกาํหนดใหเ้ป็นพอร์ตอเนกประสงค ์ซ่ึงอาจจะระบุวา่ "multi-comb" หรือคาํอ่ืนท่ีมีความหมายในทาํนองเดียวกนั

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ใหต้ั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "ปิด"

หมายเหตุ: ระบบ PBX ดิจิตอลหลายระบบมีเสียงสญัญาณรอสายท่ีตั้งค่าให ้"เปิด" โดยค่าเร่ิมตน้ สญัญาณรอสายจะขดัขวางการส่งโทรสารทั้งหมด และคุณ
ไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารผา่นเคร่ืองพิมพไ์ด ้โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบัระบบโทรศพัท ์PBX ของคุณสาํหรับคาํแนะนาํเก่ียวกบัวธีิการปิดสญัญาณ
รอสาย

● หากคุณใชร้ะบบ PBX ใหก้ดหมายเลขเพื่อไปสู่ระบบโทรศพัทภ์ายนอกก่อนท่ีจะกดหมายเลขโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั หากไม่ใช ้คุณอาจไม่สามารถใชง้านโทรสารได ้สายโทรศพัท์
พิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ หากสายโทรศพัทท่ี์ใหม้ามีขนาดสั้นเกินไป คุณสามารถซ้ือ สายโทรศพัทส์อง
สายจากร้านสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อต่อสายใหย้าวข้ึน

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

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

ภาพ B-3  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์
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1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. เปล่ียนการตั้งค่า Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ใหต้รงกบัรูปแบบท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

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

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับ) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่า
สญัญาณเพื่อตอบรับเฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับท่ี
กาํหนดโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อรับโทรสาร สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 

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

5. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีE: สายทีใ่ช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณไม่มีอุปกรณ์สาํนกังานอ่ืนๆ (หรือบริการขอ้ความเสียง) บนสายโทรศพัท ์ใหติ้ดตั้ง
เคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี
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ภาพ B-4  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกนั

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. โปรดปฏิบติัตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศพัทโ์ดยตรงท่ีดา้นบนของสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพท่ี์มีปลัก๊เสียบผนงัมาพร้อมกนั

3. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

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

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

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง
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หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัวอยซ์เมล์
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณยงัสมคัรใชบ้ริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทอี์กดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์าม
ท่ีอธิบายในหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรับโทรสารอตัโนมติัได ้หากบริการวอยซ์เมลข์องคุณใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บโทรสาร คุณจะตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ซ่ึง
หมายความวา่ คุณตอ้งเป็นผูรั้บโทรสารท่ีเขา้มา หากคุณตอ้งการรับโทรสารอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 
หรือขออีกสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

ภาพ B-5  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการข้อความเสียง

1. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

2. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้คุณตอ้งเร่ิมส่งโทรสารดว้ยตนเองก่อนท่ีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจะรับสาย

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ
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กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารท่ีไม่รับสายสนทนาและมีโมเดม็คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัสายน้ี ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: หากคุณมีโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ โมเดม็ดงักล่าวจะใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณไม่สามารถใชโ้มเดม็และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมกนัได ้
ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พื่อรับส่งโทรสารไดห้ากคุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up คอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณกาํลงัใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกนัเพื่อส่งโทรสารและต่อกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามวธีิการเหล่าน้ีในการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

ภาพ B-6  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

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

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

4. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชบ้ริการ DSL และใชส้ายโทรศพัทน์ั้นเพื่อส่งโทรสาร ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

ต่อปลายสายดา้นหน่ึงของแจค็โทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์เสียบปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้
กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

THWW การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 153



4 Computer (คอมพิวเตอร์)

5 โมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

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

ภาพ B-7  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

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

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสาย
โทรศพัทท่ี์คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

4. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

6. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารใช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์
การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับรับและส่งโทรสารและสายสนทนา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ
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การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

ภาพ B-8  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

ภาพ B-9  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

3 ตวัแยกสายแบบขนาน

4 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

5 โทรศพัท์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

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

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:

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

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

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

ใชค้าํแนะนาํเหล่าน้ีหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเดม็ DSL/ADSL

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน
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3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเพื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5 โมเดม็ DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 โทรศพัท์

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

ภาพ B-10  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL เพิ่มเติมเพื่อไม่
ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

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

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์คุณอาจ
มีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

3. หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

4. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อกบัเคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาดว้ยหมายเลขโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ี
อธิบายไวใ้นส่วนน้ี
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ภาพ B-11  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/สายโทรสารทีม่เีคร่ืองตอบรับ

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายเคร่ืองตอบรับของคุณจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ 
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

3. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

4. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพื่อความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับ คุณสามารถซ้ือและใชต้ลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพื่อต่อทั้งสายเคร่ืองตอบ
รับและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

8. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีJ: สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็คอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับเขา้กบัสายโทรศพัทน้ี์ดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพ์
ของคุณตามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่ง
เช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พื่อรับส่งโทรสารไดห้ากคุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up คอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเตอร์เน็ต

● สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

ภาพ B-12  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน
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ภาพ B-13  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 พอร์ตโทรศพัท ์"IN" ท่ีคอมพิวเตอร์

3 พอร์ตโทรศพัท ์"OUT" ท่ีคอมพิวเตอร์

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

5 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

6 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

7 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์พื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

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

4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

5. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพื่อความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"
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หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับ คุณสามารถซ้ือและใชต้ลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพื่อต่อทั้งสายเคร่ืองตอบ
รับและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

6. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

7. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

8. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

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

10. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 สายโทรศพัทท่ี์มาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ
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5 โมเดม็ DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

