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1 ใช้งานอย่างไร

เรียนรู้วธิีใช ้HP ENVY 5640 series ของคุณ
● เริ่มต้นใช้งาน ในหน้า 2
● Print (พมิพ)์ ในหน้า 21
● การใช้บริการทางเวบ็ ในหน้า 32
● การทําสําเนาและสแกน ในหน้า 42
● การทํางานกับตลบัหมึกพมิพ ์ในหน้า 50
● การเชื่อมต่อเครื่องพมิพ ์ในหน้า 60
● ข้อมูลทางเทคนิค ในหน้า 98
● การแก้ไขปัญหา ในหน้า 71
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● ชิน้ส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
● ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักระดาษ
● การวางวัสดุพมิพ์
● การวางต้นฉบับ
● เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ ์HP(Windows)

● โหมดสลีป
● ปิดอตัโนมัติ
● การเข้าใช้งาน
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ชิน้ส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์
ภาพด้านหน้า

ภาพ 2-1  มุมมองด้านหน้าและด้านบนของ HP ENVY 5640 e-All-in-One series

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1 ฝาปิด

2 แผ่นปิดด้านใน

3 กระจกสแกนเนอร์

4 ช่ือรุ่นเครื่องพิมพ์

5 ฝาครอบตลับหมึกพมิพ์

6 บริเวณท่ีใส่อุปกรณ์หน่วยความจํา

7 บริเวณท่ีเข้าถึงตลับหมึกพิมพ์

8 ตลับหมึกพิมพ์

9 ถาดภาพถ่าย

10 ปุ่มเปิด (หรอืท่ีเรียกว่าปุ่มเปิดปิด)

11 ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย

12 แผงควบคุม

13 ถาดรบักระดาษ

14 จอสี (หรือท่ีเรียกกันว่าจอแสดงผล)

15 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก อัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่าแกนเล่ือนของถาด)

16 ช่องเสียบการ์ดหนว่ยความจํา
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คุณสมบัติ คําอธิบาย

17 ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์หน่วยความจํา

18 ถาดกระดาษ

ด้านหลงั
ภาพ 2-2  มุมมองด้านหลงัของ HP ENVY 5640 e-All-in-One series

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1 การเช่ือมต่อสายไฟ ใช้สายไฟที่ HP ให้มาเท่านัน้

2 ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด ไฟสีเขียวแสดงว่าการเช่ือมต่อสายไฟถกูต้อง

3 พอร์ต USB ด้านหลงั
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

แผนผังและตารางท่ีเกี่ยวข้องต่อไปน้ีจะแสดงข้อมูลอ้างองิโดยย่อเกี่ยวกบัคุณสมบัติของแผงควบคุมบน
เคร่ืองพมิพ์

หมายเลข ช่ือและคําอธิบาย

1 ไฟแสดงสถานะไร้สาย: แสดงถึงสถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สายของเครื่องพิมพ์

● ไฟสว่างสีฟ้าบ่งช้ีว่ามีการสร้างการเช่ือมต่อแบบไร้สายข้ึนแล้ว และคุณสามารถพิมพ์งานได้

● ไฟกะพรบิช้าๆ แสดงว่ามีการเปิดระบบไร้สาย แต่เครื่องพมิพ์ไม่ได้เช่ือมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคณุตัง้อยู่
ในพ้ืนท่ีท่ีสัญญาณไร้สายครอบคลุมถึง

● ไฟกะพรบิถี่ๆ  แสดงว่าระบบไร้สายเกิดข้อผิดพลาด ดูข้อความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากระบบไร้สายปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะดบั จอแสดงผลจะแสดงว่า Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู่)

2 ปุ่ม ติดสว่าง: เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์

3 Back button (ปุ่มย้อนกลับ): กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

4 Help button (ปุ่มวิธีใช้): เปิดเมนู Help (วิธีใช้) สําหรบัการดาํเนินการปัจจุบนั

5 Home button (ปุ่มหน้าหลัก): กลับไปยังหน้าจอหลัก ซ่ึงเป็นหน้าจอแรกท่ีแสดงข้ึนเม่ือคุณเปิดเครื่องพิมพ์

6 หน้าจอแผงควบคุม: กดเลือกหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลอืกเมนู หรือเลื่อนไปตามรายการเมนู
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ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน วัตถุประสงค์

Copy (ทําสําเนา): เปิดเมนู Copy (ทําสําเนา) ท่ีคุณสามารถเลือกชนิดสําเนา หรอืเปลี่ยนการตัง้ค่าการทําสําเนา

Scan (สแกน): เปิดเมนู Scan (สแกน) ท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสําหรบัการสแกนของคุณได้

วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP: ช่วยให้คณุสามารถเข้าถึงและสัง่พิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต ์เช่น คูปอง หน้าเอกสารสี เกม
ปริศนา และอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Photo (ภาพถ่าย): เปิดเมนู Photo (ภาพถ่าย) ซ่ึงคุณสามารถดูและพิมพ์ภาพถ่ายหรือพิมพ์ภาพถ่ายซ้ํา

Setup (การตัง้ค่า): เปิดเมนู Setup (การตัง้ค่า) ซ่ึงคุณสามารถเปลี่ยนการกําหนดลักษณะและใช้เครื่องมือเพื่อใช้
งานฟังก์ชันการบํารุงรกัษา

วิธีใช้: เปิดเมนู Help (วิธีใช้) ซ่ึงคุณสามารถดูวิดีโอแนะนําการใช้งาน ข้อมูลคณุสมบัติเครื่องพิมพ์ และเคล็ดลับ
ต่างๆ 

ไอคอน ePrint: เปิดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียด
สถานะ ePrint เปล่ียนการตัง้ค่า ePrint หรือพิมพ์หน้าข้อมูลได้

ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมนู Wi-Fi Direct ซ่ึงคุณสามารถเปิด Wi-Fi Direct ปิด Wi-Fi Direct พร้อมทัง้แสดงช่ือ
และรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

ไอคอน ระบบไร้สาย: เปิดเมนู Wireless Summary (สรุประบบไร้สาย) ซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบสถานะระบบไร้สาย
และเปล่ียนการตัง้ค่าระบบไร้สายได ้นอกจากน้ี คณุสามารถพิมพ์รายงานทดสอบระบบไร้สายเพ่ือช่วยในการวินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกับการเช่ือมต่อเครือข่าย
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ไอคอน วัตถุประสงค์

ไอคอน ECO: แสดงหน้าจอทีคุ่ณสามารถกําหนดค่าคุณสมบตัิส่ิงแวดล้อมของเครื่องพิมพ์บางประการได้

ไอคอน Ink (หมึกพิมพ์): แสดงระดบัหมึกพิมพ์โดยประมาณของตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ และแสดงสัญลักษณ์เตือน
เม่ือระดับหมึกพิมพ์ตํ่ากว่าระดับหมึกพมิพ์ท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีคาดให้มีได้

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพ่ือจุดประสงค์
ในการวางแผนเตรียมการเท่านัน้ เมื่อคณุได้รับข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมึก
พิมพ์สําหรับเปล่ียนไว้ให้พร้อม เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยังไม่ต้องเปล่ียนตลับหมึกพิมพ์
ใหม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรบัได้
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ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกระดาษ
เครื่องพมิพ์น้ีได้รบัการออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับกระดาษในสํานักงานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษ
ประเภทต่างๆ ก่อนจะตัดสนิใจซื้อในปริมาณมาก แนะนําให้ใช้กระดาษของ HP เพื่อให้ได้คุณภาพงานพมิพ์ท่ีดี
ท่ีสดุ เข้าไปท่ีเว็บไซต์ของ HP ท่ี www.hp.com เพื่อดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักระดาษ HP

HP ขอแนะนําให้ใช้กระดาษธรรมดาที่มีโลโก ้ColorLok สําหรบัพิมพ์เอกสารประจําวัน
กระดาษทัง้หมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผ่านการทดสอบว่ามีคณุสมบัติตรงตามมาตรฐานขัน้สูง
ด้านความน่าเช่ือถือและคณุภาพงานพิมพ ์และจะทําให้ได้เอกสารท่ีมีความคมชัด มีสีสันสดใส
มีสีดําท่ีเข้มมากข้ึนและแห้งเร็วกว่ากระดาษธรรมดาทัว่ไป เลือกซ้ือกระดาษท่ีมีโลโก้
ColorLok ท่ีมีทัง้ขนาดและน้ําหนักท่ีหลากหลายได้จากผู้ผลิตกระดาษชัน้นํา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● กระดาษที่แนะนําสําหรับการพมิพ์
● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

● คําแนะนําการเลอืกและการใชก้ระดาษ

กระดาษท่ีแนะนําสําหรับการพิมพ์
หากคุณต้องการคุณภาพงานพมิพ์ท่ีดท่ีีสุด HP ขอแนะนําให้ใช้กระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภท
ของงานท่ีคณุกําลังพมิพ์
กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มวีางจําหน่าย ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับประเทศ/ภมูิภาคของคุณ

การพมิพ์ภาพถ่าย
● กระดาษภาพถ่ายพรเีมียมพลัสของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัสของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสงูสดุของ HP สําหรับภาพถ่ายท่ีดี
ท่ีสดุของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรเีมียมพลัสของ HP ให้คุณสามารถพมิพ์ภาพถ่ายท่ีสวยงามและแห้งทันที
คุณจงึสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเครื่องพมิพ์ได้ทันที กระดาษน้ีมหีลายขนาด รวมทัง้ขนาด 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) ซ่ึงมีลกัษณะผิวสองแบบนัน่
คือแบบผวิมนัวาวหรอืผิวมันเล็กน้อย (ผิวมัน-ด้าน) เหมาะสําหรับการใส่กรอบ การจัดแสดง การให้ของ
ขวัญด้วยภาพถ่ายท่ีดท่ีีสดุและโครงการภาพถ่ายพเิศษ กระดาษภาพถ่ายพรเีมียมพลัสของ HP ให้ผลงาน
พมิพ์ท่ียอดเยีย่มด้วยคุณภาพระดับมืออาชพีและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขัน้สงูของ HP

กระดาษภาพถ่ายท่ีมีความหนาชนิดน้ีมีคุณสมบัติแห้งเรว็ สะดวกต่อการหยิบจบัโดยไม่มีร่องรอยท้ิงไว ้โดย
สามารถกนัน้ํา หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความชื้นได ้งานพมิพ์ของคุณจะดูเหมือนและให้ความรู้สกึเทียบ
ได้กบัภาพถ่ายท่ีอัดจากร้าน กระดาษชนิดน้ีมีหลายขนาด รวมทัง้ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (4
x 6 น้ิว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) ซ่ึงมีลกัษณะผิวสองแบบนัน่คือแบบผิวมันหรือผวิมันเลก็น้อย (ผิวมัน-
ด้าน) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษที่ปราศจากกรด ทัง้น้ีเพ่ือให้ได้เอกสารท่ีคงทนนานกว่าเดมิ

● กระดาษภาพถ่ายของ HP
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ให้คุณได้พมิพ์สแน็ปชอ็ตประจําวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับการพมิพ์ภาพถ่าย
แบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคาย่อมเยาน้ีมีคุณสมบัติแห้งเรว็ สะดวกต่อการหยิบจบั คุณจะได้ภาพคม
ชดัเมื่อคุณใช้กระดาษน้ีกบัเครื่องพมิพ์อิงค์เจ็ต กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผิวมัน และมีหลายขนาด รวมทัง้
ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว และ 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษที่ปราศจากกรด ทัง้น้ี
เพ่ือให้ได้เอกสารท่ีคงทนนานกว่าเดมิ

● ชุดคุ้มค่ารูปภาพ HP

ชดุผลติภณัฑ์สําหรับภาพถ่ายของ HP ประกอบด้วยตลบับรรจหุมึกของแท้ของ HP และกระดาษภาพถ่าย
ขัน้สงูของ HP ท่ีรวมอยู่ในชดุบรรจุภัณฑ์แสนสะดวก ซ่ึงช่วยคุณประหยดัเวลา และทําให้คุณไม่ต้องคาด
เดาถึงคุณภาพของการพมิพภ์าพถ่ายท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามืออาชพี ในราคาประหยดัด้วยเครื่องพมิพ ์HP
ของคุณ หมึกของแท้ของ HP และกระดาษภาพถ่ายขัน้สงูของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทํางานร่วมกนั
เพื่อให้ภาพถ่ายของคุณคงทนและมีสีสนัสดใส ไม่ว่าจะพมิพ์สักกีค่รัง้ เหมาะสําหรบัการพมิพภ์าพถ่ายสดุ
ประทับใจในวนัพกัผ่อนหรอืการพมิพ์จํานวนมากเพื่อแจกจ่าย

เอกสารสําหรับธรุกจิ
● กระดาษพรีเมียมสําหรับงานนําเสนอของ HP 120 แกรม (เคลือบด้าน)

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีน้ําหนักมาก ไม่เคลือบมันทัง้สองด้าน เหมาะสําหรบังานนําเสนอ โครงร่าง
วจิัย รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีน้ําหนักมากเพื่อให้งานเอกสารดดูนี่าประทับใจ

● กระดาษโบรชวัรเ์คลือบมันของ HP 180 แกรม หรอื กระดาษเคลือบมันสําหรับงานแบบมอือาชีพ
ของ HP 180 แกรม
กระดาษเหล่าน้ีเปน็กระดาษเคลอืบมันทัง้สองด้านสําหรบัการใช้งานสองหน้า เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการทํา
สําเนาท่ีใกล้เคียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชวัร์
ไปรษณีย์ภัณฑ์และปฏิทิน

● กระดาษโบรชวัร์เคลือบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลือบด้านสําหรบังานแบบมอือาชพี
ของ HP 180 แกรม
กระดาษเหล่าน้ีเปน็กระดาษเคลอืบด้านทัง้สองด้านสําหรบัการใช้งานสองหน้า เหมาะอย่างยิง่สําหรับการทํา
สําเนาท่ีใกล้เคียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนําเสนองานแบบพเิศษ โบรชวัร์
ไปรษณีย์ภัณฑ์และปฏิทิน
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งานพมิพ์ประจําวนั
กระดาษทัง้หมดท่ีระบสุําหรบัการพมิพ์ในทุกวัน มีเทคโนโลย ีColorLok Technology เพื่อการลดรอยเปื้อน มีสี
ดําท่ีเข้มมากข้ึน และสสีันสดใส
● กระดาษพมิพ์องิค์เจ็ตสีขาวของ HP

กระดาษพมิพ์องิค์เจ็ตสขีาวของ HP ให้สีและข้อความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพยีงพอสําหรับการ
พมิพ์สีสองด้านโดยไม่มีลักษณะโปร่งแสง เหมาะสําหรบัใช้พมิพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษสําหรบัการพิมพ์ของ HP

กระดาษสําหรบัการพมิพ์ของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงค์คุณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดั
มากกว่าเอกสารท่ีพิมพด์้วยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารทีถ่่ายสําเนาใดๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ี
ปราศจากกรด ทัง้น้ีเพื่อให้ได้เอกสารท่ีคงทนนานกว่าเดิม

● กระดาษสําหรบังานสํานักงานของ HP

กระดาษสําหรบังานสํานักงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงค์คุณภาพสูง เหมาะสําหรบังานทําสําเนา
เอกสารร่าง บันทึกช่วยจํา และเอกสารประจําวันอื่นๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทัง้น้ีเพ่ือ
ให้ได้เอกสารท่ีคงทนนานกว่าเดมิ

● กระดาษรไีซเคิลสําหรบัสํานักงานของ HP

กระดาษรไีซเคิลสําหรับสํานักงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงค์คุณภาพสูง ทําจากเส้นใยซึ่งผ่าน
กระบวนการรีไซเคิล 30%

การส่ังซือ้กระดาษของ HP
เครื่องพมิพ์น้ีได้รบัการออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับกระดาษในสํานักงานแทบทุกประเภท แนะนําให้ใช้กระดาษ
ของ HP เพื่อให้ได้คุณภาพงานพมิพ์ท่ีดท่ีีสุด

หากต้องการสัง่ซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอื่นๆ ให้ไปท่ี www.hp.com ในขณะน้ี บางส่วนของเว็บไซต ์HP จะ
มเีฉพาะภาษาอังกฤษเท่านัน้
HP ขอแนะนําให้ใช้กระดาษธรรมดาที่มโีลโก ้ColorLok สําหรับพิมพ์และทําสําเนาเอกสารประจําวนั กระดาษ
ทัง้หมดท่ีมีโลโก้ ColorLok ผ่านการทดสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขัน้สงูด้านความน่าเชื่อถือและ
คุณภาพงานพมิพ ์และจะทําให้ได้เอกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสดีําท่ีเข้มมากขึ้น และแห้งเร็วกว่า
กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก้ ColorLok ท่ีมีทัง้ขนาดและน้ําหนักทีห่ลากหลายจากผู้ผลิต
กระดาษชัน้นํา

คําแนะนําการเลือกและการใช้กระดาษ
เพื่อผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปน้ี
● ใส่กระดาษเข้าในถาดกระดาษหรือถาดภาพถ่ายครัง้ละชนิดเดยีวเท่านัน้
● เมื่อใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง
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● อย่าใสก่ระดาษในถาดมากเกนิไป
● เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติด คุณภาพงานพมิพ์ไม่ด ีและปัญหาการพมิพ์อื่นๆ ควรหลกีเล่ียงการใส่กระดาษ