8 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

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

ภาพ B-14  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL/ADSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/
ADSL เพิ่มเติม เพื่อไม่ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

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

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัท์
ท่ีคุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL เขา้กบัตวัแยกสาย

4. ถอดสายเคร่ืองตอบรับจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ 
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

8. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถรองรับได้

หมายเหตุ: จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/พื้นท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองตอบรับจะตอบรับหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีตั้งไว ้จากนั้นคาํทกัทายท่ีบนัทึกไวจ้ะดงัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบการโทรเขา้ใน
ระหวา่งน้ี โดยการ "ฟัง" สญัญาณโทรสาร หากตรวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสารเขา้ เคร่ืองพิมพจ์ะส่งสญัญาณการรับโทรสารและรับโทรสาร หากไม่มีสญัญาณโทรสาร 
เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตรวจสอบสาย และเคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความเสียงไว้
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หากคุณใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกบัสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และมีโมเดม็ DSL ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

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

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรับโทรสารอตัโนมติัได ้หากบริการวอยซ์เมลข์องคุณใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บโทรสาร คุณจะตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ซ่ึง
หมายความวา่ คุณตอ้งเป็นผูรั้บโทรสารท่ีเขา้มา หากคุณตอ้งการรับโทรสารอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 
หรือขออีกสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

เน่ืองจากโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ของคุณใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพ ์คุณจะไม่สามารถใชท้ั้งโมเดม็และเคร่ืองพิมพไ์ดพ้ร้อมกนั ตวัอยา่งเช่น คุณไม่
สามารถใชเ้คร่ืองพิมพเ์พื่อรับส่งโทรสารไดห้ากคุณกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือเขา้ใชง้านอินเทอร์เน็ต

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

ภาพ B-15  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

● หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทอ์ยูส่องพอร์ต ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพด์งัต่อไปน้ี:

ภาพ B-16  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั
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2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

4 โทรศพัท์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ในการใชส้ายโทรศพัทท่ี์มีมาใหใ้นกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ใหต่้อปลายดา้นหน่ึงเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั จากนั้นใหต่้อปลายอีกดา้นเขา้กบัพอร์ต 1-
LINE ซ่ึงอยูด่า้นหลงัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทท่ี์ใหม้าเขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากไม่ใชส้ายท่ีใหม้าเพื่อเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณอาจไม่สามารถใชโ้ทรสารได ้สายโทรศพัทพ์ิเศษน้ีแตกต่างจากสายโทรศพัทท่ี์
คุณอาจมีอยูแ่ลว้ในบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์า่ไดรั้บการติดตั้งอยา่งถูกตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณติดตั้ง
เคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ การทดสอบมีดงัน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทป์ระเภทท่ีถกูตอ้งเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สียบเขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพร์ายงานท่ีมีผลลพัธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบผดิพลาด ใหต้รวจสอบรายงานเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ และทาํการทดสอบอีก
คร้ัง
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การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. การติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบับรรจุหมึกไดรั้บการติดตั้งแลว้ และป้อนกระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ก่อนทาํการทดสอบ

3. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

4. กดเลือก Fax Setup (การตั้งค่าโทรสาร)

5. แตะ Tools (เคร่ืองมอื) แลว้แตะ Run Fax Test (รันการทดสอบโทรสาร)

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

6. ทบทวนรายงาน

● หากผลการทดสอบผา่น แต่คุณยงัพบปัญหาเก่ียวกบัการรับและส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบการตั้งค่างโทรสารท่ีแสดงในรายงานเพื่อตรวจสอบวา่การตั้งค่า
นั้นถูกตอ้ง การตั้งค่าโทรสารเป็นค่าวา่หรือไม่ถกูตอ้งอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาในการรับและส่งโทรสาร

● หากการทดสอบลม้เหลว ใหท้บทวนรายงานเพื่อหาขอ้มูลท่ีจะใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
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C ข้อผดิพลาด (Windows)

● หมึกพิมพเ์หลือนอ้ย

● หมึกพิมพเ์หลือนอ้ยมาก

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ์

● ขนาดกระดาษไม่ตรงกนั

● แคร่ตลบัหมึกพิมพติ์ดขดั

● กระดาษติดหรือปัญหาของถาด

● กระดาษหมด

● พิมพเ์อกสารไม่สาํเร็จ

● เคร่ืองพิมพท์าํงานลม้เหลว

● ฝาเปิดอยู่

● ตลบัหมึกพิมพไ์ม่ทาํงาน

● เกิดปัญหาในการอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพ์

● คาํแนะนาํเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพข์องปลอม

● ใชต้ลบัหมึกพิมพส์าํหรับติดตั้ง

● อยา่ใชต้ลบัหมึกพิมพส์าํหรับติดตั้ง

● ตลบับรรจุหมึกไม่เขา้กนั

● ปัญหาเก่ียวกบัการเตรียมเคร่ืองพิมพ์

● กระดาษสั้นเกินไป

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพไ์ม่ถกูตอ้ง

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบั SETUP

● ปัญหาเก่ียวกบัหวัพิมพ์

● ตลบัหมึกพิมพด่์วนของ HP ท่ีใชร่้วมกนัไม่ได้

● ตลบัหมึกพิมพด่์วนของ HP ท่ีใชแ้ลว้

● โปรดเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บั HP Connected

● Cannot Print (พิมพไ์ม่ได)้

● ถาดรับกระดาษปิด

● กระดาษติดในตวัป้อนกระดาษอตัโนมติั

● HP Protected Cartridge (ตลบัหมึกพิมพแ์บบป้องกนัของ HP) ติดตั้งแลว้
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หมกึพมิพ์เหลอืน้อย
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความมีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก สาํหรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑห์มึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ โปรดดู โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะใชใ้นกระบวนการพิมพใ์นหลายรูปแบบ รวมถึงในขั้นตอนการเตรียมใชง้าน ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพแ์ละตลบัหมึก
สาํหรับการพิมพ ์ในการเตรียมหวัพน่หมึกจะเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบัหมึกพิมพห์ลงัจาก
การใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage 