ต่อไปน้ีในถาด:

◦ กระดาษแบบฟอร์มท่ีมีหลายส่วน
◦ วัสดุพมิพ์ท่ีเสียหาย โค้งงอ หรือยับย่น
◦ วัสดุพมิพ์ท่ีมีรอยตดัหรือรอยปรุ
◦ วัสดุพมิพ์ท่ีมีพื้นผวิขรขุระ, มีรอยนูน หรือไม่ดูดซับหมึก
◦ วัสดุพมิพ์ท่ีน้ําหนักเบาเกินไปหรอืยดืง่าย
◦ วสัดพุมิพ์ท่ีมีลวดเย็บกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษ
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การวางวัสดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพื่อดําเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเล็ก
1. ดึงถาดภาพถ่ายออก

หากคุณไม่เห็นถาดภาพถ่าย ให้นําถาดรบักระดาษออกออกจากเครื่องพมิพ์

2. ใส่กระดาษ
● ใส่ปึกกระดาษภาพถ่ายลงในถาดภาพถ่ายโดยควํ่าด้านท่ีจะพมิพ์ลง

● เล่ือนกระดาษภาพถ่ายเข้าไปจนสดุ
3. ดันถาดภาพถ่ายกลับเข้าไป

4. เปลีย่นหรอืคงการตัง้ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์

การใส่กระดาษขนาดเต็มแผ่น
1. ดงึถาดกระดาษออกมา เลื่อนตวัปรับความกว้างกระดาษออกไป แล้วนํากระดาษท่ีใส่ไว้กอ่นหน้าน้ีออก
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2. ใส่กระดาษ
● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหด้้านกว้างของกระดาษเข้าไปในเครื่องและควํ่าด้านท่ีจะพิมพ์ลง
● เลื่อนกระดาษไปข้างหน้าจนสุด
● เลื่อนตวัปรบัความกว้างกระดาษเข้ามาจนชดิขอบกระดาษ

3. ดนัถาดกระดาษกลับเข้าไป

4. เปลีย่นหรอืคงการตัง้ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์

การใส่กระดาษ Legal

1. ดงึถาดกระดาษออกมา เลื่อนตวัปรับความกว้างกระดาษออกไป แล้วนํากระดาษท่ีใส่ไว้กอ่นหน้าน้ีออก

2. ปลดล็อคและเปิดด้านหน้าของถาดกระดาษ

3. ใส่กระดาษ
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● ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยใหด้้านกว้างของกระดาษเข้าไปในเครื่องและควํ่าด้านท่ีจะพิมพ์ลง
● เลื่อนกระดาษไปข้างหน้าจนสุด

● เลื่อนตวัปรบัความกว้างกระดาษเข้ามาจนชดิขอบกระดาษ

4. ดนัถาดกระดาษกลับเข้าไป

5. เปลีย่นหรอืคงการตัง้ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์

การใส่ซองจดหมาย
1. ดงึถาดกระดาษออกมา เลื่อนตวัปรับความกว้างกระดาษออกไป แล้วนํากระดาษท่ีใส่ไว้กอ่นหน้าน้ีออก

2. การใส่ซองจดหมาย
● ใส่ซองจดหมายอย่างน้อยหน่ึงซองท่ีตรงกลางของถาดกระดาษ โดยควํ่าด้านท่ีจะพิมพ์ลง ฝาซองควร

อยู่ทางด้านซ้ายและหนัข้ึน
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● เล่ือนปึกซองจดหมายเข้าไปจนสุด

● เลื่อนตวัปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชดิซองจดหมาย
3. ดนัถาดกระดาษกลับเข้าไป

4. เปลีย่นหรอืคงการตัง้ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์
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การวางต้นฉบับ
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพมิพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจก

3. ปิดฝาสแกนเนอร์
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เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพิมพ์ HP(Windows)
หลังจากติดตัง้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP ให้ทําตามขัน้ตอนต่อไปน้ีตามระบบปฏบัิตกิารท่ีใช้
● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม่ แล้วเลอืกชื่อเคร่ืองพมิพ์
● Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีว่างบนหน้าจอเริม่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้หมด) บนแถบโปรแกรม แล้ว

เลือกช่ือเครื่องพมิพ์
● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพวิเตอร ์คลิก Start (เร่ิม) เลือก All

Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลิก HP จากนัน้เลอืกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพมิพ ์แล้วเลอืกไอคอนท่ีมีชื่อ
เครื่องพมิพ์
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โหมดสลีป
● การใช้พลังงานจะลดลงเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสลีป
● หลังจากการตัง้ค่าเครื่องพมิพ์ในครัง้แรก เครื่องพมิพจ์ะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากที่ไม่มีการใช้งานนานห้า

นาที
● เวลาในการเข้าสู่โหมดสลีปสามารถเปลีย่นได้จากแผงควบคุม

การตัง้ค่าเวลาในโหมดสลีป
1. จากหน้าจอหลกั ให้แตะ  (Setup (การตัง้ค่า))

2. กดเลือก Preferences (ค่ากําหนด)

3. เลื่อนดตูวัเลอืกต่างๆ แล้วแตะ Sleep Mode (โหมดสลีป)

4. แตะ After 5 minutes (หลังจาก 5 นาที) หรือ After 10 minutes (หลังจาก 10 นาที) หรือ After 15
minutes (หลังจาก 15 นาที)
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ปิดอัตโนมัติ
ปิดอัตโนมัต ิจะถูกเปิดใช้งานโดยอตัโนมัตติามค่าเริม่ต้นเมื่อคุณเปิดเคร่ืองพมิพ ์เมื่อเปิดใช้งาน ปิดอตัโนมัติ
เครื่องพมิพจ์ะปิดโดยอัตโนมัตหิลงัจากท่ีไม่มีการใช้งานนาน 2 ชัว่โมงเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ปิดอตัโนมัติ
จะปิดการทํางานทัง้หมดของเครื่องพมิพ ์ดังนัน้คุณจึงต้องกดปุ่ม On (เปิด) เพื่อเปิดการทํางานของ
เครื่องพมิพ์อกีครัง้ แม้ว่าจะปิดใช้งาน ปิดอัตโนมัต ิเครื่องพมิพ์จะเข้าสู่โหมดสลปีหลังจากไม่มีการใช้งานเป็น
เวลา 5 นาทีเพื่อช่วยประหยดัพลงังาน

คุณสามารถเปลีย่นการตัง้ค่า ปิดอัตโนมัต ิจากแผงควบคุม

วธีิการเปล่ียนการตัง้ค่า ปิดอตัโนมตัิ
1. จากหน้าจอ หน้าหลกั บนจอแสดงผลของเครื่องพมิพ ์ให้เลือก Preferences (ค่ากําหนด)

หมายเหต:ุ หากคุณไม่เห็นหน้าจอ หน้าหลกั ให้กดปุ่ม หน้าหลัก

2. จากเมน ูPreferences (ค่ากําหนด) ให้เลือก ปิดอัตโนมัติ

3. จากเมน ูปิดอัตโนมัต ิให้เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) แล้วกด ตกลง เพื่อยนืยนัการตัง้ค่า
เมื่อคุณเปลี่ยนการตัง้ค่าน้ี เครื่องพมิพ์จะดําเนินการตามการตัง้ค่าดงักล่าว
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การเข้าใช้งาน
เคร่ืองพมิพ์จะมีคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่พิการสามารถใช้งานได้
การมองเห็น
ผู้ใช้ท่ีมีความพกิารทางสายตาหรอืมีความสามารถในการมองเหน็ตํ่าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ท่ีมาพร้อมกับ
เคร่ืองพมิพ์ได ้โดยใช้ตัวเลือกและคุณสมบัติการเข้าใช้งานต่างๆ ของระบบปฏิบัตกิาร นอกจากน้ี ซอฟต์แวร์ยัง
สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อให้ความช่วยเหลอืส่วนใหญ ่เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านอกัษรเบรลล ์และ
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความ สําหรับผู้ใช้ท่ีตาบอดส ีปุ่มและแท็บสีท่ีใช้ในซอฟต์แวร์ของ HP จะมีข้อความ
หรือป้ายช่ือไอคอนท่ีสื่อถึงการใช้งานท่ีเหมาะสม
การเคล่ือนไหว
สําหรับผู้ใช้ท่ีมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจะสามารถใช้ฟังก์ชนัต่างๆ ของซอฟต์แวร์ของ HP ได้โดยใช้คํา
สัง่จากแป้นพมิพ ์นอกจากน้ี ซอฟตแ์วร์ของ HP ยงัสนับสนนุตวัเลือกการเข้าใช้งานของ Windows เช่น
StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ด้วย ผู้ใช้ท่ีมีความแขง็แรงและการเข้าถึงได้อย่าง
จํากดั สามารถใช้งานฝาครอบเครื่องพิมพ ์ปุ่มต่าง ๆ ถาดกระดาษ และตวัปรับแนวกระดาษได้โดยไม่มีปัญหา
การให้บรกิารช่วยเหลือ
หากต้องการรายละเอยีดเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการเข้าใช้งานเครื่องพมิพ์น้ี และความรับผดิชอบของ HP ท่ีมีต่อการ
เข้าใช้งานผลิตภณัฑ ์โปรดดขู้อมูลในเวบ็ไซต์ของ HP ท่ี www.hp.com/accessibility

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกบัการเข้าใช้งานของ Mac OS X โปรดดขู้อมูลในเวบ็ไซต์ของ Apple ท่ี
www.apple.com/accessibility
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3 Print (พิมพ์)

ซอฟต์แวร์แอพพลเิคชนัจะดําเนินการตัง้ค่าการพมิพ์ส่วนใหญ่โดยอตัโนมัต ิเปลี่ยนการตัง้ค่าต่างๆ ด้วยตัวเองต่อ
เมื่อคุณต้องการเปลีย่นคุณภาพการพมิพ ์พมิพ์ลงบนกระดาษเฉพาะประเภท หรือใช้คุณสมบัตพิเิศษ
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● พมิพ์ภาพถ่าย
● การพิมพ์เอกสาร
● การพมิพล์งบนทัง้สองดา้นของหน้ากระดาษ (การพมิพ์สองด้าน)

● การพิมพ์ด้วย AirPrint

● การพิมพ์โดยใช้จํานวน dpi สงูสดุ
● เคล็ดลบัเพ่ือความสําเรจ็ในการพมิพ์
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พิมพ์ภาพถ่าย
ตรวจสอบว่าไดใ้ส่กระดาษในถาดภาพถ่ายอยา่งถูกต้องแล้ว

วธีิพมิพ์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์หน่วยความจํา
1. เสยีบอปุกรณ์หน่วยความจําลงในช่องใส่

2. บนจอแสดงผลเครื่องพมิพ์ ให้เลือกภาพถ่ายท่ีคุณต้องการพมิพ ์แล้วกดเลือก Continue (ดําเนินการต่อ)

3. ระบุจํานวนภาพถ่ายท่ีจะพมิพ์

4. กดเลือก  (Edit (แก้ไข)) เพ่ือเปลีย่นความสว่าง ตดั หรอืหมุนภาพถ่ายท่ีเลือก หรอืกดเลือก  (Print
Settings (การตัง้ค่าการพมิพ)์ ) เพ่ือใช้คุณสมบัติเช่น Red Eye Removal (ลบตาแดง) หรือ Photo Fix
(แก้ไขภาพ)

5. กดเลือก Continue (ดําเนินการต่อ) และแสดงตัวอย่างภาพถ่ายท่ีเลือก

6. แตะ Print (พมิพ์) เพื่อเริม่พิมพ์

การพมิพ์ภาพถ่ายจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1. จากซอฟต์แวร ์เลือก Print (พมิพ์)

2. ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ

ปุ่มน้ีอาจเรยีกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตวัเลอืก), Printer Setup (การตัง้ค่าเครื่องพิมพ)์,
Printer Properties (คุณสมบัติเคร่ืองพมิพ)์, Printer (เคร่ืองพมิพ์) หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีต้องการ)
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัซอฟต์แวร์แอพพลเิคชนั

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
● บนแท็บ Layout (หน้าท่ีจดัวางไว)้ ให้เลือกการจดัวาง Portrait (แนวตัง้) หรือ Landscape (แนว

นอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดงึลง
Media (วัสดุพมิพ)์ ในพื้นท่ี Tray Selection (การเลอืกถาด) แล้วเลอืกคุณภาพการพมิพ์ท่ีเหมาะ
สมในพื้นท่ี Quality Settings (การตัง้ค่าคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ขัน้สูง) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาด
กระดาษ) แบบดงึลง
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5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)

6. คลิก OK (ตกลง) แล้วคลิก Print (พมิพ์) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต้ตอบ Print (พมิพ)์

หมายเหตุ: หลังจากพมิพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นํากระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ใช้ออกจากถาดภาพถ่าย จดัเกบ็
กระดาษภาพถ่ายเพื่อไม่ให้กระดาษม้วนตัว ซ่ึงทําให้คุณภาพงานพมิพ์ลดลง

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร ์(OS X)

1. ให้ใส่กระดาษลงในถาด สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี การวางวัสดุพมิพ ์ในหน้า 12

2. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟต์แวร ์ให้เลือก Print (พมิพ)์

3. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเลือกอยู่

4. กําหนดตัวเลือกการพมิพ์
หากคุณไม่เหน็ตัวเลือกในกรอบโต้ตอบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหต:ุ ตวัเลอืกต่อไปน้ีสามารถใช้ได้กบัเครื่องพิมพ์ท่ีเชื่อมต่อ USB ตําแหนง่ของตวัเลือกอาจแตก
ต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการในเมนปู๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษท่ี
ถกูต้องและตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพมิพ์ให้ตรงกันแล้ว

b. เลือก Orientation (การจัดวาง)

c. จากเมนปู๊อปอพั ให้เลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) แล้วเลอืกการตัง้ค่าต่อไป
น้ี:

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม
● Quality (คุณภาพ): Best (ดท่ีีสดุ) หรอื Maximum dpi (จํานวน dpi สงูสดุ)

● คลิกรูปสามเหลีย่ม Color Options (ตวัเลือกส)ี แล้วเลอืกตวัเลือก Photo Fix (แก้ไขภาพถ่าย)
ท่ีเหมาะสม
◦ Off (ปิด): ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรูปภาพ
◦ Basic (พื้นฐาน): ปรบัโฟกสัของภาพอัตโนมตั;ิ ปรับความคมของภาพพอประมาณ

5. เลือกการตัง้ค่าการพมิพ์อื่นๆ ท่ีคุณต้องการ แล้วคลิก Print (พมิพ์)
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การพิมพ์เอกสาร
ตรวจสอบวา่มีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษ

วธีิพมิพ์เอกสาร
1. จากซอฟต์แวร ์เลือก Print (พมิพ์)

2. ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ

ปุ่มน้ีอาจเรยีกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตวัเลอืก), Printer Setup (การตัง้ค่าเครื่องพิมพ)์,
Printer Properties (คุณสมบัติเคร่ืองพมิพ)์, Printer (เคร่ืองพมิพ์) หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีต้องการ)
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัซอฟต์แวร์แอพพลเิคชนั

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
● บนแท็บ Layout (หน้าท่ีจดัวางไว)้ ให้เลือกการจดัวาง Portrait (แนวตัง้) หรือ Landscape (แนว

นอน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดงึลง
Media (วัสดุพมิพ)์ ในพื้นท่ี Tray Selection (การเลอืกถาด) แล้วเลอืกคุณภาพการพมิพ์ท่ีเหมาะ
สมในพื้นท่ี Quality Settings (การตัง้ค่าคุณภาพ)

● คลิก Advanced (ขัน้สูง) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาด
กระดาษ) แบบดงึลง

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ

6. คลิก Print (พมิพ์) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริม่ต้นการพมิพ์

การพมิพ์เอกสาร (OS X)

1. ให้ใส่กระดาษลงในถาด สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี การวางวัสดุพมิพ ์ในหน้า 12

2. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟต์แวร ์ให้เลือก Print (พมิพ)์

3. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเลือกอยู่

4. ระบุคุณสมบัติของหน้า
หากคุณไม่เหน็ตัวเลือกในกรอบโต้ตอบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหต:ุ ตัวเลอืกต่อไปน้ีสามารถใช้ได้กบัเครื่องพิมพ์ท่ีเชื่อมต่อ USB ตําแหน่งของตวัเลอืกอาจแตก
ต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

● เลือกขนาดกระดาษ
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หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษท่ี
ถกูต้องและตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพมิพ์ให้ตรงกันแล้ว

● เลือกแนวการวางกระดาษ
● ใส่เปอร์เซ็นต์การปรบัขนาด

5. คลิก Print (พมิพ์)

หมายเหตุ: หากเอกสารท่ีพมิพ์แล้วไม่อยู่ในระยะขอบของกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกภาษาและ
ภมูิภาคท่ีถูกต้อง บนจอแสดงผลของเครื่องพมิพ ์ให้เลือก Settings (การตัง้ค่า) จากนัน้เลอืก Preferences
(ลักษณะท่ีต้องการ) เลือกภาษาและภูมภิาคของคุณจากตัวเลือกท่ีมีให้ การตัง้ค่าภาษาและประเทศ/ภมูิภาค ท่ีถูก
ต้องช่วยทําให้แน่ใจว่าเครื่องพมิพ์จะมีการตัง้ค่าขนาดกระดาษเริ่มต้นท่ีเหมาะสม
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การพิมพ์ลงบนทัง้สองด้านของหน้ากระดาษ (การพิมพ์สอง
ด้าน)
การพมิพ์สองด้าน