หมกึพมิพ์เหลอืน้อยมาก
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความมีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยมาก

การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบั
หมึกเหลือนอ้ยมาก ทาง HP ขอแนะนาํใหเ้ตรียมตลบัหมึกสาํรองไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่
จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก สาํหรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑห์มึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ โปรดดู โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

หมายเหตุ: หมึกพิมพจ์ากตลบัหมึกจะใชใ้นกระบวนการพิมพใ์นหลายรูปแบบ รวมถึงในขั้นตอนการเตรียมใชง้าน ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมเคร่ืองพิมพแ์ละตลบัหมึก
สาํหรับการพิมพ ์ในการเตรียมหวัพน่หมึกจะเป็นการดูแลใหห้วัพน่หมึกสะอาดและหมึกไหลไดส้ะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางส่วนจะอยูใ่นตลบัหมึกพิมพห์ลงัจาก
การใชง้าน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage 

ปัญหาเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความนั้นหายไป เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใชง้านร่วมกนัได ้หรือถูกติดตั้งในช่องเสียบท่ีไม่ถกูตอ้งในเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการระบุถึงตลบัหมึกพิมพใ์นขอ้ความวา่ใชร่้วมกนัไม่ได ้โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกบัการขอรับตลบัหมึกพิมพข์องเคร่ืองพิมพท่ี์ สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก 

หากตอ้งการแกปั้ญหาน้ี ใหล้องวธีิการแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปน้ี วธีิแกไ้ขปัญหาจะแสดงเรียงตามลาํดบั โดยเร่ิมตน้ท่ีวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดก่อน หากการแกไ้ขปัญหา
ดว้ยวธีิแรกยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ใหล้องใชว้ธีิอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยูจ่นกวา่จะแกไ้ขปัญหาได้

● การแกไ้ข 1: ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ์

● การแกไ้ข 2: ติดตั้งตลบับรรจุหมึกใหถ้กูตอ้ง

การแก้ไข 1: ปิดและเปิดเคร่ืองพมิพ์ 

ปิดเคร่ืองพิมพแ์ละเปิดอีกคร้ัง

หากยงัเกิดปัญหาอยู ่ใหล้องวธีิแกปั้ญหาต่อไป

การแก้ไข 2: ตดิตั้งตลบับรรจุหมกึให้ถูกต้อง

ตรวจสอบวา่ไดติ้ดตั้งตลบับรรจุหมึกทุกตลบัถกูตอ้งแลว้:
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1. ตรวจสอบดูวา่เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยูห่รือไม่

2. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: รอจนกระทัง่แคร่ตลบับรรจุหมึกหยดุเคล่ือนท่ีก่อนท่ีจะดาํเนินการต่อไป

3. กดท่ีดา้นหนา้ของตลบัหมึกพิมพเ์พื่อปลดออก แลว้จึงดึงตลบัหมึกพิมพอ์อกจากช่องเสียบ

4. ใส่ตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปในช่อง กดตลบัหมึกพิมพใ์หแ้น่น เพื่อใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง

5. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

ขนาดกระดาษไม่ตรงกนั
ขนาดหรือประเภทกระดาษท่ีกาํหนดไวใ้นไดรเวอร์เคร่ืองพิมพไ์ม่ตรงกบักระดาษท่ีใส่ไวใ้นเคร่ืองพิมพ ์ตรวจสอบวา่ใส่กระดาษท่ีถกูตอ้งลงในเคร่ืองพิมพ ์และพิมพ์
เอกสารอีกคร้ัง การตั้งค่าคุณภาพงานพิมพแ์ละดูใหแ้น่ใจวา่ตั้งค่าตรงกบัประเภทของกระดาษที่ใส่ในเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

หมายเหตุ: หากกระดาษท่ีใส่ไวใ้นเคร่ืองพิมพเ์ป็นขนาดท่ีถูกตอ้ง ใหเ้ปล่ียนขนาดกระดาษที่เลือกในไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ ์แลว้จึงพิมพเ์อกสารอีกคร้ัง 

แคร่ตลบัหมกึพมิพ์ตดิขดั
มีบางอยา่งกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์(ช้ินส่วนของเคร่ืองพิมพท่ี์รองรับตลบัหมึกพิมพ)์

การขจดัส่ิงกีดขวาง ใหต้รวจสอบวา่เคร่ืองพิมพมี์ส่ิงติดขดัหรือไม่

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การแกปั้ญหากระดาษติด

กระดาษตดิหรือปัญหาของถาด
มีกระดาษติดอยูใ่นเคร่ืองพิมพ์

ก่อนท่ีจะเอากระดาษท่ีติดออก ลองตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีตรงตามขอ้มูลกาํหนดเฉพาะ ไม่มีรอยยบั ถกูพบั หรือมีความเสียหาย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี กระดาษท่ีแนะนาํ
สาํหรับการพิมพ์

● ตรวจสอบวา่ไดท้าํความสะอาดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ และไม่มีกระดาษมากเกินไป สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

สาํหรับคาํแนะนาํในการเอากระดาษที่ติดออก รวมทั้งขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิเล่ียงปัญหากระดาษติด โปรดดู การแกปั้ญหากระดาษติด

กระดาษหมด
ถาดกระดาษท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้วา่งเปล่า

ใส่กระดาษเพิ่ม แลว้แตะ OK (ตกลง)

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ใส่กระดาษ

พมิพ์เอกสารไม่สําเร็จ
เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถพิมพเ์อกสารไดเ้น่ืองจากเกิดปัญหากบัระบบการพิมพ์
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สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการพิมพ ์โปรดดู การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองพิมพ์

เคร่ืองพมิพ์ทาํงานล้มเหลว
มีปัญหากบัเคร่ืองพิมพแ์ละระบบหมึก โดยปกติแลว้ คุณสามารถแกไ้ขปัญหาเช่นน้ีไดโ้ดยปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:

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

2. ถอดปลัก๊ไฟออก แลว้เสียบปลัก๊ไฟอีกคร้ัง

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

หากยงัคงมีปัญหาอยู ่ใหจ้ดรหสัขอ้ผดิพลาดท่ีอยูใ่นขอ้ความ จากนั้นใหติ้ดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP 
โปรดดู ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

ฝาเปิดอยู่
ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถพิมพเ์อกสารได ้ฝาครอบและฝาปิดตอ้งปิด

คาํแนะนํา: หากปิดสนิทดี แสดงวา่ฝาครอบและฝาปิดเขา้ท่ีเรียบร้อย 

หากยงัคงมีปัญหาอยูห่ลงัจากท่ีคุณปิดฝาครอบและฝาปิดทั้งหมดสนิทแลว้ โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

ตลบัหมกึพมิพ์ไม่ทาํงาน
ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความไดรั้บความเสียหายหรือใชง้านไม่ได้

โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก

เกดิปัญหาในการอพัเกรดอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลอืงของเคร่ืองพมิพ์
การอพัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองไม่สาํเร็จ ตลบัหมึกพิมพท่ี์แสดงอยูใ่นขอ้ความยงัคงสามารถใชง้านไดใ้นเคร่ืองพิมพน้ี์ เปล่ียนตลบัหมึกพิมพท่ี์ใชอ้พัเกรดอุปกรณ์ใชส้ิ้น
เปลือง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก

คาํแนะนําเกีย่วกบัตลบัหมกึพมิพ์ของปลอม
ตลบัหมึกพิมพท่ี์ติดตั้งไม่ใช่ตลบัหมึกพิมพ ์HP ใหม่ท่ีเป็นของแท ้โปรดติดต่อร้านท่ีคุณซ้ือตลบัหมึกพิมพน้ี์ หากตอ้งการรายงานวา่อาจมีการปลอมแปลง ใหเ้ยีย่มชม
เวบ็ไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit หากตอ้งการใชต้ลบัหมึกพิมพน้ี์ต่อไป ใหค้ลิก Continue (ดาํเนินการต่อ)

ใช้ตลบัหมกึพมิพ์สําหรับตดิตั้ง
ในคร้ังแรกท่ีคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์คุณจะตอ้งติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์ตลบัหมึกพิมพเ์หล่าน้ีมีป้ายกาํกบัวา่ SETUP ซ่ึงจะปรับเทียบเคร่ืองพิมพ์
ของคุณก่อนท่ีจะเร่ิมพิมพค์ร้ังแรก หากไม่สามารถติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์SETUP ไดใ้นคร้ังแรกท่ีตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์จะทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด หากคุณติดตั้งชุดตลบัหมึก
พิมพส์าํหรับการใชง้านปกติ ใหน้าํออกแลว้ติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์SETUP เพื่อใหก้ารตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์สร็จสมบูรณ์ เม่ือตั้งค่าเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ จึงสามารถใชต้ลบั
หมึกพิมพส์าํหรับการใชง้านปกติได้

หากคุณยงัคงไดรั้บขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถกาํหนดค่าเร่ิมตน้การทาํงานของระบบหมึกได ้โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน ์ในขณะน้ี เวบ็ไซตน้ี์อาจใชไ้ม่ไดก้บัทุกภาษา

อย่าใช้ตลบัหมกึพมิพ์สําหรับตดิตั้ง
ตลบัหมึกพิมพส์าํหรับติดตั้งจะไม่สามารถใชง้านไดห้ลงัจากมีการเร่ิมใชง้านเคร่ืองพิมพแ์ลว้ ใหถ้อดออกและติดตั้งตลบัหมึกท่ีไม่ใช่ตลบัหมึกสาํหรับติดตั้ง สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก

ตลบับรรจุหมกึไม่เข้ากนั
ตลบัหมึกพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณได้

วธีิแกไ้ข: ถอดตลบัหมึกพิมพน้ี์ออกทนัที และแทนท่ีดว้ยตลบัหมึกพิมพท่ี์สามารถใชง้านร่วมกนัได ้สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ โปรดดู การเปล่ียน
ตลบับรรจุหมึก

ปัญหาเกีย่วกบัการเตรียมเคร่ืองพมิพ์
นาฬิกาในเคร่ืองพิมพไ์ม่ทาํงาน และไม่สามารถทาํการเตรียมหมึกพิมพใ์หเ้สร็จสมบูรณ์ได ้มาตรวดัระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณอาจไม่ถกูตอ้ง

วธีิแกไ้ข: ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพใ์นงานพิมพข์องคุณ หากคุณภาพงานพิมพไ์ม่เป็นท่ีน่าพอใจ การเรียกใชข้ั้นตอนการทาํความสะอาดหวัพิมพจ์ากกล่องเคร่ืองมืออาจ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพใหดี้ข้ึนได้

กระดาษส้ันเกนิไป
กระดาษท่ีใส่ไวส้ั้นเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวข้ั้นตํ่า จะตอ้งใส่กระดาษท่ีไดต้ามขอ้กาํหนดของเคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดู กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ ์และ 
ใส่กระดาษ