ด้วยการใช้กลไกในการพมิพ์สองด้านโดยอตัโนมัต ิ(อปุกรณ์สําหรับการพมิพ์สองด้าน) คุณจะสามารถพมิพ์งานลง
บนกระดาษทัง้สองด้านได้โดยอตัโนมัติ
1. จากซอฟต์แวร ์เลือก Print (พมิพ์)

2. ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ

ปุ่มน้ีอาจเรยีกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตวัเลอืก), Printer Setup (การตัง้ค่าเครื่องพมิพ)์,
Printer Properties (คุณสมบัติเคร่ืองพมิพ)์, Printer (เคร่ืองพมิพ์) หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีต้องการ)
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัซอฟต์แวร์แอพพลเิคชนั

4. เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสม
● ในแท็บ Layout (เค้าโครง) ให้เลือกการจดัวาง Portrait (แนวตัง้) Landscape (แนวนอน) แล้วเลอืก

Flip on Long Edge (กลบัด้านตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge (กลบัด้านตามแนวสัน้) จาก
เมนแูบบหล่นลง Print on Both Sides (พมิพ์ทัง้สองด้าน)

● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดงึลง
Media (วัสดุพมิพ)์ ในพื้นท่ี Tray Selection (การเลอืกถาด) แล้วเลอืกคุณภาพการพมิพ์ท่ีเหมาะ
สมในพื้นท่ี Quality Settings (การตัง้ค่าคุณภาพ)

● คลิกปุ่ม Advanced (ขัน้สูง) ในพื้นท่ี Paper/Output (กระดาษ/งานพมิพ)์ และเลือกขนาดกระดาษท่ี
เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษท่ี
ถกูต้องและตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพมิพ์ให้ตรงกันแล้ว

5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพมิพ์

หมายเหต:ุ หลังจากพิมพ์เอกสารไปหน่ึงหน้า รอให้เครื่องพมิพ์ใส่กระดาษใหม่โดยอัตโนมัตเิพื่อพมิพ์อกี
ด้าน คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ

การพมิพ์สองด้าน (OS X)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟต์แวร ์ให้เลือก Print (พมิพ)์

2. ในกล่องโต้ตอบ Print (พมิพ์) ให้เลือก Layout (หน้าท่ีจดัวางไว)้ จากเมนูป๊อปอพั

3. เลือกชนิดของการเชื่อมต่อท่ีคุณต้องการใช้สําหรับหน้ากระดาษทัง้สองด้าน แล้วคลิก Print (พมิพ)์
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การพิมพ์ด้วย AirPrint
การพมิพ์โดยใช ้AirPrint ของ Apple มีการสนับสนนุใน iOS 4.2 และ Mac OS X 10.7 หรอืใหม่กว่า ใช้
AirPrint เพื่อสัง่พมิพ์แบบไร้สายไปยงัเครื่องพมิพ์จาก iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรอืใหม่กว่า), หรอื iPod
touch (รุ่นท่ีสามหรอืใหม่กว่า) ในแอพพลเิคชนัแบบพกพาต่อไปน้ี:

● Mail (เมล)

● ภาพถ่าย
● Safari

● แอพพลเิคชนับรษิทัอื่นท่ีได้รับการสนับสนุน เช่น Evernote

การจะใช ้AirPrint ให้ตรวจสอบดงัต่อไปน้ี:

● เครื่องพมิพ์และอปุกรณ ์Apple จะต้องเชื่อมต่อกนัในเครือข่ายเดียวกนัโดยเป็นอปุกรณ์ท่ีเปิดใช ้AirPrint
ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการใช ้AirPrint และเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ใดของ HP ท่ีเข้ากนัได้กับ
AirPrint ให้ไปท่ี www.hp.com/go/mobileprinting

● ใส่กระดาษทีต่รงกับการตัง้ค่ากระดาษของเครื่องพิมพ์
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การพิมพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด
ใช้โหมดจุดต่อน้ิว (dpi) สงูสดุเพื่อพมิพ์ภาพคณุภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพมิพ์แบบจํานวน dpi สงูสดุ จะใช้เวลานานกว่าการพมิพ์ด้วยการตัง้ค่าแบบอื่นๆ และจําเป็นต้องใช้พื้นท่ีดสิก์
จํานวนมาก

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสดุ
1. จากซอฟต์แวร ์เลือก Print (พมิพ์)

2. ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ

ปุ่มน้ีอาจเรยีกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตวัเลอืก), Printer Setup (การตัง้ค่าเครื่องพิมพ)์,
Printer Properties (คุณสมบัติเคร่ืองพมิพ)์, Printer (เคร่ืองพมิพ์) หรือ Preferences (ลกัษณะท่ีต้องการ)
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัซอฟต์แวร์แอพพลเิคชนั

4. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5. จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพมิพ์) เลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพ์ท่ีเหมาะสม

6. คลิกปุ่ม Advanced (ขัน้สูง)

7. ในส่วน Printer Features (คุณสมบัตเิครื่องพมิพ)์ ให้เลือก Yes (ใช)่ จากรายการแบบดึงลง Print in Max
DPI (พมิพ์ด้วย dpi สงูสดุ)

8. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดงึลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดตวัเลอืกขัน้สงู

10. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หน้าท่ีจดัวางไว)้ และคลกิ OK (ตกลง) เพื่อพมิพ์

การพมิพ์โดยใช ้dpi สูงสดุ (OS X)

1. จากเมน ูFile (ไฟล)์ ในซอฟต์แวร ์ให้เลือก Print (พมิพ)์

2. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเลือกอยู่

3. กําหนดตัวเลือกการพมิพ์
หากคุณไม่เหน็ตัวเลือกในกรอบโต้ตอบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหต:ุ ตัวเลอืกต่อไปน้ีสามารถใช้ได้กบัเครื่องพิมพ์ท่ีเชื่อมต่อ USB ตําแหน่งของตวัเลอืกอาจแตก
ต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั
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a. เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการในเมนปู๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย่น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษท่ี
ถกูต้องและตัง้ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพมิพ์ให้ตรงกันแล้ว

b. จากเมนปู๊อปอพั ให้เลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) แล้วเลอืกการตัง้ค่าต่อไป
น้ี:

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษท่ีเหมาะสม
● Quality (คุณภาพ): Maximum dpi (dpi สูงสดุ)

4. เลือกค่าการพมิพ์อื่นๆ ท่ีคุณต้องการ แล้วคลิก Print (พมิพ์)
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เคล็ดลับเพ่ือความสําเร็จในการพิมพ์
ปฏิบัติตามคําแนะนําต่อไปน้ีเพื่อความสําเร็จในการพมิพ์

เคล็ดลับสําหรับการพิมพ์จากคอมพวิเตอร์
สําหรับข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการพมิพ์เอกสาร ภาพถ่าย หรือซองจดหมายจากคอมพวิเตอร ์ให้ใช้การเชื่อมโยง
ต่อไปน้ีเพื่อไปยังคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรบัระบบปฏบัิติการ
● เรียนรู้วิธกีารพมิพ์ภาพถ่ายท่ีบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกท่ีนี่เพือ่ดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

● เรียนรู้วิธีการพมิพ์ซองจดหมายจากคอมพวิเตอร์ของคุณ คลิกท่ีนี่เพือ่ดูขอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน

เคล็ดลับเก่ียวกบัหมกึพมิพ์และกระดาษ
● ใช้ตลับหมึกพมิพ ์HP ของแท้ ตลับหมึกพมิพ ์HP ของแท้ได้รบัการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช้สําหรับ

เครื่องพมิพ์ของ HP ซ่ึงทําให้คุณพมิพง์านคุณภาพเย่ียมได้อย่างต่อเน่ือง
● ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลบัหมึกพมิพ์มีหมึกพมิพเ์พียงพอ หากต้องการดรูะดับหมึกพมิพ์โดยประมาณ

แตะ  (Ink (หมึกพมิพ)์) จากหน้าจอหลกั

หากต้องการเรยีนรู้เคล็ดลบัเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการใช้งานตลับหมึกพิมพ ์โปรดด ูเคล็ดลบัเกีย่วกับการใช้หมึก
พมิพ์ ในหน้า 59 สําหรับข้อมูลเพิม่เติม

● ใส่ปึกกระดาษ ไม่ใช่แค่หน่ึงแผ่น ใช้กระดาษท่ีเรียบและสะอาดซ่ึงมีขนาดเท่ากัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่
กระดาษประเภทเดียวกันเท่านัน้ในคราวเดียวกนั

● เล่ือนตวัปรับความกว้างกระดาษในถาดป้อนกระดาษให้พอดกีับกระดาษทุกชนิด ตรวจดวู่าตัวปรบัความ
กว้างกระดาษไม่ทําให้กระดาษในถาดกระดาษโค้งงอ

● กําหนดคุณภาพการพมิพ์และขนาดกระดาษให้ตรงกบัประเภทและขนาดของกระดาษท่ีใส่ไว้ในถาดกระดาษ

เคล็ดลับการตัง้ค่าเครื่องพมิพ์
● บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดงึลง Media

(วสัดพุมิพ์) ในพื้นท่ี Tray Selection (การเลอืกถาด) แล้วเลอืกคุณภาพการพิมพ์ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี
Quality Settings (การตัง้ค่าคุณภาพ)

● เลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากจากรายการแบบดงึลง Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในกล่องโต้ตอบ
Advanced Options (ตวัเลอืกขัน้สงู) เข้าถึงกล่องโต้ตอบ Advanced Options (ตัวเลือกขัน้สูง) ด้วยการ
คลิกปุ่ม Advanced (ขัน้สูง) บนแท็บ Layout (หน้าท่ีจัดวางไว)้ หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

● หากต้องการเปลีย่นการตัง้ค่าการพมิพ์เร่ิมต้น คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แล้วคลิก Set
Preferences (ตัง้ค่าลกัษณะทีต่้องการ) ในซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์

ขึ้นอยู่กับระบบปฏบิตัิการของคุณ เปิดซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ด้วยวิธกีารอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี:
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◦ Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม่ แล้วเลอืกชื่อเครื่องพมิพ์
◦ Windows 8: บนหน้าจอ Start (เร่ิม) คลิกขวาบนพื้นท่ีว่างของหน้าจอ คลิก All Apps (โปรแกรม

ทัง้หมด) บนแถบโปรแกรม แล้วคลิกไอคอนท่ีมีชื่อเครื่องพิมพ์
◦ Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร ์ให้คลิก Start (เร่ิม)

เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5640 series แล้วคลิก
HP ENVY 5640 series

● หากคุณตอ้งการพมิพ์เอกสารขาวดําโดยใช้หมึกสดีําเท่านัน้ ให้คลิกปุ่ม Advanced (ขัน้สงู) จากเมนแูบบดึง
ลง Print in Grayscale (พมิพ์เป็นสเีทา) ให้เลือก Black Ink Only (หมึกสดีําเท่านัน้) จากนัน้คลิกปุ่ม OK
(ตกลง)

เคล็ดลับการตัง้ค่าเครื่องพมิพ์
● ในกล่องโต้ตอบ 'พมิพ์' ให้ใช้เมนปู๊อปอปั Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพื่อเลอืกขนาดกระดาษท่ีป้อน

เข้าไปในเครื่องพิมพ์
● ในกล่องโต้ตอบ Print (พมิพ์) ให้เลือกเมนูป๊อปอพั Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) และเลือกประเภท

กระดาษและคุณภาพท่ีเหมาะสม
● หากคุณตอ้งการพมิพ์เอกสารขาวดําโดยใช้หมึกสดีําเท่านัน้ ให้เลือก Paper Type/Quality (ประเภท

กระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูป๊อปอพั และเลือก Grayscale (สีเทา) จากเมนปู๊อปอพั Color (สี)

หมายเหตุ
● ตลับหมึกพมิพ ์HP ของแท้ได้รับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช้สําหรับเคร่ืองพมิพ์และกระดาษของ HP

ซึ่งทําให้คุณสามารถพมิพ์งานคุณภาพเย่ียมได้อย่างง่ายดาย

หมายเหต:ุ HP ไม่สามารถรบัประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของวัสดส้ิุนเปลอืงท่ีไม่ใช่ของ HP การ
ต้องเข้ารับบริการหรอืซ่อมแซมผลิตภณัฑ์อนัเป็นผลจากการใช้วสัดสุิ้นเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยู่ภาย
ใต้การรับประกนั
หากแน่ใจว่าคุณได้ซื้อตลบัหมึกพมิพ ์HP ของแท้แล้ว โปรดไปท่ี
www.hp.com/go/anticounterfeit

● การแจ้งเตอืนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจดุประสงค์ในการ
วางแผนเตรยีมการเท่านัน้

หมายเหต:ุ เมื่อคุณได้รบัข้อความเตือนว่าระดบัหมึกเหลือน้อย โปรดพจิารณาการเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ์
เพ่ือหลกีเลี่ยงปัญหาการพมิพ์ล่าช้าท่ีอาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปล่ียนตลบัหมึกพมิพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงาน
พมิพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรบัได้

● การตัง้ค่าซอฟต์แวร์ท่ีเลอืกไว้ในไดรเวอร์เคร่ืองพมิพ์จะมีผลเฉพาะกบัการพมิพ์เท่านัน้ ไม่รวมถึงการทํา
สําเนาหรือการสแกน

● คุณสามารถพมิพ์เอกสารของคณุลงในกระดาษทัง้สองด้าน
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4 การใช้บริการทางเว็บ

● บริการทางเวบ็คอือะไร
● การตัง้ค่าบรกิารทางเว็บ
● การพิมพ์ด้วย HP ePrint

● การใช ้วสัดสุําหรบัพมิพ์ของ HP

● การใช้งานเวบ็ไซต ์HP Connected

● การลบบริการทางเว็บ
● เคล็ดลบัสําหรับการใช้บรกิารทางเวบ็
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บริการทางเว็บคืออะไร
ePrint

● ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ท่ีช่วยให้คุณสามารถสัง่พมิพ์ไปยงัเครื่องพมิพ์ท่ีสนับสนนุ HP ePrint ของคุณ
ได้ทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงง่ายเพยีงส่งอเีมลไปยังท่ีอยู่อเีมลท่ีกําหนดไว้ให้กบัเครื่องพมิพ ์เมื่อคุณเปิดใช้งาน
บริการบนเว็บท่ีเครื่องพมิพ ์โดยไม่จําเป็นต้องใช้ไดรเวอรห์รอืซอฟต์แวร์พเิศษ หากคุณสามารถส่งอีเมล คุณ
กส็ามารถพิมพ์ได้จากทุกท่ีโดยใช้ ePrint

หลังจากสมัครบัญชผีู้ใช้ใน HP Connected (www.hpconnected.com) คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อดู
สถานะงาน ePrint จดัการคิวงานเครื่องพมิพ ์ePrint กําหนดตัวบุคคลท่ีสามารถใช้อเีมลแอดเดรส ePrint
เพื่อพมิพ์งาน หรือขอคําแนะนําสําหรับ ePrint

วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP

● HP Printables ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและพมิพ์เน้ือหาทางเว็บท่ีกําหนดรปูแบบสําเร็จได้โดยตรงจาก
เครื่องพมิพ์ของคุณ นอกจากน้ี คุณยังสามารถสแกนและจัดเก็บเอกสารแบบดิจิทัลบนเวบ็ได้ด้วย
HP Printables มเีน้ือหาหลากหลายให้คุณเลือกด ูตัง้แต่คูปองร้านค้าไปจนถึงกิจกรรมครอบครวั ข่าวสาร
การท่องเท่ียว กีฬา การทําอาหาร ภาพถ่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย และคุณยังสามารถดแูละพมิพ์ภาพ
ออนไลน์จากเวบ็ไซต์ภาพถ่ายยอดนิยมได้
HP Printables บางโปรแกรมยงัช่วยให้คุณกําหนดเวลาส่งเน้ือหาแอพพลิเคชัน่ไปยังเครื่องพมิพ์ของคุณได้
อีกด้วย
เน้ือหาท่ีมีการจดัรปูแบบไว้ล่วงหน้าซ่ึงได้รับการออกแบบเฉพาะสําหรับเครื่องพมิพ์ของคุณหมายความว่า
จะไม่มีการตัดเน้ือหาหรือภาพใดออก และไม่มีการพมิพ์หน้าส่วนเกนิท่ีมข้ีอความแค่บรรทัดเดียว ใน
เครื่องพมิพ์บางเครื่อง คุณสามารถเลือกการตัง้ค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพ์บนหน้าจอดูตวัอย่างงาน
พมิพ์ได้ด้วย
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การตัง้ค่าบริการทางเว็บ
ก่อนท่ีคุณจะตัง้ค่าบรกิารทางเว็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพมิพ์เชื่อมต่อกับอนิเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย
หากต้องการตัง้ค่าบริการทางเว็บ ให้ใช้วิธใีดวธิหีน่ึงต่อไปน้ี

การตัง้ค่าบริการทางเวบ็โดยใช้แผงควบคมุเครื่องพมิพ์
1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพมิพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ค่า)

2. กดเลือก การตัง้ค่า Web Services (บริการทางเวบ็)

3. กดเลือก ยอมรับ เพื่อยอมรับข้อกําหนดการใช้งานของบรกิารทางเว็บและเปิดใช้งานบริการทางเว็บ

4. ในหน้าจอ Auto Update (อพัเดตอัตโนมัต)ิ ให้แตะYes (ใช่) เพื่ออนุญาตให้เครื่องพมิพ์ตรวจหาและตดิ
ตัง้อัพเดตผลิตภณัฑ์โดยอตัโนมัติ

หมายเหต:ุ หากมีการอพัเดตเครื่องพมิพ ์เครื่องพมิพ์จะดาวน์โหลดและติดตัง้การอพัเดต แล้วรีสตาร์ท
คุณจะตอ้งทวนซํ้าตัง้แต่ขัน้ตอนท่ี 1 เพื่อตัง้ค่า ePrint

หมายเหต:ุ ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตอืนให้ใส่การตัง้ค่าพรอ็กซ ีและเครือข่ายของคณุใช้การตัง้ค่าพร็อกซี
ให้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอในการตัง้ค่าพรอ็กซเีซิร์ฟเวอร ์หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ให้ติดต่อผู้
ดูแลระบบเครอืข่าย หรอืผู้ท่ีตัง้ค่าเครอืข่าย

5. เมื่อเครื่องพมิพ์เชื่อมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แล้ว เครื่องพมิพ์จะพิมพ์หน้าข้อมูล ปฏบัิตติามคําแนะนําในหน้า
ข้อมูลเพื่อดําเนินการตัง้ค่าให้เสรจ็สิน้

การตัง้ค่าบริการทางเวบ็โดยใช้เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว
1. เปิด EWS สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68

2. คลิกท่ีแท็บ บรกิารบนเว็บ
3. ในส่วน Web Services Settings (การตัง้ค่าบริการทางเวบ็) คลิก Setup (การตัง้ค่า) แล้วคลิก

Continue (ดําเนินการต่อ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อยอมรับข้อกําหนดการใช้

4. ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตอืน ให้เลือกอนญุาตให้เคร่ืองพมิพ์ทําการตรวจหาและติดตัง้การอพัเดตเครื่องพมิพ์

หมายเหต:ุ หากมีการอพัเดตเครื่องพมิพ ์เครื่องพมิพ์จะดาวน์โหลดและติดตัง้การอพัเดต แล้วรีสตาร์ท
ทวนขัน้ตอนจากขัน้ท่ี 1 เพื่อตัง้ค่า ePrint

หมายเหต:ุ ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตอืนให้ใส่การตัง้ค่าพรอ็กซ ีและเครือข่ายของคณุใช้การตัง้ค่าพร็อกซี
ให้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอในการตัง้ค่าพรอ็กซเีซิร์ฟเวอร ์หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ให้ติดต่อผู้
ดูแลระบบเครอืข่าย หรอืผู้ท่ีตัง้ค่าเครอืข่าย

5. เมื่อเครื่องพมิพ์เชื่อมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แล้ว เครื่องพมิพ์จะพิมพ์หน้าข้อมูล ปฏบัิตติามคําแนะนําในหน้า
ข้อมูลเพื่อดําเนินการตัง้ค่าให้เสรจ็สิน้
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การตัง้ค่าบริการทางเวบ็โดยใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์HP(Windows)

1. เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ ์HP สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดทูี ่เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
HP(Windows) ในหน้า 17

2. ในหน้าต่างท่ีปรากฏ ดบัเบิลคลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แล้วเลอืก Connect Printer to the
Web (เชื่อมต่อเครื่องพมิพ์ไปยงัเว็บ) ภายใต ้Print (พมิพ)์ โฮมเพจของเครื่องพมิพ ์(เว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝัง
ตวั) จะเปิดข้ึน

3. คลิกท่ีแท็บ บรกิารบนเว็บ
4. ในส่วน Web Services Settings (การตัง้ค่าบริการทางเวบ็) คลิก Setup (การตัง้ค่า) แล้วคลิก

Continue (ดําเนินการต่อ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อยอมรับข้อกําหนดการใช้

5. ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตอืน ให้เลือกอนญุาตให้เคร่ืองพมิพ์ทําการตรวจหาและติดตัง้การอพัเดตเครื่องพมิพ์

หมายเหต:ุ หากมีการอพัเดตเครื่องพมิพ ์เครื่องพมิพ์จะดาวน์โหลดและติดตัง้การอพัเดต แล้วรีสตาร์ท
คุณจะตอ้งทวนซํ้าตัง้แต่ขัน้ตอนที ่1 เพื่อตัง้ค่า ePrint

หมายเหต:ุ ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตอืนให้ใส่การตัง้ค่าพรอ็กซ ีและเครือข่ายของคณุใช้การตัง้ค่าพร็อกซี
ให้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอในการตัง้ค่าพรอ็กซเีซิร์ฟเวอร ์หากคุณไม่มีข้อมูลน้ี ให้ตดิต่อผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย หรือผู้ท่ีตัง้ค่าเครอืข่าย

6. เมื่อเครื่องพมิพ์เชื่อมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แล้ว เครื่องพมิพ์จะพิมพ์หน้าข้อมูล ปฏบัิตติามคําแนะนําในหน้า
ข้อมูลเพื่อดําเนินการตัง้ค่าให้เสรจ็สิน้

THWW การตัง้ค่าบรกิารทางเว็บ 35



การพิมพ์ด้วย HP ePrint
HP ePrint เป็นบรกิารฟรีจาก HP ท่ีช่วยให้คุณสามารถสัง่พมิพ์ไปยงัเครื่องพมิพ์ท่ีสามารถใช้ HP ePrint ได้ทุกท่ี
ท่ีคุณสามารถส่งอเีมล เพียงส่งเอกสารและภาพถ่ายไปยงัท่ีอยู่อเีมลท่ีกําหนดให้กบัเครื่องพมิพ์ของคุณเมื่อคุณ
เปิดใช้งานบริการทางเว็บ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์หรอืซอฟต์แวร์เพิม่เติม
● เคร่ืองพมิพ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครอืข่ายแบบไร้สาย คุณจะไม่สามารถใช ้HP ePrint

ผ่านการเชื่อมต่อกบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB

● เคร่ืองพมิพ์อาจพิมพ์สิง่ท่ีแนบแตกตา่งจากลักษณะท่ีปรากฏในโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีสร้างสิง่ท่ีแนบนัน้
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัตัวเลอืกแบบอกัษรและเค้าโครงท่ีใช้ของต้นฉบับ

● การปรับปรุงผลิตภณัฑ์ท่ีใช้งานได้ฟรีจะให้มาพรอ้มกบั HP ePrint การปรับปรงุบางส่วนอาจต้องเปิดใช้งาน
ฟังก์ชนัการทํางานบางอย่าง

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชบีน HP Connected แล้ว (www.hpconnected.com) คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดู
สถานะงานใน ePrint จดัลําดบัการพมิพ์ของ ePrint ควบคุมผู้ท่ีสามารถใช้ท่ีอยู่อีเมล ePrint ของเครื่องพิมพ์เพื่อ
พมิพ์และดวูธิใีช ้ePrint ได้

ก่อนเริ่มใช ้ePrint โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่า
● เคร่ืองพมิพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายท่ีให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
● บริการทางเวบ็เปิดอยู ่หากยงัไม่เปิด จะปรากฏข้อความแจ้งเตอืนให้คุณเปิด

วธีิพมิพ์เอกสารด้วย ePrint จากท่ีใดก็ได้
1. เปิดใช้งานบริการทางเว็บ

a. จากหน้าจอหลกั ให้แตะไอคอน  (ePrint)

b. ยอมรบัข้อกําหนดการใช้งาน แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ เพ่ือเปิดใช้งานบริการทางเว็บ

c. พมิพ์หน้าเวบ็ข้อมูล ePrint แล้วปฏบัิติตามคําแนะนําในหน้านัน้ เพื่อลงชื่อสมัครใช้บัญช ีePrint

2. ค้นหาที่อยู่อเีมลสําหรบั ePrint ของคุณ

a. แตะไอคอน ePrint บนหน้าจอหลกั คุณจะพบเมน ูWeb Services Settings (การตัง้ค่าบรกิารทาง
เว็บ) บนจอแสดงผลของเครื่องพมิพ์

b. ท่ีอยู่อีเมลของเครื่องพมิพ์จะปรากฏในเมน ูWeb Services Settings (การตัง้ค่าบริการทางเว็บ)

3. อีเมลเอกสารของคุณไปยงัเครื่องพมิพ์เพื่อพมิพ์ออกมา
a. สร้างอีเมลใหม่และแนบเอกสารท่ีจะพมิพ์

b. ส่งอีเมลไปยงัท่ีอยู่อเีมลของเครื่องพิมพ์
เคร่ืองพมิพ์จะพมิพ์เอกสารท่ีแนบมา
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หมายเหต:ุ เซิร์ฟเวอร ์ePrint จะไม่ยอมรบังานพิมพ์อเีมล หากมีหลายที่อยู่อีเมลในฟิลด ์"To" (ถึง) หรอื
"Cc" (สําเนาถึง) ให้ป้อนที่อยู่อีเมล HP ePrint ลงในฟิลด ์"To" (ถึง) เท่านัน้ อย่าป้อนท่ีอยู่อเีมลเพิม่เตมิใน
ฟิลด์อื่นๆ

หมายเหตุ: อเีมลของคุณจะได้รับการพิมพ์ทันทีท่ีได้รับ โดยไม่มีการรับประกันเวลาทีจ่ะได้รบัอเีมลหรอืการได้
รบัอีเมลเช่นเดียวกบัอเีมลทัว่ไป คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพมิพ์ได้จาก HP Connected
(www.hpconnected.com)

หมายเหตุ: เอกสารท่ีพมิพ์ด้วย ePrint อาจแตกต่างจากต้นฉบับ ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการจัดข้อความ
อาจแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ สําหรับเอกสารท่ีต้องพมิพ์ให้มีคุณภาพสูง (เช่น เอกสารทางกฎหมาย) เราขอ
แนะนําให้คุณพมิพ์งานจากซอฟต์แวรแ์อพพลเิคชนับนคอมพวิเตอร์ของคุณ ซ่ึงทําให้คุณสามารถควบคุมลกัษณะ
ของงานท่ีพมิพ์ออกมาได้มากขึ้น

 คลิกท่ีนีเ่พือ่ดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน
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การใช้ วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP
พมิพ์เอกสารจากเว็บไซต์โดยไม่ใช้คอมพวิเตอร์ได้โดยการตัง้ค่า วัสดุสําหรบัพมิพ์ของ HP ซ่ึงเป็นบรกิารฟรีจาก
HP คุณสามารถพมิพ์เอกสารส,ี ปฏทิิน, เกมปริศนา, สูตรอาหาร, แผนท่ี และอื่นๆ ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับแอพพลิเคชนัท่ีมี
ให้ใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

ไปที่เว็บไซต ์HP Connected เพื่อดขู้อมูลเพิม่เติมและข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะ www.hpconnected.com
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การใช้งานเว็บไซต ์HP Connected
ใช้งานเวบ็ไซต ์HP Connected ของ HP ได้ฟร ีเพื่อตัง้ค่าความปลอดภัยเพิม่เติมสําหรับ HP ePrint และระบุที่
อยู่อีเมลท่ีอนญุาตให้ส่งอเีมลไปยังเครื่องพมิพ์ของคุณ นอกจากน้ี คุณสามารถรบัอัพเดตของผลติภณัฑ์
แอพพลเิคชันเพ่ิมเตมิ และบริการฟรีอื่นๆ
ไปที่เว็บไซต ์HP Connected เพื่อดขู้อมูลเพิม่เติมและข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะ www.hpconnected.com
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การลบบริการทางเว็บ
การลบบรกิารทางเวบ็

1. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพมิพ์ กดเลือก  (ePrint) แล้วกดเลือก  (Web Services

Settings) (การตัง้ค่าบริการทางเว็บ)

2. คลิก Remove Web Services (ลบบรกิารทางเวบ็)
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เคล็ดลับสําหรับการใช้บริการทางเว็บ
ใช้เคล็ดลบัต่อไปน้ีเพื่อพิมพ์แอพพลเิคชนัและใช ้HP ePrint

เคล็ดลับสําหรับการพมิพ์แอพพลเิคชันและการใช ้HP ePrint

● เรียนรู้วิธแีบ่งปันภาพถ่ายของคณุทางออนไลน์และสัง่พมิพ ์คลิกท่ีนี่เพือ่ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

● เรียนรู้เก่ียวกับแอพพลเิคชนัสําหรับการพิมพ์สตูรอาหาร คูปอง และเน้ือหาอื่นๆ จากเวบ็ไซต์ท่ีสะดวกและ
ง่ายดาย คลิกที่นีเ่พือ่ดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน
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5 การทําสําเนาและสแกน

● ทําสําเนาเอกสาร
● การสแกน
● เคล็ดลบัความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน
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ทําสําเนาเอกสาร
เมนู Copy (ทําสําเนา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถเลอืกจํานวนสําเนา และการทําสําเนา
ขาวดําหรอืสีลงบนกระดาษธรรมดาได้ง่าย นอกจากน้ี คุณยงัสามารถเข้าถึงการตัง้ค่าขัน้สงูอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
เช่น การเปลีย่นประเภทและขนาดกระดาษ การปรับความเข้มของสําเนา และการปรบัขนาดสําเนา

ทําสําเนาแบบหน่ึงหน้า
1. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ระบุจํานวนสําเนาและการตัง้ค่า
● จากหน้าจอหลกั ให้แตะ Copy (ทําสําเนา) ตวัดน้ิวไปยงัจํานวนสําเนาท่ีต้องการ
● หากค่าของ 2-Sided (สองด้าน) คือ 1:2 ให้แตะเพื่อเลือก 1:1

● แตะ  (Settings (การตัง้ค่า)) เพื่อระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ ์หรือการ
ตัง้ค่าอื่นๆ

● แตะ  (Back) (ย้อนกลับ) เพื่อกลับสู่หน้าจอ ทําสําเนา

3. กดเลือก Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี) เพื่อเริม่การถ่ายสําเนา

ทําสําเนาแบบสองหน้า
1. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. ระบุจํานวนสําเนาและการตัง้ค่า
● จากหน้าจอหลกั ให้แตะ Copy (ทําสําเนา) ตวัดน้ิวไปยงัจํานวนสําเนาท่ีต้องการ
● หากค่าของ 2-Sided (สองด้าน) คือ 1:1 ให้แตะเพื่อเลือก 1:2

● แตะ  (Settings) (การตัง้ค่า) เลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ จากนัน้แตะ Resize (ปรบัขนาด) เพ่ือให้
แน่ใจว่าได้เลือก Actual (ตามจรงิ) ไว้

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน่สองดา้นจะไม่ทํางานถ้าเลอืกตวัเลอืก Fit to Page (พอดีหน้า) ไว้

● จากหน้าจอ Settings (การตัง้ค่า) ระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพมิพ ์หรือการตัง้
ค่าอื่นๆ

● แตะ  (Back) (ย้อนกลับ) เพื่อกลับสู่หน้าจอ ทําสําเนา

3. กดเลือก Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี) เพื่อเริม่การถ่ายสําเนา

4. ใส่ต้นฉบับที่สองแล้วกดเลือก OK (ตกลง) เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ
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การสแกน
คุณสามารถสแกนเอกสาร ภาพถ่าย และกระดาษประเภทอื่น ๆ แล้วส่งไปยงัปลายทางท่ีแตกต่างกนั เช่น
คอมพวิเตอร์หรอืผู้รับอเีมล
เมื่อทําการสแกนเอกสารด้วยซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์HP คณุสามารถสแกนให้เป็นรปูแบบท่ีสามารถใช้ค้นหาและ
แก้ไขได้

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน่สแกนบางส่วนจะใช้ได้หลังจากติดตัง้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์
● การสแกนไปยงัอปุกรณ์หน่วยความจํา
● Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอเีมล)

● การสแกนโดยใช ้Webscan

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
ก่อนท่ีจะสแกนไปยังคอมพวิเตอร ์ให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์HP ท่ีแนะนําแล้ว โดยทัง้
เครื่องพมิพ์และคอมพวิเตอร์ต้องมีการเชื่อมต่อและเปิดเครื่องไว้
นอกจากน้ี ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์จะต้องเปิดใช้งานก่อนการสแกนในคอมพิวเตอร ์Windows

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพิวเตอร ์(Windows)

คุณสมบัติสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ถูกเปิดใช้งานด้วยค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ถ้าคุณสมบัตน้ีิถูกปิดใช้งานและคุณ
ต้องการเปิดใช้งานอกีครัง้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่าน้ี
1. เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ ์HP

2. ไปยงัส่วน Scan (สแกน)

3. เลือก Manage Scan to Computer (จัดการสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์)

4. คลิก Enable (เปิดใช้งาน)

การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิแกนไปยงัคอมพิวเตอร ์(OS X)

คุณสมบัติสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์ถูกเปิดใช้งานด้วยค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ถ้าคุณสมบัตน้ีิถูกปิดใช้งานและคุณ
ต้องการเปิดใช้งานอกีครัง้ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่าน้ี
1. เปิด HP Utility (ยูทิลิตีข้อง HP)

2. ภายใต ้Scan Settings (การตัง้ค่าสแกน) คลิก Scan to Computer (สแกนไปยงัคอมพวิเตอร์)