ตดิตั้งตลบัหมกึพมิพ์ไม่ถูกต้อง
ตลบัหมึกพิมพถ์กูติดตั้งไวไ้ม่ถูกตอ้ง

ตรวจสอบวา่ไดติ้ดตั้งตลบับรรจุหมึกทุกตลบัถูกตอ้งแลว้:

1. ตรวจสอบดูวา่เคร่ืองพิมพเ์ปิดอยูห่รือไม่

2. เปิดฝาตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: รอจนกระทัง่แคร่ตลบับรรจุหมึกหยดุเคล่ือนท่ีก่อนท่ีจะดาํเนินการต่อไป

3. กดท่ีดา้นหนา้ของตลบัหมึกพิมพเ์พื่อปลดออก แลว้จึงดึงตลบัหมึกพิมพอ์อกจากช่องเสียบ

4. ใส่ตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปในช่อง กดตลบัหมึกพิมพใ์หแ้น่น เพื่อใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง

5. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

ปัญหาเกีย่วกบัตลบั SETUP
มีปัญหาเก่ียวกบัตลบั SETUP และเคร่ืองพิมพไ์ม่อาจเร่ิมดาํเนินการเขา้สู่ระบบหมึกไดเ้สร็จส้ินสมบูรณ์ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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ปัญหาเกีย่วกบัหัวพมิพ์
มีปัญหาเก่ียวกบัหวัพิมพ์

ปิดเคร่ืองพิมพแ์ละเปิดอีกคร้ัง

หากยงัมีปัญหาอยู ่โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อขอรับบริการ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนบัสนุนของ HP

ตลบัหมกึพมิพ์ด่วนของ HP ทีใ่ช้ร่วมกนัไม่ได้
ตลบัหมึกพิมพน้ี์จะใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์สมคัรเขา้ร่วมใน HP Instant Ink (หมึกพิมพด่์วนของ HP)

ถา้คุณเช่ือวา่ตลบัหมึกพิมพน้ี์ควรใชก้บัเคร่ืองพิมพข์องคุณได ้โปรดติดต่อ www.hp.com/buy/supplies

ตลบัหมกึพมิพ์ด่วนของ HP ทีใ่ช้แล้ว
ตลบัหมึกพิมพด่์วนของ HP ท่ีมีรายการอยูบ่นจอแสดงผลแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพแ์บบหมึกพิมพด่์วนของ HP ซ่ึงไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพน์ั้นไวใ้น
ตอนแรกแลว้เท่านั้น ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู สัง่ซ้ือตลบับรรจุหมึก สาํหรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรีไซเคิลผลิตภณัฑห์มึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ โปรดดู โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

โปรดเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์กบั HP Connected
เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งเช่ือมต่อกบั HP Connected มิเช่นนั้นคุณจะไม่สามารถพิมพไ์ดใ้นอีกไม่นานโดยไม่มีการเตือนอีก โปรดดูแผงควบคุมเคร่ืองพิมพส์าํหรับคาํแนะนาํ
ในการเช่ือมต่อ

Cannot Print (พมิพ์ไม่ได้)
เคร่ืองพิมพต์อ้งเช่ือมต่อกบั HP Connected เพื่ออพัเดตสถานะหมึกพิมพด่์วนของตวัเอง

คุณจะไม่สามารถเพิมพไ์ดจ้นกวา่เคร่ืองพิมพไ์ดรั้บการเช่ือมต่อเพื่ออพัเดตสถานะหมึกพิมพด่์วนแลว้ โปรดดูแผงควบคุมเคร่ืองพิมพส์าํหรับคาํแนะนาํในการเช่ือมต่อ

ถาดรับกระดาษปิด
เปิดถาดรับกระดาษเพื่อพิมพต่์อไป

กระดาษตดิในตวัป้อนกระดาษอตัโนมตัิ
ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากตวัป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การแกปั้ญหากระดาษติด

HP Protected Cartridge (ตลบัหมกึพมิพ์แบบป้องกนัของ HP) ตดิตั้งแล้ว
ตลบัหมึกพิมพท่ี์มีรายการอยูบ่นแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์ไดป้้องกนัตลบัหมึกพิมพน์ั้นไวก่้อนแลว้โดยใชคุ้ณสมบติัของ HP Cartridge 
Protection (ระบบป้องกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP) ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพน้ี์สาํหรับเคร่ืองพิมพน้ี์

ดูรายละเอียดการติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ไดจ้าก การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก

THWW ปัญหาเก่ียวกบัหวัพิมพ์ 171

http://www.hp.com/buy/supplies


ดชันี

A
ADSL, การตั้งค่าโทรสารกบั

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 147

C
Copy (ทาํสาํเนา) 6

D
DSL, การตั้งค่าโทรสารกบั

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 147

E
ECM. โปรดดู โหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
EWS. โปรดดู เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

F
fax

การทดสอบสญัญาณเสียง, ลม้เหลว 101
การโทรโดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ 43

FoIP 58

H
HP Utility (OS X)

การเปิด 78

I
Internet Protocol (อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล)

โทรสาร, การใช้ 58
IP แอดเดรส

การตรวจสอบเคร่ืองพิมพ์ 80

M
Mac OS 22

O
OCR

การแกไ้ขปัญหา 96
แกไ้ขเอกสารท่ีสแกน 38

OS X
HP Utility 78

P
Print Quality Report (รายงานคุณภาพการ
พิมพ)์ 88

Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์
ขอ้มูลเก่ียวกบั 85
งานพิมพ์ 85