3. ให้แน่ใจว่า Enable Scan to Computer (เปิดใช้งานสแกนไปยังคอมพวิเตอร)์ ถูกเลือกไว้
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ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
1. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. แตะ Scan (สแกน) แล้วเลอืก Computer (คอมพวิเตอร์)

3. กดเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีต้องการให้เป็นปลายทางการสแกน

4. เลือกประเภททางลดัสแกนท่ีต้องการ

5. แตะ Start Scan (เริ่มสแกน)

การสแกนต้นฉบบัจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ ์HP (Windows)

1. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. คลิกท่ีแท็บ Print & Scan (พมิพ์และสแกน)

3. ในส่วน Scan (สแกน) คลิก Scan a Document or Photo (สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย)

4. เลือกประเภทการสแกนท่ีคุณตอ้งการจากเมนูทางลัดท่ีปรากฏ จากนัน้คลิก Scan (สแกน)

หมายเหต:ุ หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอย่างการสแกน) คุณสามารถปรับภาพท่ี
สแกนได้ในหน้าจอตวัอย่าง

5. เลือก Save (บันทึก) หากคุณต้องการเปิดแอพพลเิคชนัเพื่อสแกนต่อ หรอืเลอืก Done (เสร็จสิน้) เพ่ือออก
จากแอพพลิเคชนั

6. คลิก Scan (สแกน)

หลังจากบันทึกสแกนเรียบร้อยแล้ว Windows Explorer จะเปิดไดเรกทอรท่ีีจดัเก็บสแกนไว้

การสแกนต้นฉบบัจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ ์HP (OS X)

1. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

HP Scan (การสแกนของ HP) อยู่ในโฟลเดอร ์Applications/Hewlett-Packard (แอพพลเิคชนั/Hewlett-
Packard) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดสิก์

2. เลือกชนิดของโปรไฟล์การสแกนท่ีคุณต้องการและทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ

การสแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจํา
คุณสามารถสแกนลงการ์ดหน่วยความจําหรอืแฟลชไดรฟ ์USBได้โดยตรงจากแผงควบคุมของเครื่องพมิพ์โดยไม่
ต้องใช้คอมพวิเตอร์หรือซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์HP ท่ีมากับเครื่องพมิพ์

หากต้องการสแกนต้นฉบับไปยังอปุกรณ์หน่วยความจําจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
1. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์
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2. เสยีบอปุกรณ์หน่วยความจํา

3. แตะ Scan (สแกน) แล้วเลอืก Memory Device (อุปกรณ์หน่วยความจํา)

4. เปลีย่นตัวเลือกการสแกนหากต้องการ

5. แตะ Start Scan (เริ่มสแกน)

Scan to Email (สแกนเพ่ือส่งอีเมล)
แอพพลเิคชนัสแกนเพื่อส่งอเีมลเป็นแอพพลเิคชนัท่ีช่วยให้คุณทําการสแกนและส่งอีเมลภาพถ่ายหรอืเอกสารได้
อย่างรวดเรว็ไปยังผู้รับท่ีระบุไว้ได้โดยตรงจากเครื่องพมิพ์แบบ HP e-All-in-One ของคุณ คุณสามารถตัง้ค่าท่ีอยู่
อเีมลของคุณ ล็อกอนิเข้าบัญชีของคุณด้วยรหัส PIN ท่ีให้ไว ้แล้วทําการสแกนและส่งอีเมลเอกสารไป

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● การติดตัง้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอเีมล)

● ใช ้Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

● เปลี่ยนการตัง้ค่าบัญชี

การตดิตัง้ Scan to E-mail (สแกนเพ่ือส่งอีเมล)

การตัง้ค่า Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

1. กดเลือก Scan (สแกน) แล้วกดเลือก E-mail (อเีมล)

2. บนหน้าจอ Welcome (ต้อนรบั) กดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

3. กดเลือกในช่อง Email: (อเีมล:) เพื่อป้อนที่อยู่อเีมลของคุณ แล้วกดเลือก Done (เสรจ็สิน้)

4. กดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

5. PIN จะถูกส่งไปยังท่ีอยู่อีเมลที่คุณป้อน กดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

6. กดเลือก PIN เพื่อป้อน PIN ของคุณแล้วกดเลือก Done (เสร็จสิน้)

7. กดเลือก Store Email (เก็บอีเมล) หรอื Auto-login (ล็อกอนิอตัโนมัติ) แล้วแต่ว่าคุณต้องการให้เครื่องพมิพ์
ของคุณเก็บข้อมูลล็อกอนิของคุณอย่างไร

8. เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลอืก Photo (ภาพถ่าย) หรอื Document (เอกสาร)
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9. สําหรับภาพถ่าย ให้เลือกการตัง้ค่าสแกนแล้วกดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

สําหรับเอกสาร ให้ดําเนินต่อไปยงัขัน้ตอนถัดไป
10. ตรวจสอบยนืยนัข้อมูลอีเมล แล้วกดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

11. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอเีมล)

12. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรยีบร้อย แล้วกดเลือก Yes (ใช)่ เพ่ือส่งอีกอีเมล หรอื No (ไม่) เพื่อจบการ
ทํางาน

ใช้ Scan to E-mail (สแกนเพ่ือส่งอีเมล)

การใช้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

1. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. กดเลือก Scan (สแกน) แล้วกดเลือก E-mail (อเีมล)

3. บนจอแสดงผลแผงควบคุม ให้เลือกบัญชีท่ีคุณต้องการใช ้แล้วกดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

หมายเหต:ุ เลือก My account is not listed (บัญชขีองฉันไม่มีในรายการ) ถ้าคุณไม่มีบัญช ีคุณจะได้รับ
การแจ้งเตอืนให้ป้อนท่ีอยู่อีเมลของคุณและรับ PIN

4. หากได้รบัการแจ้งเตอืน ให้ป้อน PIN

5. เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลอืก Photo (ภาพถ่าย) หรอื Document (เอกสาร)

6. สําหรับภาพถ่าย ให้เลือกการตัง้ค่าสแกนแล้วกดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

สําหรับเอกสาร ให้ดําเนินต่อไปยงัขัน้ตอนถัดไป
7. การเพิม่หรือลบผู้รับ ให้กดเลือก Modify Recipient(s) (ปรับเปล่ียนผู้รบั) เมื่อเสร็จแล้วกดเลือก Done

(เสรจ็สิน้)

8. ตรวจสอบยนืยนัข้อมูลอีเมล แล้วกดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

9. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอเีมล)

10. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรยีบร้อย แล้วกดเลือก Yes (ใช)่ เพ่ือส่งอีกอีเมล หรอื No (ไม่) เพื่อจบการ
ทํางาน

เปลีย่นการตัง้ค่าบัญชี
การเปล่ียนการตัง้ค่าบัญชี

1. กดเลือก Scan (สแกน) แล้วกดเลือก E-mail (อเีมล)

2. บนจอแสดงผลแผงควบคุม ให้เลือกบัญชีท่ีคุณต้องการเปลีย่น แล้วกดเลือก Modify (ปรบัเปล่ียน)

3. เลือกการตัง้ค่าใดท่ีคุณต้องการปรับเปล่ียน และปฏบิตัิตามการแจ้งเตอืนบนหน้าจอ
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● Auto-login (ล็อกอนิอตัโนมัติ)

● Store Email (เกบ็อีเมล)

● Remove from list (ลบออกจากรายการ)

● Change PIN (เปลี่ยน PIN)

● Delete Account (ลบบัญช)ี

การสแกนโดยใช้ Webscan
Webscan (เว็บสแกน) คือคุณสมบัติของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ท่ีสามารถใช้สแกนภาพถ่ายและเอกสารจาก
เคร่ืองพมิพ์ลงในคอมพวิเตอร์ท่ีใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้
คุณสามารถใช้คุณสมบัติน้ีได้แม้ว่าจะไม่ได้ติดตัง้ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์บนคอมพวิเตอร์กต็าม

หมายเหตุ: โดยค่าเริม่ต้น Webscan จะถูกปิดไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติน้ีได้จาก EWS

หากคุณไม่สามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงว่าผู้ดูแลเครือข่ายของคณุอาจปิด Webscan ไว้ หากต้องการ
ข้อมูลเพิม่เติม ให้ติดต่อผู้ดแูลระบบเครือข่าย หรือผู้ท่ีตัง้ค่าเครอืข่ายของคณุ

การเปิดใช้งาน Webscan

1. เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68

2. คลิกท่ีแท็บ Settings (การตัง้ค่า)

3. ในส่วน Security (ระบบความปลอดภัย) คลิก Administrator Settings (การตัง้ค่าผู้ดูแลระบบ)

4. เลือก Webscan เพื่อเปิดใช ้Webscan

5. คลิก Apply (ปรับใช้) จากนัน้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน
การสแกนผ่าน Webscan รองรับฟังก์ชัน่การสแกนระดับพ้ืนฐาน ใช้งานสแกนหรอืเรียกใช้ฟังก์ชัน่เพิม่เติมโดย
สแกนผ่านซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์HP

1. วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2. เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68

3. คลิกท่ีแท็บ Scan (สแกน)

4. คลิก Webscan (เว็บสแกน) ในหน้าต่างด้านซ้าย เปลี่ยนการตัง้ค่าใดๆ แล้วคลิก Start Scan (เริ่มสแกน)
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เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน
ใช้เคล็ดลบัต่อไปน้ีเพื่อความสําเรจ็ในการทําสําเนาและสแกน:

● เรียนรู้วิธกีารสแกนอเีมลจากจอแสดงผลของเครื่องพมิพ ์คลิกที่นีเ่พือ่ดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน

● ทําความสะอาดกระจกและด้านหลงัของฝาปิดเสมอ สแกนเนอร์จะถือว่าสิ่งใดๆ ท่ีอยู่บนกระจกเป็นส่วนหน่ึง
ของรปูภาพ

● วางต้นฉบับโดยให้ด้านท่ีจะพมิพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจก
● เมื่อตอ้งการทําสําเนาขนาดใหญ่จากตน้ฉบับขนาดเลก็ ให้สแกนต้นฉบับลงในคอมพวิเตอร ์ปรบัขนาดภาพ

ในซอฟต์แวร์การสแกน แล้วจึงพมิพ์ภาพท่ีขยายแล้ว
● หากคุณต้องการปรบัขนาดการสแกน ประเภทงานท่ีสแกน ความละเอยีดในการสแกน หรือประเภทไฟล์

และอื่นๆ ให้เริ่มการสแกนจากซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์
● เพ่ือหลกีเลีย่งปัญหาข้อความสแกนไม่ถูกต้องหรอืขาดหายไป โปรดตรวจสอบว่าได้ตัง้ค่าความสว่างใน

ซอฟต์แวร์การสแกนในระดับท่ีเหมาะสม
● หากคุณต้องการสแกนเอกสารท่ีมีหลายหน้าไว้ในไฟล์เดยีวกนัแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ให้เร่ิมการ

สแกนโดยใช ้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ แทนการเลอืก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์
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6 การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์

● การตรวจสอบระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณ
● การเปลี่ยนตลบัหมึกพิมพ์
● การสัง่ซ้ือผลิตภัณฑ์หมึกพมิพ์
● การใช้โหมดตลบัหมึกเดีย่ว
● ข้อมูลการรบัประกนัตลบัหมึก
● การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุชื่อ
● เคล็ดลบัเกีย่วกับการใช้หมึกพมิพ์
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การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
การตรวจสอบระดับหมึกพมิพ์โดยประมาณจากแผงควบคมุของเครื่องพมิพ์

▲ จากหน้าจอหลกั ให้แตะ  (ไอคอน Ink (หมึกพมิพ)์) เพื่อแสดงระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณ

วธีิการตรวจสอบระดับหมึกจากซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์(Windows)

1. เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ ์HP

2. ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์ให้คลิก Estimated Ink Levels (ระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ)

วธีิการตรวจสอบระดับหมกึพิมพ์จาก HP Utility (ยูทิลิตีข้อง HP)

1. เปิด HP Utility (ยูทิลิตีข้อง HP)

HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) อยู่ในโฟลเดอร ์Hewlett-Packard ในโฟลเดอร ์Applications (แอพพลเิคชนั)
ท่ีระดับบนของฮาร์ดดิสก์

2. เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีด้านซา้ยของหน้าต่าง

3. คลิก Supplies Status (สถานะหมึกพมิพ)์

ระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณจะปรากฏขึ้น
4. คลิก All Settings (การตัง้ค่าทัง้หมด) เพ่ือกลับไปท่ีบานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูลและ

การสนับสนนุ)

หมายเหตุ: ถ้าคุณตดิตัง้ตลับหมึกพมิพ์ท่ีเตมิหมึกซ้ําหรอืนํามาผลิตใหม ่หรือตลบัหมึกพมิพ์ท่ีเคยใช้ในเครื่อง
อื่นมาแล้ว ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยํา หรอืไม่ปรากฏข้ึน

หมายเหตุ: การแจ้งเตอืนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพมิพ์จะบอกระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณเพื่อจดุ
ประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านัน้ เมื่อคุณได้รบัข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพจิารณาการ
เปลี่ยนตลบัหมกึพมิพ ์เพ่ือหลกีเลี่ยงปัญหาการพมิพ์ล่าช้าท่ีอาจเกิดขึ้น คุณไม่ต้องเปล่ียนตลบัหมึกพมิพ์ใหม่
จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะแย่ลง

หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลบัหมึกใช้ในกระบวนการพมิพ์ซึ่งมีอยู่หลากหลายวธิ ีรวมถึงกระบวนการ
กําหนดการทํางานเริม่ต้น ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมผลิตภณัฑ์และตลับหมึกสําหรับการพมิพ ์รวมทัง้ตรวจสอบหวั
พ่นหมึก ซ่ึงเป็นการดูแลให้หวัพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลได้สะดวก ทัง้น้ี ตลับหมึกพมิพ์ท่ีใช้งานแล้วจะมีหมึก
พมิพ์เหลอืค้างอยู่เลก็น้อย สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดด ูwww.hp.com/go/inkusage
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
วธีิเปล่ียนตลับหมกึพมิพ์

1. ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องอยู่

2. ถอดตลับหมึกพิมพ์อนัเก่าออก
a. เปิดฝาครอบ

b. ถอดตลับหมึกพมิพ์ออกจากช่องใส่

3. ใส่ตลับหมึกพมิพ์อนัใหม่
a. นําตลบัหมึกพมิพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

b. ดงึเทปพลาสตกิออกโดยดึงที่แถบ
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c. เล่ือนตลับหมึกพมิพ์อันใหม่เข้าไปในช่องใส่จนมีเสยีงดังคลกิ

4. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

หมายเหต:ุ หลังจากติดตัง้ตลบัหมึกพมิพ์ใหม ่ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ของ HP จะแจ้งให้คุณปรับตําแหน่ง
ตลับหมึกพมิพ์ก่อนพมิพ์เอกสาร
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การสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
ก่อนสัง่ซ้ือตลับหมึกพมิพ ์ให้ค้นหาหมายเลขตลบัหมึกพมิพท่ี์ถกูต้อง

ค้นหาหมายเลขตลับหมึกพมิพ์บนเครื่องพมิพ์
▲ หมายเลขตลับหมึกพมิพ์อยู่ด้านในฝาครอบตลบัหมึกพมิพ์

ค้นหาหมายเลขตลับหมึกพมิพ์ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์
1. ขึ้นอยู่กับระบบปฏบิตัิการของคุณ เปิดซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ด้วยวิธกีารอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม่ แล้วเลอืกชื่อเครื่องพมิพ์
● Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีว่างบนหน้าจอเริม่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้หมด) บนแถบโปรแกรม

แล้วเลอืกชื่อเครื่องพมิพ์
● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริ่ม)

เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลิก HP จากนัน้เลอืกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพมิพ์ แล้ว
เลือกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพมิพ์

2. หมายเลขตลับหมึกพมิพ์ท่ีถกูต้องจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้ลิงก์น้ี
ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์ให้คลิก Shop (เลือกซ้ือ) แล้วคลิก Shop For Supplies Online (ซ้ืออุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลืองแบบออนไลน์)

การค้นหาหมายเลขการสั่งซือ้ตลับหมึกพมิพ์
1. เปิด HP Utility (ยูทิลิตีข้อง HP)

หมายเหต:ุ HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) อยู่ในโฟลเดอร ์Hewlett-Packard ในโฟลเดอร ์Applications
(แอพพลเิคชนั) ท่ีระดบับนของฮาร์ดดสิก์

2. คลิก Supplies Info (ข้อมูลหมึกพมิพ)์

หมายเลขการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพมิพ์จะปรากฏขึ้น
3. คลิก All Settings (การตัง้ค่าทัง้หมด) เพ่ือกลับไปท่ีบานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูลและ

การสนับสนนุ)
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หากต้องการสัง่ซื้อวสัดุของแท้จาก HP สําหรับ HP ENVY 5640 series ให้ไปท่ี www.hp.com/buy/supplies
เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ จากนัน้ทําตามข้อความแจ้งเพื่อค้นหาตลบั
หมึกพมิพ์ท่ีเหมาะสมสําหรบัเครื่องพมิพ์ของคุณ