W
Windows

การพิมพโ์บรชวัร์ 21
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 123

ก

กระจก, สแกนเนอร์
ตาํแหน่ง 4
ทาํความสะอาด 110
ป้อนตน้ฉบบั 16

กระจกสแกนเนอร์
ตาํแหน่ง 4
ทาํความสะอาด 110
ป้อนตน้ฉบบั 16

กระดาษ
HP, สัง่ซ้ือ 10
การเลือก 10
ติด 120
ถาดป้อนกระดาษ 11
นาํกระดาษท่ีติดออก 113
ลกัษณะเฉพาะ 124
หนา้กระดาษบิดเบ้ียว 91
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 91

การดูแลรักษา
Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวั
พิมพ)์ 113

ทาํความสะอาด 111
ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์ 113
หนา้การวเิคราะห์ 88
หวัพิมพ์ 113

การตั้งค่า
DSL (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 147
Network (เครือข่าย) 74
ความเร็ว, โทรสาร 56
ทดสอบโทรสาร 164
บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 148

ระดบัเสียง, โทรสาร 57
ระบบ PBX (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 148
วอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 151
วอยซ์เมลแ์ละโมเดม็คอมพิวเตอร์ (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 163

สาย ISDN (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 148
สายโทรศพัทร่์วม (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

149
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 157

แผนผงัของโทรสาร 144
โทรสาร, ท่ีมีระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 143
โมเดม็ของคอมพิวเตอร์และสายสนทนา (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 154

โมเดม็คอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 163

การตั้งค่า IP 74
การติดตั้ง

โมเดม็ของคอมพิวเตอร์ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 152

การทดสอบ, โทรสาร
การทดสอบชนิดสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 101

การเช่ือมต่อพอร์ตลม้เหลว 99
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั 99
ลม้เหลว 98
สภาพสายโทรสาร 102
สญัญาณเสียง, ลม้เหลวfailed 101
ฮาร์ดแวร์, ลม้เหลว 98

การทดสอบช่องเสียบบนผนงั, โทรสาร 99
การทดสอบสภาพสาย, โทรสาร 102

172 ดชันี THWW



การทดสอบสญัญาณเสียง, ความลม้เหลว 101
การทาํสาํเนา

การแกไ้ขปัญหา 94
การบริการลูกคา้

อิเลก็ทรอนิกส์ 83
การบาํรุงรักษา

การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก 67
ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ์ 66

การพิมพ์
รายงานการโทรสาร 58
รายละเอียดโทรสารคร้ังล่าสุด 60
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 90

การพิมพส์องดา้น 28
การพิมพโ์บรชวัร์

งานพิมพ์ 22
การยอ่ขนาดโทรสาร 48
การยอ่ขนาดโทรสารอตัโนมติั 48
การรบกวนคล่ืนวทิยุ

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 135
การรับโทรสาร

อตัโนมติั 45
การสนบัสนุน 82
การส่ือสารแบบไร้สาย

การตั้งค่า 71
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 135

การสแกน
การแกไ้ขปัญหา 95
ชา้ 95

การส่งต่อโทรสาร 47
การส่งเสียง 126
การส่งโทรสารดว้ยตนเอง

ส่ง 43
การส่งโทรสารไปยงัผูรั้บหลายคน

ส่ง 44
การเขา้ใชง้าน 2
การเช่ือมต่อ USB

พอร์ต, ตาํแหน่ง 4, 5
การเปล่ียนตลบับรรจุหมึก 67
การแกไ้ขปัญหา

การทดสอบการเช่ือมต่อสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 99

การทดสอบชนิดสายโทรศพัทข์องโทรสารลม้
เหลว 101

การทดสอบช่องเสียบโทรสารบนผนงั, ลม้เหลว
99

การทดสอบสญัญาณเสียงโทรสารลม้เหลว 101
การทดสอบสายโทรสารลม้เหลว 102
การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสารลม้เหลว 98
การทดสอบโทรสาร 98
การทาํสาํเนา 94
การทาํสาํเนาเอียง 94
การสแกน 95
ขอ้มูลหายไปหรือไม่ถูกตอ้ง 92
คุณภาพการสแกน 97
ระบบไฟ 90
รับโทรสาร 103, 104
ส่งโทรสาร 103, 105
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั 105
โทรสาร 98
ไม่พิมพเ์อกสารใดๆ 91

การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
การแกปั้ญหาระบบเครือข่าย 107

การโทรระบบกดปุ่ ม 56
การโทรระบบหมุน 56
การโทรโดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ 43
แกไ้ข

ขอ้ความในโปรแกรม OCR 38
แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์ 85

กระดาษหลายแผน่ถูกดึงเขา้ 91
การพิมพ์ 90
คุณภาพของสาํเนา 94
ติดขดั, กระดาษ 120
ถาดป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษ 91
ปัญหาการป้อนกระดาษ 91
ปัญหาการพิมพ์ 91
ระบบวธีิใชแ้ผงควบคุม 84
หนา้กระดาษบิดเบ้ียว 91
หนา้การตั้งค่าเครือข่าย 86
เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง 80
ไฟร์วอลล์ 92

ข

ขนาด
การสแกน, การแกไ้ขปัญหา 97
การแกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา 94

ขั้นตอนการสนบัสนุน 83
ขอ้กาํหนดรายละเอียด

การส่งเสียง 126
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 123

ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัความช้ืน 123
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม 123
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัอุณหภมิู 123
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบ 123
ขอ้ความ

หายไปจากการสแกน, การแกไ้ขปัญหา 95
ไม่สามารถแกไ้ขขอ้ความไดห้ลงัจากสแกน, การ
แกไ้ขปัญหา 96

ขอ้ความสีและ OCR 38
ขอ้มูลดา้นเทคนิค

ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํสาํเนา 125
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสแกน 125
ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัโทรสาร 126

ขอ้มูลหายไปหรือไม่ถูกตอ้ง, การแกไ้ขปัญหา 92
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 127, 135
ขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงรบกวน 126

ค

ความดนัของเสียง 126
ความเร็ว

การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสแกนเนอร์ 95
ความเร็วลิงค,์ การตั้งค่า 74
คุณภาพ, การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้

สาํเนา 94
คุณภาพ, การแกไ้ขปัญหา

การสแกน 97
คุณภาพงานพิมพ์

ทาํความสะอาดรอยเป้ือนบนหนา้กระดาษ 113
เครือข่าย

การแกปั้ญหา 107
ภาพแสดงช่องเสียบ 5

เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั
การตั้งค่ากบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 157

สญัญาณโทรสารท่ีบนัทึก 105
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เคร่ืองตอบรับโทรศพัท์
ติดตั้งเพื่อใชร่้วมกบัโทรสารและโมเดม็ 159

แคร่
นาํส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพอ์อก 121

โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 137

ง

งานพิมพ์
Printer Status Report (รายงานสถานะ
เคร่ืองพิมพ)์ 85

หนา้การวเิคราะห์ 88

จ

จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 54

ช

ชนิดการโทร, การตั้งค่า 56
ช่องเสียบ, ตาํแหน่ง 5
ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั, โทรสาร 99

ซ

ซอฟตแ์วร์
OCR 38
เวบ็สแกน 37

ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์(Windows)
การเปิด 19, 78
เก่ียวกบั 78

ด

ดึงกระดาษหลายแผน่, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 91
ดู

การตั้งค่าเครือข่าย 74
ดูแลรักษา

รอยเป้ือนบนหนา้กระดาษ 113
หวัพิมพ์ 113

ต

ตลบับรรจุหมึก
คาํแนะนาํ 66
ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพ์ 66
เปล่ียน 67

ตลบัหมึก 69
ตลบัหมึกพิมพ์ 5

ตาํแหน่ง 5

วนัหมดอายกุารรับประกนั 85
สถานะ 85
หมายเลขช้ินส่วน 69, 85

ตวัป้อนกระดาษ
ทาํความสะอาด 111
ปัญหาการป้อนเอกสาร,การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้

111
ป้อนตน้ฉบบั 17

ตวัเลือกการโทรซํ้ า, การตั้งค่า 56
ตั้งค่า

เคร่ืองตอบรับและโมเดม็ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 159

เสียงเรียกเขา้เฉพาะ 55
โมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 159

ติด
กระดาษ 120
กระดาษท่ีควรหลีกเล่ียง 10
ลา้ง 113

ติดตั้ง
สายโทรสารแยกต่างหาก (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 146

ถ

ถาด
การแกปั้ญหากระดาษติด 113
ตาํแหน่ง 4
ภาพแสดงตวัปรับความกวา้งของกระดาษ 4
แกไ้ขปัญหาการป้อนกระดาษ 91
ใส่กระดาษ 11

ถาดรับกระดาษ
ตาํแหน่ง 4

แถบบนงานสแกน, การแกไ้ขปัญหา 97
แถบหรือเสน้ร้ิวสีขาว, การแกไ้ขปัญหา

การทาํสาํเนา 95
การสแกน 97

ท

ทดสอบ,โทรสาร
การตั้งค่า 164

ทดสอบพอร์ตท่ีถูกตอ้ง, โทรสาร 99
ทั้งสองดา้นของหนา้กระดาษ, พิมพบ์น 28

ทาํความสะอาด
กระจกสแกนเนอร์ 110
ตวัป้อนกระดาษ 111
ตวัเคร่ืองภายนอก 111
หวัพิมพ์ 113

ทาํสาํเนา
ขอ้กาํหนดรายละเอียด 125

โทรศพัท,์ ส่งโทรสารจาก
ส่ง 43
ส่ง, 43

โทรศพัท,์ โทรสารจาก
รับ 46

โทรสาร
DSL, การติดตั้ง (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

147
Internet Protocol (อินเทอร์เน็ต
โปรโตคอล), ผา่น 58

การตั้งค่า, เปล่ียน 53
การตั้งค่าสายโทรศพัทร่์วม (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 149

การตั้งค่าเสียงเรียกเขา้เฉพาะ (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 148

การทดสอบการตั้งค่า 164
การทดสอบชนิดของสายโทรศพัท,์ ลม้เหลว

101
การทดสอบช่องเสียบบนผนงั, ลม้เหลว 99
การทดสอบลม้เหลว 98
การทดสอบสภาพสาย, ลม้เหลว 102
การบลอ็กหมายเลข 48
การยอ่ขนาด 48
การส่งต่อ 47
การเช่ือมต่อสายโทรศพัท,์ ลม้เหลว 99
การแกไ้ขปัญหา 98
การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั 105
ขอ้กาํหนดรายละเอียด 126
ความเร็ว 56
จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 54
ชนิดการโทร, การตั้งค่า 56
ตอบรับอตัโนมติั 54
ตวัเลือกการโทรซํ้ า 56
บนัทึก, พิมพ์ 60
บนัทึก, ลา้ง 60
ประเภทการตั้งค่า 144
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พิมพซ์ํ้ า 47
พิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ัง
ล่าสุด 60

ระดบัเสียง 57
ระบบ PBX, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 148

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 143
รับ 45
รับ, การแกไ้ขปัญหา 103, 104
รับดว้ยตนเอง 46
รายงาน 58
รายงานขอ้ผดิพลาด 59
รายงานยนืยนั 59
วอยซ์เมล,์ การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

151
สาย ISDN, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 148

สายโทรศพัทส์ั้นเกินไป 106
สายโทรสารแยกต่างหาก (ระบบโทรศพัทแ์บบ
ขนาน) 146

ส่ง 41
ส่ง, การแกไ้ขปัญหา 103, 105
หนา้จอการโทร 44
หวักระดาษ 54
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั, การตั้งค่า (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 157

เคร่ืองตอบรับและโมเดม็, ใชร่้วมกบั (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 159

เสียงเรียกเขา้เฉพาะ, เปล่ียนรูปแบบ 55
โทรสารสาํรอง 46
โมเดม็, ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

152
โมเดม็และวอยซ์เมล,์ ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 163

โมเดม็และสายสนทนา, ใชร่้วมกบั (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 154

โมเดม็และเคร่ืองตอบรับ, ใชร่้วมกบั (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 159

โหมดตอบรับ 54
โหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 45

โทรสารดว้ยตนเอง
รับ 46

โทรสารสาํรอง 46

บ

บนัทึก
โทรสารในหน่วยความจาํ 46

บนัทึก, โทรสาร
พิมพ์ 60

เบ้ียว, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
งานพิมพ์ 91

ป

ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ์ 113
ปัญหาการป้อนกระดาษ, การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 91
ปุ่ม Photo (ภาพถ่าย) 7
ปุ่ม, แผงควบคุม 6
ปุ่มการตั้งค่า 7
ปุ่มวธีิใช้ 7

ผ

แผงควบคุม
ปุ่ม 6
ไฟแสดงสถานะ 6
ไอคอนสถานะ 6

แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์
การตั้งค่าเครือข่าย 74
ตาํแหน่ง 4
ส่งโทรสาร 42

แผงเขา้สู่เคร่ืองดา้นหลงั
ภาพแสดง 5

ฝ

ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ,์ ตาํแหน่ง 5
ฝ่ายสนบัสนุนทางโทรศพัท์ 83

พ

พิมพ์
บนัทึกการรับและส่งโทรสาร 60
สองดา้น 28
โทรสาร 47

พิมพซ์ํ้ า
โทรสารจากหน่วยความจาํ 47

ฟ

แฟลชไดร์ฟ USB
เสียบ 18

ไฟร์วอลล,์ การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 92

ไฟเขา้, ตาํแหน่ง 5
ไฟแสดงสถานะ, แผงควบคุม 6

ภ

ภาพถ่าย
ใส่แฟลชไดรฟ์ USB 18

ม

เมด็หรือแถบสีขาวบนงานสาํเนา, การแกไ้ขปัญหา 95
โมเดม็

ใชร่้วมกบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)
152

ใชร่้วมกบัโทรสารและวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 163

ใชร่้วมกบัโทรสารและสายสนทนา (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 154

ใชร่้วมกบัโทรสารและเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 159

โมเดม็ dial-up
ใชร่้วมกบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

152
ใชร่้วมกบัโทรสารและวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 163

ใชร่้วมกบัโทรสารและสายสนทนา (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 154

ใชร่้วมกบัโทรสารและเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 159

โมเดม็ของคอมพิวเตอร์
ใชร่้วมกบัโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

152
ใชร่้วมกบัโทรสารและสายสนทนา (ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 154

โมเดม็คอมพิวเตอร์
ใชร่้วมกบัโทรสารและวอยซ์เมล ์(ระบบโทรศพัท์
แบบขนาน) 163

ใชร่้วมกบัโทรสารและเคร่ืองตอบรับ (ระบบ
โทรศพัทแ์บบขนาน) 159

ร

รหสัประจาํตวัผูใ้ช้ 54
รอย, การแกไ้ขปัญหา

การสแกน 97
ระดบัหมึกพิมพ,์ การตรวจสอบ 66

THWW ดชันี 175



ระดบัเสียง
เสียงโทรสาร 57

ระบบ PBX, การตั้งค่ากบัโทรสาร
ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน 148

ระบบปฏิบติัการท่ีสนบัสนุน 123
ระบบเครือข่าย

การตั้งค่า IP 74
การตั้งค่า, เปล่ียน 74
การตั้งค่าการส่ือสารแบบไร้สาย 71
การตั้งค่าระบบไร้สาย 86
ความเร็วลิงค์ 74
ดูและพิมพก์ารตั้งค่า 74
ไฟร์วอลล,์ การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 92

ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน
การตั้งค่า DSL 147
การตั้งค่า ISDN 148
การตั้งค่า PBX 148
การตั้งค่าสายร่วม 149
การตั้งค่าเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั 157
การตั้งค่าเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 148
การตั้งค่าโมเดม็ 152
การตั้งค่าโมเดม็ท่ีใชร่้วมกบัสายสนทนา 154
การตั้งค่าโมเดม็และวอยซ์เมล์ 163
การติดตั้งสายแบบแยกต่างหาก 146
การติดตั้งโมเดม็และเคร่ืองตอบรับ 159
ประเทศ/พื้นท่ีท่ีมี 143
ประเภทการตั้งค่า 144

ระบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม
ประเทศ/พื้นท่ีท่ีมี 143
ประเภทการตั้งค่า 144

ระบบไฟ
การแกไ้ขปัญหา 90

ระยะขอบ
การตั้งค่า, ขอ้กาํหนดเฉพาะ 124

ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุนทางโทรศพัท์
ระยะเวลาการใหก้ารสนบัสนุน 84

รับโทรสาร
การบลอ็กหมายเลข 48
การส่งต่อ 47
การแกไ้ขปัญหา 103, 104
จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 54
ดว้ยตนเอง 46
โหมดตอบรับอตัโนมติั 54

รายงาน
การทดสอบเครือข่ายไร้สาย 90
การทดสอบโทรสารลม้เหลว 98
การยนืยนั, โทรสาร 59
การวนิิจฉยั 88
การเขา้ใชเ้วบ็ 90
ขอ้ผดิพลาด, โทรสาร 59
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