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือตลบัหมกึแบบออนไลน์น้ีไม่ได้ให้บรกิารในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถ้าบริการดงักลา่วไม่มี
ให้บริการในประเทศ/ภมูิภาคของคุณ คุณอาจดูข้อมูลอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลอืงและพมิพ์รายการเพ่ือไว้อ้างอิงได้เมื่อ
ซ้ือจากตวัแทนจําหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ
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การใช้โหมดตลับหมึกเดี่ยว
ใช้โหมดตลบัหมึกพมิพ์เดยีวเพื่อให ้HP ENVY 5640 series ทํางานด้วยตลบัหมกึพมิพ์เพยีงหน่ึงตลบัเท่านัน้
โหมดตลบัหมึกพมิพ์เดียวจะเริม่ทํางานเมื่อถอดตลบัหมกึพมิพ์ออกจากแคร่ตลับหมึกพมิพ ์ในโหมดตลบัหมึก
พมิพ์เดียว เคร่ืองพมิพ์จะสามารถทําสําเนาเอกสาร ทําสําเนาภาพถ่าย และพมิพ์งานจากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: เมื่อ HP ENVY 5640 series ทํางานในโหมดตลับหมึกพมิพ์เดียว จะมีข้อความปรากฏบนจอแสดง
ผลของเครื่องพิมพ ์หากมข้ีอความปรากฏข้ึน และได้มีการติดตัง้ตลบัหมึกพมิพ์สองตลับในเครื่องพมิพ ์ให้ตรวจ
สอบว่าได้ดงึเทปพลาสตกิสําหรับป้องกันออกจากตลับหมึกพมิพ์แต่ละตลบัแล้วหรอืไม ่เมื่อมีเทปพลาสตกิปิดบัง
ขัว้สมัผสัของตลบัหมึกพมิพ์อยู ่เคร่ืองพมิพ์จะไม่สามารถตรวจพบว่ามีการตดิตัง้ตลับหมึกพมิพ์แล้ว

ออกจากโหมดตลับหมกึพมิพ์เดียว
● ตดิตัง้ตลับหมึกพมิพ์สองตลับใน HP ENVY 5640 series เพื่อออกจากโหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว
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ข้อมูลการรับประกันตลับหมึก
การรับประกนัตลับหมึกพิมพ์ของ HP จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการใช้ตลับหมึกพมิพ์ในอุปกรณ์การพิมพ์ของ HP ท่ี
ได้กําหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมตลบัหมึกพมิพ์ของ HP ท่ีถกูเติมใหม่ ผลติใหม่ ตกแต่งใหม ่ใช้งาน
ผดิประเภท หรือทําให้เสยี
ในช่วงระยะเวลารับประกนั ตลับหมึกพมิพ์จะอยู่ภายใต้การรับประกนันานเท่าท่ีหมกึ HP ยงัไม่หมด และยงัไม่
ถึงวนัท่ีสิน้สดุการรบัประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ีส้ินสดุการรบัประกนัในรปูแบบ ปปปป/ดด บนตลับหมึก
พมิพ์ตามท่ีระบุไว้

สําหรับสําเนาของเอกสารการรบัประกนัแบบจํากัดของ HP สําหรับเครื่องพมิพ์ โปรดอ่านเอกสารประกอบท่ีให้มา
พร้อมกับเครื่อง
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การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุชื่อ
ตลับหมึกพมิพ ์HP ท่ีใช้กบัเครื่องพิมพ์น้ีประกอบด้วยชปิหน่วยความจําท่ีช่วยการทํางานของเครื่องพมิพ์
นอกจากน้ี ชปิหน่วยความจําจะเกบ็ชดุของข้อมูลท่ีไม่มีการระบุช่ือเกีย่วกับการใช้เคร่ืองพมิพ์ ซ่ึงอาจรวมข้อมูล
ต่อไปน้ี: จํานวนหน้าท่ีพมิพ์โดยใช้ตลับหมึกดงักล่าว พื้นท่ีหน้าเอกสาร ความถีใ่นการพิมพ์และโหมดการพิมพ์ท่ี
ใช้
โดยข้อมูลน้ีจะช่วยให ้HP สามารถออกแบบเคร่ืองพมิพ์ในอนาคตให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการพิมพ์
ของลกูค้าได ้ข้อมูลท่ีรวบรวมจากชิปหน่วยความจําตลับหมึกพมิพ์จะไม่มีข้อมูลท่ีสามารถใช้เพื่อระบุลกูค้าหรอืผู้
ใช้ตลับหมึกพมิพ์หรือเครื่องพิมพ์ได้
HP รวบรวมตวัอย่างของชิปหน่วยความจําจากตลบัหมึกพมิพ์ท่ีส่งกลับไปท่ีโครงการส่งคืนผลติภัณฑ์และการ
รไีซเคิลของ HP ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) ชปิหน่วยความจํา
ท่ีได้จากการเก็บตวัอย่างน้ีจะถูกนําไปอ่านและศกึษาเพื่อปรับปรุงเครื่องพมิพ์ในอนาคตของ HP พนัธมิตรของ
HP ผู้ช่วยเหลอืในด้านการรไีซเคิลผลิตภณัฑ์น้ีอาจต้องเข้าถึงข้อมูลน้ีด้วยเช่นกนั

บุคคลภายนอกท่ีครอบครองตลบัหมึกพมิพ์น้ีอาจเข้าใช้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อบนชิปหน่วยความจํา ถ้าคุณไม่
ต้องการให้มกีารเขา้ถึงข้อมูลน้ี คุณสามารถปรบัให้ชปิน้ีให้ไม่ทํางาน อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับให้ชปิทํางานไม่
ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้งานตลบัหมึกนัน้ในเครื่องพมิพ ์HP

ถ้าคุณกงัวลเกีย่วกับการให้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อน้ี คุณสามารถทําให้ข้อมูลน้ีเข้าใช้งานไมไ่ด้โดยการปิดการ
ทํางานของชิปหน่วยความจําในการรวบรวมข้อมูลการใชเ้ครื่องพมิพ์ได้

วธีิปิดฟังก์ชนัข้อมูลการใช้งาน
1. ท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ์กดเลือก Setup (การตัง้ค่า)

2. กดเลือก Preferences (ค่ากําหนด)

3. ตวัดน้ิวไปท่ีท้ายรายการตัวเลือกแล้วปิดตัวเลือก Automatically Send Anonymous Data (ส่งข้อมูลแบบ
ไม่ระบุชื่อโดยอัตโนมัต)ิ และ Store Anonymous Usage Information (จัดเกบ็ข้อมูลการใช้งานแบบไม่
ระบุชื่อ)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตลับหมึกต่อไปได้ในเครื่องพมิพ์ของ HP ถ้าคุณปิดการทํางานของชปิหน่วยความจํา
ในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานของเคร่ืองพมิพ์
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เคล็ดลับเก่ียวกับการใช้หมึกพิมพ์
ใช้เคล็ดลบัต่อไปน้ีเมื่อใช้ตลับหมึกพมิพ์
● เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกพมิพ์แห้ง ให้ปิดเคร่ืองพมิพ์โดยใช้ปุ่มเปิดเสมอ และรอจนกว่าไฟแสดงสถานะ

ปุ่มเปิดจะดับ
● อย่าเปิดหรอืดงึเทปตลบัหมึกพมิพ์จนกว่าคุณจะพร้อมสําหรับการตดิตัง้ การปิดเทปตลบัหมึกพมิพ์ไว้จะลด

การระเหยของหมึกพมิพ์ได้
● ใส่ตลับหมึกพมิพ์ในชอ่งใส่ท่ีถูกต้อง จับคู่สแีละไอคอนของแต่ละตลบัหมึกพมิพ์ให้ตรงกบัสีและไอคอนของ

แต่ละช่องใส ่ตรวจสอบว่าตลบัหมึกพมิพ์ทัง้หมดเข้าท่ีเรียบร้อยแล้ว
● เคร่ืองจะทําการปรบัตําแหน่งโดยอัตโนมัติหลงัจากติดตัง้ตลับหมึกพมิพ์อันใหม ่การปรบัตําแหน่งยังมี

ประโยชน์ในภายหลงั ในกรณีท่ีเกดิเส้นหยักหรอืเส้นเลือนราง โปรดอ่านข้อมลูเพิม่เติมท่ี การแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานพมิพ ์ในหน้า 83

● เมื่อหน้าจอแสดง Estimated Ink Levels (ระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ) สําหรับตลบัหมึกพมิพ์ตลับใดตลบั
หน่ึงหรือทัง้สองตลับ คุณควรเตรียมตลับหมึกพิมพ์สํารองไว้เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาการพมิพ์ล่าช้าท่ีอาจเกิด
ขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ําลงจนไม่สามารถยอมรบัได ้โปรด
อ่านข้อมลูเพิม่เติมท่ี การเปล่ียนตลับหมึกพมิพ ์ในหน้า 52

● หากคุณนําตลับหมึกพมิพ์ออกจากเครื่องพมิพ์ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ให้พยายามใส่ตลับหมึกพมิพ์กลบั
เข้าไปอกีครัง้ให้เร็วท่ีสดุ ตลับหมึกพมิพ์ท่ีไม่มีการป้องกนัจะเริม่แห้งเมื่ออยู่นอกเครื่องพมิพ์

THWW เคล็ดลบัเกีย่วกับการใช้หมึกพมิพ์ 59



7 การเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์

ค่าขัน้สงูเพิม่เติมมีให้เลือกใช้จากหน้าหลกัของเครื่องพิมพ ์(Embedded Web Servers หรือ EWS) สําหรับ
ข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● การตัง้ค่าเครื่องพมิพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย
● การเปลี่ยนการตัง้ค่าเครอืข่าย
● เครื่องมือจดัการเครื่องพิมพ์ขัน้สูง (สําหรับเครื่องพมิพ์ท่ีเชื่อมต่อกบัเครอืข่าย)

● เคล็ดลบัสําหรับการตัง้ค่าและใช้เคร่ืองพมิพ์บนเครือข่าย
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การตัง้ค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการส่ือสารไร้สาย
● ก่อนเริ่มใช้งาน
● การติดตัง้เครื่องพมิพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
● การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ
● การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
● เปิดหรือปิดฟังก์ชัน่ไร้สายของเครื่องพมิพ์
● เชื่อมต่อไปยงัเคร่ืองพมิพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์

ก่อนเร่ิมใช้งาน
ดําเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี
● เครือข่ายไร้สายได้รับการตัง้ค่าและทํางานอย่างถูกต้อง
● เครื่องพมิพ์และคอมพวิเตอร์ท่ีใช้เครื่องพมิพ์อยู่ในเครือข่ายเดยีวกัน (ซับเน็ต)

ขณะท่ีเช่ือมต่อกบัเครื่องพิมพ ์ระบบอาจขอให้คุณป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหสัผ่านของระบบไร้สาย
● ชื่อเครอืข่ายไร้สายคือชื่อของเครอืข่ายไร้สายของคุณ
● รหัสผ่านเครอืข่ายไร้สายจะป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ได้รบัอนญุาต

จากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใช้รหสัวล ีWPA หรือคีย ์WEP อย่างใดอย่างหน่ึง ข้ึนอยู่กับระดับการ
รกัษาความปลอดภัยท่ีต้องการ

หากคุณยังไม่ได้เปลีย่นชื่อเครอืข่ายหรอืรหสัผ่านความปลอดภัยตัง้แต่ติดตัง้เครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจ
ค้นหาข้อมูลน้ีได้ท่ีด้านหลงัหรือด้านข้างของเราเตอร์ไร้สาย
หากคุณไม่พบชื่อเครอืข่ายหรอืรหสัผ่านความปลอดภยัหรอืไม่สามารถจําข้อมูลน้ีได ้โปรดดเูอกสารคู่มือท่ีให้มา
กบัคอมพวิเตอร์หรอืเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยังค้นหาข้อมูลน้ีไม่พบ ให้ตดิต่อผู้ดแูลเครือข่ายหรือผู้ท่ีตัง้
ค่าเครอืข่ายไร้สายของคุณ

การติดตัง้เคร่ืองพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
ใช ้Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อตัง้ค่าการส่ือสารแบบไร้สาย

หมายเหตุ: ก่อนท่ีจะดําเนินการ ให้ไล่ดูรายการท่ี ก่อนเริ่มใช้งาน ในหน้า 61

1. จากแผงควบคุมเครื่องพมิพ ์กดเลือก  (ระบบไร้สาย)

2. กดเลือก  (Settings (การตัง้ค่า)

3. กดเลือก Wireless Settings (การตัง้ค่าระบบไร้สาย)

4. แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตดิตัง้แบบไร้สาย)

5. ปฏบิตัิตามคําแนะนําท่ีปรากฏข้ึนเพื่อดําเนินการตัง้ค่าให้เสรจ็สิน้
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การเปลี่ยนประเภทการเช่ือมต่อ
เมื่อคุณติดตัง้ซอฟต์แวรเ์ครื่องพมิพ ์HP และเชื่อมต่อเครื่องพมิพ์เข้ากบัคอมพวิเตอร์ของคุณหรือเครอืข่ายแล้ว
คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเปลีย่นประเภทการเชื่อมตอ่ (เช่น จากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นการเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย) ได้

หมายเหตุ: การต่อสาย Ethernet เป็นการปิดระบบไร้สายของเครื่องพมิพ์

การเปล่ียนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นเครอืข่ายไร้สาย (Windows)

ก่อนท่ีจะดําเนินการ ให้ไล่ดูรายการท่ี ก่อนเริม่ใช้งาน ในหน้า 61

1. โปรดทําสิง่ใดสิง่หน่ึงต่อไปน้ี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับระบบปฏบิตัิการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม่ เลือกชื่อเครื่องพิมพ ์แล้วคลิก Utilities
(ยูทิลิตี)้

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีว่างบนหน้าจอเริม่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้หมด) บนแถบโปรแกรม
เลือกชื่อเครื่องพิมพ ์แล้วคลิก Utilities (ยทูิลิตี้)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพมิพ์ของคุณ

2. เลือก Printer Setup & Software (การติดตัง้เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร)์

3. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเชื่อมต่อเครื่องพมิพ์แบบ USB เป็นแบบ
ไร้สาย) ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหน้าจอ

 ศกึษาเพิม่เติมถึงวิธีเปลีย่นจากการเชื่อมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย
คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน ในขณะน้ี เว็บไซต์น้ีอาจใช้ไม่ได้กับทุกภาษา

การทดสอบการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
พมิพ์รายงานทดสอบระบบไร้สายเพ่ือดูข้อมูลเกี่ยวกบัการเชื่อมต่อแบบไร้สายของเครื่องพิมพ ์รายงานทดสอบ
ระบบไร้สายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกบัสถานะของเครื่องพมิพ ์ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หาก
เคร่ืองพมิพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัการตัง้ค่าเครอืข่ายนัน้
วธิีการพมิพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สาย
1. จากแผงควบคุมเครื่องพมิพ ์กดเลือก  (ระบบไร้สาย) จากนัน้กดเลือก  (Settings (การตัง้ค่า))

2. กดเลือก Print Reports (พมิพ์รายงาน)

3. กดเลือก Print Wireless Test Report (พมิพ์รายงานการทดสอบไร้สาย)

เปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเครื่องพิมพ์
ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะสว่างขึ้น เมื่อระบบไร้สายของเครื่องพมิพ์เปิดทํางาน
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1. จากแผงควบคุมเครื่องพมิพ ์กดเลือก Setup (การตัง้ค่า) แล้วกดเลือก Network Setup (การตัง้ค่าเครอื
ข่าย)

2. กดเลือก Wireless Settings (การตัง้ค่าระบบไร้สาย)

3. กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพื่อเปิดหรอืปิด

เช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์
ด้วย Wi-Fi Direct คุณสามารถพมิพ์แบบไร้สายจากคอมพวิเตอร ์สมาร์ทโฟน แท็บเลต็ หรืออุปกรณ์อื่นท่ีมี
คุณสมบัตกิารใช้งานแบบไร้สายได ้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท่ีมีอยู่

แนวทางปฏบิัตใินการใช ้Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณได้ติดตัง้ซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นไว้แล้ว
ถ้าคุณต้องการใช้คอมพวิเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์ท่ีให้มาพร้อมกบั
เครื่องพมิพ์แล้ว

● หากคุณยงัไม่ได้ติดตัง้ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ ์HP ในคอมพิวเตอร ์ให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Direct ก่อน จาก
นัน้จึงติดตัง้ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์เลือก Wireless (ไร้สาย) เมื่อไดร้ับแจ้งจากซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์ระบุ
ประเภทการเชื่อมต่อ

● ถ้าคุณต้องการใช้อปุกรณ์พกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้แอพสําหรับการพมิพ์ท่ีใช้งานร่วมกันได้
แล้ว สําหรับข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการพมิพ์จากอปุกรณ์พกพา โปรดเข้าไปท่ี www.hp.com/global/us/en/
eprint/mobile_printing_apps.html

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Wi-Fi Direct ท่ีเครื่องพมิพ์แล้วและถ้าจําเป็น เปิดใช้ฟังก์ชัน่ความปลอดภัย
● คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct เดียวกนัได้กบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสงูสดุห้าเครื่อง
● Wi-Fi Direct สามารถใช้งานได้แมข้ณะเครื่องพิมพ์เช่ือมต่ออยู่กบัคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB หรือกับ

เครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
● Wi-Fi Direct ไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือเครื่องพิมพ์กบัอินเทอร์เน็ต

การพมิพ์จากอปุกรณ์พกพาท่ีเปิดใช้งานไร้สายได้
ตรวจสอบว่าคุณได้ตดิตัง้แอพสําหรบัการพิมพ์ท่ีใชไ้ด้กบัอุปกรณ์พกพาของคุณ สําหรับข้อมูลเพิม่เติม ให้ไปท่ี
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Wi-Fi Direct บนเครื่องพมิพ์

2. เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ท่ีอุปกรณ์พกพาของคุณ สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดเูอกสารที่ใหม้าพร้อมกบั
อุปกรณ์พกพา

หมายเหต:ุ หากอปุกรณ์พกพาของคุณไม่สนับสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct
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3. เชื่อมต่อกับเครอืข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮ็อตสปอตใหมต่ามวธิกีารปกติ
ของคุณ เลือกชื่อ Wi-Fi Direct จากรายการเครือข่ายไร้สายท่ีแสดง เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640
(โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ)

ใส่รหสัผ่าน Wi-Fi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4. พมิพ์เอกสารของคณุ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ท่ีเปิดใช้งานระบบไร้สายได(้Windows)

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Wi-Fi Direct บนเครื่องพมิพ์

2. เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนคอมพวิเตอร ์สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดเูอกสารท่ีให้มากบัคอมพวิเตอร์

หมายเหต:ุ หากคอมพวิเตอร์ของคุณไม่สนับสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct

3. เชื่อมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพวิเตอร ์เชื่อมต่อกบัเครอืข่ายไร้สายหรือฮ็อตสปอตใหม่ตามวธิกีารปกติของ
คุณ เลือกชื่อ Wi-Fi Direct จากรายชื่อเครือข่ายไร้สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640
(โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเครื่องพมิพ์ของคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเครื่องพมิพ์ท่ีระบุบนเครื่องพิมพ์)

ใส่รหสัผ่าน Wi-Fi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4. ไปท่ีขัน้ตอนท่ี 5 หากตดิตัง้เครื่องพิมพ์ติดตัง้และเชื่อมต่อกับคอมพวิเตอร์ผ่านเครอืข่ายไร้สาย ไว้แล้ว หาก
ตดิตัง้เคร่ืองพมิพ์และเชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ไว้แล้ว ให้ทําตามขัน้ตอนด้านล่าง
เพื่อติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ของ HP

a. โปรดทําสิ่งใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม่ เลือกช่ือเครื่องพมิพ์ แล้วคลิก
Utilities (ยทูิลิตี้)

● Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีว่างบนหน้าจอเริม่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้หมด) บนแถบ
โปรแกรม เลือกช่ือเครื่องพมิพ ์แล้วคลิก Utilities (ยูทิลิตี้)

● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพวิเตอร ์คลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพมิพ์ของ
คุณ

b. คลิก Printer Setup & Software (การตดิตัง้เครื่องพมิพ์และซอฟต์แวร)์ แล้วเลอืก Connect a new
printer (เชื่อมต่อเครื่องพมิพ์ใหม)่

c. เมื่อหน้าจอซอฟต์แวร ์Connection Options (ตวัเลือกการเชื่อมต่อ) แสดงข้ึน ให้เลือก Wireless (ไร้
สาย)

เลือกซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ ์HP ของคุณจากรายการเครื่องพมิพ์ท่ีตรวจพบ

d. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหน้าจอ

5. พมิพ์เอกสารของคณุ
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การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ท่ีเปิดใช้งานระบบไร้สายได(้OS X)

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Wi-Fi Direct บนเครื่องพมิพ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูเอกสารท่ีให้มาโดย Apple

3. คลิกท่ีไอคอน Wi-Fi จากนัน้เลอืกชื่อ Wi-Fi Direct เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640 (โดย ** เป็น
อักขระเฉพาะระบุเครื่องพมิพ์ของคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพมิพ์ท่ีระบุบนเครื่องพมิพ์)

หากเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct พร้อมฟังก์ชัน่ความปลอดภัย โปรดป้อนรหสัผ่านเม่ือได้รับพร้อมท์

4. เพิม่เครื่องพมิพ์
a. เปิด System Preferences (ลักษณะท่ีต้องการของระบบ)

b. ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับระบบปฏบิตัิการของคุณ คลิก Print & Fax (พมิพ์และส่งโทรสาร), Print & Scan
(พมิพ์และสแกน) หรือ เครื่องพมิพ์และสแกนเนอร ์ในส่วน Hardware (ฮาร์ดแวร)์

c. คลิก + ใต้รายชื่อเครื่องพิมพท์างด้านซ้าย

d. เลือกเครื่องพมิพ์จากรายชื่อเครื่องพมิพ์ท่ีพบ (คําว่า “Bonjour” จะแสดงขึ้นในคอลัมน์ขวาถัดจากชื่อ
เคร่ืองพมิพ์) แล้วคลิก Add (เพิม่)

 คลิกท่ีนี่ เพื่อดกูารแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นออนไลน์สําหรับ Wi-Fi Direct หรือดูความช่วยเหลอืเพิม่เติมเก่ียวกับ
การตัง้ค่า Wi-Fi Direct ในขณะน้ี เว็บไซต์น้ีอาจใช้ไม่ได้กับทุกภาษา

THWW การตัง้ค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย 65

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70046-win-LS5640&h_lang=en&h_cc=th


การเปลี่ยนการตัง้ค่าเครือข่าย
จากแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์ คุณสามารถกําหนดค่าและจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของเครื่องพมิพ ์และจดัการ
เครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการเรียกดหูรือแก้ไขค่าเครอืข่าย การเรียกคืนค่าเริม่ต้นของเครอืข่าย
การเปิดและปิดฟังก์ชัน่ไร้สาย

ข้อควรระวงั: การตัง้ค่าเครอืข่ายมีไว้เพื่อความสะดวกขอคุณ อย่างไรก็ด ีคุณไม่ควรแก้ไขการตัง้ค่าบางอย่าง
(เช่น ความเรว็ในการเชื่อมต่อ, การตัง้ค่า IP, เกตเวย์เร่ิมต้น และการตัง้ค่าไฟร์วอลล)์ นอกเสียจากว่าคุณเป็นผู้
ใช้ขัน้สูง

วธีิการพมิพ์หน้าการกําหนดค่าเครอืข่าย
1. ท่ีแผงควบคุมของเครื่องพิมพ ์กดเลือก Setup (การตัง้ค่า)

2. กดเลือก รายงาน จากนัน้กดเลือก Network Configuration Report (รายงานการกําหนดค่าเครอืข่าย)

การเปล่ียนการตัง้ค่า IP
การตัง้ค่า IP เริ่มต้นสําหรบัการตัง้ค่า IP คือ Automatic (อตัโนมัต)ิ ซ่ึงจะเป็นตัวกําหนดการตัง้ค่า IP โดย
อตัโนมัต ิหากคุณเป็นผู้ใช้ขัน้สูงและต้องการใช้ค่าอื่น (เช่นท่ีอยู ่IP ซับเน็ตมาสก์หรือเกตเวย์เริ่มต้น) สามารถ
แก้ไขได้ตามต้องการ

ข้อควรระวงั: โปรดกําหนด IP แอดเดรสด้วยความรอบคอบ หากคุณป้อน IP แอดเดรสไม่ถูกต้องขณะตดิตัง้
องค์ประกอบเครือข่ายของคณุจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพมิพ์

1. จากแผงควบคุมเครื่องพมิพ ์กดเลือก Setup (การตัง้ค่า) แล้วกดเลือก Network Setup (การตัง้ค่าเครอื
ข่าย)

2. กดเลือก Wireless Settings (การตัง้ค่าระบบไร้สาย)

3. แตะ Advanced Settings (การตัง้ค่าขัน้สงู)

4. กดเลือก IP Settings (ค่า IP)

5. จะปรากฏข้อความเตือนว่าการเปลีย่น IP แอดเดรสจะลบเครื่องพมิพอ์อกจากเครอืข่าย แตะ ตกลง เพื่อ
ดําเนินการต่อ

6. ตามค่าเริม่ตน้ มีการกําหนดเป็น Automatic (อตัโนมัต)ิ หากคุณต้องการเปลีย่นการตัง้ค่าด้วยตนเอง ให้
แตะ Manual (ด้วยตนเอง) แล้วป้อนข้อมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการตัง้ค่าต่อไปน้ี:

● IP Address (ท่ีอยู ่IP)

● Subnet Mask (ซบัเน็ตมาสก์)
● Default Gateway (เกตเวยเ์ริ่มต้น)

● DNS Address (DNS แอดเดรส)

7. ป้อนการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วแตะ Done (เสร็จสิน้แล้ว)

8. กดเลือก ตกลง
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เคร่ืองมือจัดการเคร่ืองพิมพ์ขัน้สูง (สําหรับเคร่ืองพมิพ์ท่ีเชื่อม
ต่อกับเครือข่าย)

วธิีการดหูรือเปลี่ยนการตัง้ค่าบางอย่าง คุณอาจต้องใช้รหสัผ่าน

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใชเ้ว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัวโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอนิเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม
คุณสมบัติบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● กล่องเครื่องมือ (Windows)

● HP Utility (OS X)

● เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว
● เกี่ยวกบัคุกกี้

กล่องเคร่ืองมือ (Windows)
กล่องเครื่องมือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการบํารุงรกัษาเครื่องพมิพ์

หมายเหตุ: กล่องเครื่องมือสามารถตดิตัง้จากซีดซีอฟต์แวร์ของ HP ได้หากคอมพวิเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติ
ตรงกบัความต้องการของระบบ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกบัระบบที่ต้องการได้ท่ีไฟล์ Readme ซ่ึงมีอยู่ในแผ่น CD
ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์ HP ท่ีจัดมาให้พร้อมกบัเครื่องพิมพ์ของคุณ

การเปิดกล่องเคร่ืองมอื
1. โปรดทําสิง่ใดสิง่หน่ึงต่อไปน้ี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับระบบปฏบิตัิการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม่ แล้วเลอืกชื่อเครื่องพมิพ์
● Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีว่างบนหน้าจอเริม่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้หมด) บนแถบโปรแกรม

แล้วเลอืกชื่อเครื่องพมิพ์
● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร ์คลิก Start (เริ่ม)

เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลิก HP จากนัน้เลอืกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพมิพ์ แล้ว
เลือกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพมิพ์

2. คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน)

3. คลิก Maintain Your Printer (ดแูลรักษาเครื่องพมิพ์ของคุณ)

HP Utility (OS X)
HP Utility (ยทูิลิตีข้อง HP) ประกอบด้วยเครื่องมือในการกําหนดการตัง้ค่าการพมิพ ์ปรับตัง้เครื่องพมิพ ์สัง่ซ้ือ
วสัดแุบบออนไลน์ และหาข้อมูลสนับสนนุจากเว็บไซต์
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หมายเหตุ: คุณสมบัตติ่างๆ ท่ีมีในยูทิลิตี้ของ HP จะแตกต่างกนัไปตามเครื่องพมิพ์

การแจ้งเตอืนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพมิพ์จะบอกระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณเพื่อจดุประสงค์ในการ
วางแผนเตรยีมการเท่านัน้ เมื่อคุณได้รบัข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพจิารณาเตรยีมตลบัหมึก
พมิพ์สําหรับเปลี่ยนไว้ให้พร้อม เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าท่ีอาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลบัหมึก
พมิพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพมิพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ดบัเบิลคลิกท่ี HP Utility จากโฟลเดอร ์Hewlett-Packard ในโฟลเดอร ์Applications (แอพพลเิคชนั) ท่ีระดบั
บนสดุของฮาร์ดดิสก์

เปิดเว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว
คุณสามารถเข้าสู่เว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัวได้ผ่านเครอืข่ายหรอื Wi-Fi Direct

การเปิดเวบ็เซริ์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: เครื่องพมิพ์ต้องอยู่ในเครอืข่ายและต้องม ีIP แอดเดรส คุณสามารถด ูIP แอดเดรสสําหรบั
เครื่องพมิพ์ได้โดยกดไอคอน ระบบไร้สาย หรือพิมพ์หน้าการกําหนดค่าเครอืข่าย

● ในเว็บเบราว์เซอร์ท่ีสนับสนุนบนคอมพวิเตอร์ของคุณ ให้พมิพ ์IP แอดเดรสหรอืชื่อโฮสต์ท่ีกําหนดให้กบั
เครื่องพมิพ์นัน้
ตวัอย่างเช่น หาก IP แอดเดรส คือ 192.168.0.12 ให้พมิพ์แอดเดรสต่อไปน้ีในเว็บเบราว์เซอร ์http://
192.168.0.12

วธีิเปิดเวบ็เซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัวโดยใช ้Wi-Fi Direct

1. จากหน้าจอหลกั แตะ  (Wireless (ไร้สาย)) จากนัน้แตะ  (Settings (การตัง้ค่า))

2. ถ้าหน้าจอแสดงแจ้งว่า Wi-Fi Direct เป็น Off (ปิด) แตะ Wi-Fi Direct แล้วเปิดใช้งาน

3. จากคอมพวิเตอร์แบบไร้สายของคุณ ให้เปิดระบบไร้สาย ค้นหาและเชื่อมต่อกบัชื่อ Wi-Fi Direct ตัวอย่าง
เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640 (โดยที ่** เป็นอักขระเฉพาะที่ระบเุครื่องพิมพ์ของคุณ) ใส่รหัสผ่าน Wi-
Fi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจง้บนหน้าจอ

4. ในเว็บเบราว์เซอร์ท่ีสนับสนุนบนคอมพวิเตอร์ของคุณ พมิพ์แอดเดรสต่อไปน้ี http://192.168.223.1

เก่ียวกับคุกกี ้
เว็บเซริ์ฟเวอร์แบบฝังตัว หรอื EWS) จะจัดเก็บไฟล์ข้อความขนาดเลก็ๆ (คุกกี้) ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเมื่อคุณ
เรียกดหูน้าเวบ็ ไฟล์เหล่าน้ีช่วยให ้EWS รู้จักคอมพวิเตอร์ของคุณในครัง้ต่อไปท่ีคุณเข้าเยี่ยมชม เช่น หากคุณ
กําหนดค่าภาษาของ EWS คุกกี้จะช่วยจดจําว่าคุณได้เลือกภาษาใดไว ้ดังนัน้ ในครัง้ต่อไปท่ีคุณเข้าถึง EWS
หน้าเวบ็เหล่านัน้ก็จะแสดงผลในภาษานัน้ คุกกีบ้างประเภท (เช่น คุกกี้ท่ีเกบ็การกําหนดลกัษณะเฉพาะลูกค้า) จะ
ถูกจัดเกบ็ไว้ในคอมพิวเตอร์จนกว่าคุณจะล้างออกด้วยตนเอง
คุณสามารถกําหนดค่าให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกีทั้ง้หมด หรอืกําหนดค่าให้แจง้เตอืนทุกครัง้เมื่อมีการเสนอคุ้กกี้
ซ่ึงช่วยให้คุณตัดสนิใจได้ว่าควรตอบรบัหรอืปฏเิสธคุกก้ีใด นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใช้เบราว์เซอร์เพ่ือลบคุกกีท่ี้
ไม่ต้องการออกได้

68 บท 7   การเชื่อมต่อเครื่องพมิพ์ THWW



หมายเหตุ: หากคุณปิดใช้งานคุกกี ้คุณจะปิดใช้งานคุณสมบัติใดคุณสมบัติหน่ึงหรือหลายคุณสมบัติต่อไปน้ีด้วย
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

● การเริ่มต้น ณ จดุท่ีคุณออกจากแอพพลเิคชนั (มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้ตวัช่วยการตดิตัง้)
● การจดจําการตัง้ค่าภาษาเบราว์เซอร์ของ EWS

● การปรบัเปลีย่นหน้าของ EWS หน้าหลกั ให้เป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกบัวิธเีปลีย่นแปลงการตัง้ค่าความเป็นส่วนตัวหรือการตัง้ค่าคุ้กกี ้และวธิดีูหรือลบคุ้กก้ี โปรด
ข้อมูลเกีย่วกับเวบ็เบราว์เซอร์ของคุณ
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เคล็ดลับสําหรับการตัง้ค่าและใช้เคร่ืองพิมพ์บนเครือข่าย
ใช้เคล็ดลบัดังต่อไปน้ีเพื่อตัง้ค่าและใช้เครื่องพมิพ์บนเครือข่าย:

● เมื่อติดตัง้เครื่องพมิพ์ท่ีเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ไร้สายเปิดทํางานอยู่
เครื่องพมิพ์จะค้นหาเราเตอร์ไร้สาย แล้วจึงแสดงรายชื่อเครือข่ายท่ีตรวจพบบนหน้าจอ

หมายเหต:ุ หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีการตัง้ค่าการเชื่อมต่อไร้สาย ให้แตะปุ่ม  (Wireless (ไร้สาย))
จากนัน้แตะ  (Settings (การตัง้ค่า)) บนเครื่องพมิพ์เพื่อแสดง Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการตดิ
ตัง้ระบบไร้สาย)

● หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สายบนเครื่องพิมพ ์ให้แตะปุ่ม  (Wireless (ไร้สาย)) บนแผง
ควบคุมเพื่อเปิดเมนู Wireless Summary (สรปุระบบไร้สาย) หากหน้าจอแสดง Wireless Off (ระบบไร้สาย
ปิดอยู่) หรือ Not Connected (ไม่ได้เช่ือมต่อ) ให้แตะ  (Settings (การตัง้ค่า) แล้วแตะ Wireless
Setup Wizard (ตัวช่วยการตดิตัง้ระบบไร้สาย) ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อตัง้ค่าการเชื่อมต่อไร้สาย
ของเครื่องพิมพ์

● หากคอมพวิเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกบั Virtual Private Network (VPN) คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับ
VPN ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงอปุกรณ์อื่นบนเครือข่าย ซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์

● เรียนรู้เพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัการกําหนดค่าเครอืข่ายและเครื่องพมิพ์ของคุณสําหรบัการพมิพ์แบบไร้สาย
คลิกท่ีนี่เพือ่ดูขอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน

● เรียนรู้วิธีค้นหาการตัง้ค่าความปลอดภัยเครอืข่ายของคณุ คลิกที่นีเ่พือ่ดขูอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน

● เรียนรู้เกีย่วกับ Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพ์และสแกน) (Windows เท่านัน้) และเคล็ด
ลบัการแก้ไขปัญหาอื่นๆ คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

● เรียนรู้วิธเีปลีย่นจากการเชื่อมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีนีเ่พื่อดขูอมูลเพิม่เติมทางออนไลน

● เรียนรู้วิธีทํางานร่วมกับไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกันไวรสัในขณะติดตัง้เครื่องพมิพ์
คลิกท่ีนี่เพือ่ดูขอมูลเพิ่มเตมิทางออนไลน
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8 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
● ปัญหาเกีย่วกบัตลับบรรจุหมึก
● ปัญหาการพิมพ์
● ปัญหาการทําสําเนา
● ปัญหาสแกน
● ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
● ปัญหาเกีย่วกบัฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์
● ฝ่ายสนับสนนุของ HP
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ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
คุณต้องการทําอะไร

การนํากระดาษที่ติดอยู่ออก
การแกปญหากระดาษติด ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP

คําแนะนําสําหรบัการนํากระดาษท่ีติดอยู่ในเครื่องพิมพ์หรือในตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ ออกและการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับกระดาษหรอืการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา

อ่านคําแนะนําท่ัวไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนํากระดาษที่ติดอยู่ออก
กระดาษตดิอาจเกดิขึ้นได้ในหลายๆ จดุในเครื่องพิมพ์

ข้อควรระวงั: เพื่อปกป้องหัวพมิพ์จากความเสยีหาย ให้นํากระดาษท่ีติดอยูอ่อกทันที

วธีินํากระดาษท่ีติดในเครื่องพิมพ์ออก

ข้อควรระวงั: หลีกเลีย่งการดึงกระดาษท่ีตดิจากด้านหน้าเครื่องพิมพ ์แต่ใหทํ้าตามขัน้ตอนด้านล่างน้ีแทนเพื่อ
นํากระดาษท่ีติดออก การดงึเอากระดาษท่ีตดิอยู่ออกจากทางด้านหน้าเครื่องพมิพ์อาจเป็นเหตใุห้กระดาษเกดิฉีก
ขาดและท้ิงเศษกระดาษท่ีขาดนัน้คาไว้ในเครื่องพมิพ์ได ้ซ่ึงจะย่ิงทําให้เกดิการติดขดัมากขึ้นต่อไปอกี

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

2. เปิดฝาตลับหมึกพมิพ์

3. ตรวจสอบทางเผ่านกระดาษภายในเครื่องพิมพ์
a. ยกที่จบัของฝาครอบทางผ่านกระดาษขึ้น แล้วถอดฝาครอบออก
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b. ค้นหากระดาษท่ีตดิอยู่ในเครื่องพมิพ์ จบัท่ีกระดาษด้วยมือทัง้สองข้างแล้วดึงเข้าหาตัวคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อ
เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกค้างอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
หากคุณไม่นําเศษกระดาษท่ีตดิอยู่ออกจากเครื่องพมิพ์ให้หมด กอ็าจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อกี

c. ใส่ฝาครอบทางผ่านกระดาษอกีครัง้กระทัง่ล็อกเข้าท่ี

4. ถ้าปัญหายังไม่หายไป ให้ตรวจสอบบริเวณแคร่เครื่องพมิพ์ภายในเครื่องพมิพ์

ข้อควรระวงั: ระหว่างท่ีดําเนินการ หลีกเลีย่งการแตะต้องสายเคเบิลท่ีตดิอยู่กับแคร่เคร่ืองพมิพ์

a. ถ้าเกดิมีกระดาษตดิขัด ให้ขยบัแคร่เคร่ืองพมิพ์ไปด้านขวาสดุของเคร่ืองพมิพ ์ใช้มือทัง้สองข้างจบั
แล้วดงึเข้าหาตัวคุณ

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อ
เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกค้างอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
หากคุณไม่นําเศษกระดาษท่ีตดิอยู่ออกจากเครื่องพมิพ์ให้หมด กอ็าจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อกี

b. ขยับแคร่ไปด้านซ้ายสุดของเครื่องพมิพ ์และทําเช่นเดยีวกบัขัน้ตอนเมื่อสกัครู่เพื่อเอากระดาษฉีกขาด
ท่ีมีออกมา

5. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

6. ถ้าปัญหายังไม่หายไป ให้ตรวจสอบบริเวณถาด
a. ดงึถาดป้อนกระดาษออกมาเพื่อขยายพื้นท่ี
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b. ค่อยๆ ยกเครื่องพมิพ์เอนลงเพื่อให้เห็นด้านล่างของเครื่องพิมพ์

c. ตรวจสอบช่องว่างที่ใช้ใส่ถาดป้อนกระดาษภายในเครื่องพมิพ ์ถ้าพบว่ามีกระดาษติดอยู ่ให้เอื้อมมือ
เข้าไปในช่องว่างนัน้ แล้วดึงกระดาษนัน้เข้าหาตัวด้วยมือทัง้สอง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํากระดาษออกจากลกูกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อ
เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกค้างอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
หากคุณไม่นําเศษกระดาษท่ีตดิอยู่ออกจากเครื่องพมิพ์ให้หมด กอ็าจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อกี

d. ค่อยๆ หงายเครื่องพมิพ์ข้ึนอีกครัง้

e. ดนัถาดกระดาษกลับเข้าไป

7. กดปุ่ม  (ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) อกีครัง้เพื่อเปิดเครื่องพมิพ์

การนําส่ิงกีดขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์
การแกไขปญหาแคตลับหมึกพมิพติด ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP

หากมีส่ิงกีดขวางแคร่ตลับหมึกพิมพ์ หรือแคร่ตลับหมึกพิมพ์
เคล่ือนไหวลําบาก ให้ดูคําแนะนําแบบทีละขัน้ตอน

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา
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อ่านคําแนะนําท่ัวไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนําส่ิงกีดขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์
1. นําสิ่งกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่ตลับหมึกพมิพ์

หมายเหต:ุ ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการนํากระดาษท่ีตดิออก ใช้ความระมัดระวังทุก
ครัง้เมื่อนํากระดาษท่ีติดอยู่ออกจากภายในเครื่องพิมพ์

2. หากต้องการคําแนะนําจากจอแสดงผลของเครื่องพมิพ ์ให้แตะ Help (วิธีใช)้ จากหน้าจอหลกั แตะปุ่ม
ทิศทางเพื่อเลอืกดูหวัข้อวธิีใช ้แตะ Troubleshoot and Support (การแก้ไขปัญหาและการสนับสนนุ) แล้ว
แตะ Clear Carriage Jam (นําสิง่กดีขวางแคร่ตลับหมึกพมิพ์ออก)

เรียนรู้วธิกีารป้องกันกระดาษติดขัด
เพื่อป้องกนัไม่ให้กระดาษติด โปรดปฏบัิติตามคําแนะนําต่อไปน้ี
● ควรนํากระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรบักระดาษอย่างสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกําลงัพมิพ์ด้วยกระดาษท่ีไม่ย่น พับ หรอืชํารุด
● คุณสามารถป้องกนัไม่ให้กระดาษม้วนงอหรอืมีรอยยบัได้ด้วยการเกบ็กระดาษท่ีไมไ่ด้ใช้ทัง้หมดไว้ในถุงท่ี

สามารถปิดผนึกได้
● อย่าใช้กระดาษท่ีหนาหรือบางเกินไปสําหรบัเครื่องพมิพ์
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไว้อย่างถูกต้องแลว้ และไม่มกีระดาษมากเกินไป

สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู การวางวัสดุพมิพ ์ในหน้า 12
● ตรวจสอบว่ากระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนัน้เรียบเสมอกัน และขอบไม่โค้งงอหรือฉีกขาด
● อย่าวางกระดาษต่างประเภทและต่างขนาดปนกันในถาดป้อนกระดาษ ควรใส่กระดาษท่ีเป็นประเภทและ

ขนาดเดยีวกันลงในถาด
● ปรบัตัวปรบัความกว้างกระดาษในถาดป้อนกระดาษให้พอดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูว่าตัวปรบัความกว้าง

กระดาษไม่ทําให้กระดาษในถาดป้อนกระดาษโค้งงอ
● อย่าดนักระดาษเข้าไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป
● หากคุณพมิพ์ลงบนกระดาษทัง้สองหน้า อย่าพมิพ์ภาพท่ีมีความเข้มสสีงูบนกระดาษท่ีมน้ํีาหนักเบา
● ใช้ประเภทกระดาษท่ีแนะนําสําหรบัเครื่องพมิพ ์สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบั

กระดาษ ในหน้า 8
● หากกระดาษในเครื่องพมิพ์กําลังจะหมด ให้เครื่องพมิพ์พมิพ์จนหมดกระดาษก่อน จากนัน้จึงเพิ่มกระดาษ

อย่าป้อนกระดาษขณะท่ีเครื่องพิมพ์กําลังพมิพ์อยู่

การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกําลังประสบปัญหาในลักษณะใด
● ถาดป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษ
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◦ ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู การวางวัสดุพมิพ์
ในหน้า 12 กรดีกระดาษออกจากกนัก่อนใสล่งในถาด

◦ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัง้ตัวปรบัความกว้างกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษท่ีคุณกําลงัป้อน
ตรวจสอบให้แนใ่จด้วยว่าตัวปรบัแนวกระดาษแนบสนิทพอดีกับขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

◦ ตรวจสอบให้แนใ่จว่ากระดาษในถาดไม่โค้งงอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษท่ีโค้งในทิศทางตรงกนั
ข้าม

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว
◦ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษอยู่ในแนวเดยีวกับตวัปรับความกว้างกระดาษ

ถ้าจําเป็น ให้ดึงถาดปอ้นกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์แล้วใส่กระดาษเข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง เพ่ือให้
มัน่ใจว่ากระดาษอยู่ในแนวเดยีวกับตวัปรบัแนวกระดาษแล้ว

◦ ใส่กระดาษเข้าในเครื่องพมิพ์เมื่อเครื่องไม่ได้กําลังพมิพ์งานอยู่เท่านัน้
● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้ําลังถูกดึงเข้า

◦ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัง้ตัวปรบัความกว้างกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษท่ีคุณกําลงัป้อน
ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าตวัปรบัความกวา้งกระดาษแนบสนิทพอดกีับขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่น
เกนิไป

◦ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไม่ได้ใส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป
◦ ใช้กระดาษ HP เพื่อการปฏบัิติงานและประสทิธิภาพในการทํางานท่ีดีท่ีสุด
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ปัญหาเก่ียวกบัตลับบรรจุหมึก
อนัดบัแรก ให้ลองนําตลับหมึกพิมพ์ออก และใส่กลบัเข้าท่ีเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตัง้ตลับหมึกพมิพ์เข้า
ในช่องใส่ท่ีถูกต้อง หากยงัไม่ได้ผล ให้ทําความสะอาดหน้าสมัผัสของตลับหมึกพมิพ ์หากคุณยงัไม่สามารถแก้
ปัญหาน้ีได ้โปรดดท่ีู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 52 สําหรับข้อมูลเพิม่เติม

วธีิทําความสะอาดหน้าสัมผสัตลับหมึกพมิพ์

ข้อควรระวงั: ขัน้ตอนการทําความสะอาดควรใช้เวลาเพยีงสองสามนาท ีตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตดิตัง้ตลับ
หมึกพมิพ์กลับเข้าไปในเครื่องพมิพ์ทันทีหลังจากทําความสะอาด เราไม่แนะนําให้นําตลบัหมึกพมิพ์ออกมาอยู่
นอกเครื่องพมิพ์นานกว่า 30 นาที เพราะอาจทําให้เกิดความเสยีหายต่อตลับหมึกพมิพ์ได้

1. ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องอยู่

2. เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

3. นําตลบัหมึกพมิพ์ท่ีระบุในข้อความแสดงข้อผดิพลาดออก

4. จบัด้านข้างของตลบับรรจุหมึกโดยใหห้งายด้านล่างขึ้น แล้วหาตําแหน่งของแถบหน้าสัมผสัไฟฟ้าบนตลับ
บรรจหุมึก หน้าสัมผัสไฟฟ้าคือจุดเล็กๆ ท่ีเป็นสทีองบนตลับหมึกพมิพ์

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1 แถบหน้าสัมผัสไฟฟ้า

5. เช็ดเฉพาะแถบหน้าสัมผสัโดยใช้ผ้านุ่มหมาดๆ และไม่มีเศษเส้นใย

ข้อควรระวงั: ระวังไม่ให้สมัผสักับส่วนอื่นนอกจากแถบหน้าสัมผสั และอย่าให้มีรอยเป้ือนหรือเศษวสัดุ
อื่นๆ ติดอยู่บนส่วนอื่นของตลับหมึกพิมพ์

6. หาตําแหน่งแถบหน้าสัมผัสในตลบัหมึกพมิพ์ท่ีด้านในของเครื่องพมิพ ์แถบหน้าสัมผสัจะมีลกัษณะเป็นจดุสี
ทองที่นนูออกมาซ่ึงจะอยู่ตรงกบัแถบหน้าสัมผสับนตลับหมึกพมิพ์

7. ใช้ก้านสําลแีห้งหรือผา้แห้งท่ีไม่มีขนเชด็แถบหน้าสัมผัส

8. ตดิตัง้ตลับหมึกพมิพ์ใหม่
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9. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์แล้วตรวจสอบว่าข้อความแสดงข้อผดิพลาดหายไปหรือไม่

10. หากยงัคงมีข้อความแสดงข้อผดิพลาด ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

หมายเหตุ: ถ้าเกิดปญัหาโดยมีสาเหตุจากตลบัหมึกหน่ึงตลบั คุณสามารถนําตลบัหมึกออกและใช้โหมดตลบั
หมึกเดีย่วเพื่อใช้งาน HP ENVY 5640 series กับตลับหมึกเดยีวเท่านัน้
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ปัญหาการพิมพ์
คุณต้องการทําอะไร

แก้ไขปัญหาหน้าท่ีไม่พิมพ์ (พิมพ์ไม่ได้)
HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการ
พิมพและสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะ
พยายามวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

แกไขปญหาเครื่องไมพมิพงาน ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP

รับคําแนะนําทีละขัน้ตอนหากเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองหรือไม่พิมพ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) และตวัช่วยการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา

อ่านคําแนะนําท่ัวไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาพิมพ์ไม่ได้
แก้ไขปัญหาการพมิพ์

หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดเคร่ืองพมิพ์แล้ว และมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ หากยงัไม่สามารถ
พมิพ์งานได ้ให้ลองปฏิบัตติามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี

1. ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผดิพลาดบนจอแสดงผลของเครื่องพมิพ์และแก้ปัญหาด้วยการทําตามคําแนะนํา
บนหน้าจอ

2. หากคุณใช้สาย USB เชื่อมต่อคอมพวิเตอร์เข้ากบัเคร่ืองพมิพ ์ให้ถอดสาย USB ออกและเชื่อมต่อใหม ่หาก
คุณเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์เข้ากับเครื่องพมิพ์ด้วยการเชื่อมต่อระบบไร้สาย ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อยัง
ทํางานอยู่

3. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้หยุดการทํางานชัว่คราวหรอืออฟไลน์

วธิีตรวจสอบว่าเครื่องพมิพ์ไม่ได้หยดุการทํางานชั่วคราวหรือออฟไลน์
a. โปรดทําสิ่งใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ชีไ้ปท่ีหรอืแตะท่ีมุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบชดุ
ทางลัด คลิกไอคอน การตัง้ค่า คลิกหรอืแตะ แผงควบคมุ จากนัน้คลิกหรอืแตะ ดูอปุกรณ์
และเครื่องพมิพ์

● Windows 7: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เครื่องพมิพ์)
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● Windows Vista: จากเมน ูStart (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นัน้คลกิ Printers (เคร่ืองพมิพ์)

● Windows XP: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นัน้คลกิ Printers and Faxes (เครื่องพมิพ์และโทรสาร)

b. ดบัเบิลคลิกหรอืคลกิขวาท่ีไอคอนสําหรับเครื่องพมิพ์ของคุณ จากนัน้เลอืก See what’s printing (ดู
งานที่กําลงัพิมพ์อยู)่ เพื่อเปิดคิวการพมิพ์

c. บนเมน ูPrinter (เคร่ืองพมิพ)์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการทําเครื่องหมายถูกหน้ารายการ
Pause Printing (หยดุการพมิพ์ชัว่คราว) หรือ Use Printer Offline (ใช้เคร่ืองพมิพ์แบบออฟไลน)์

d. หากคุณเปลีย่นแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ลองพมิพ์ใหม่อกีครัง้

4. ตรวจสอบว่าได้ตัง้ค่าเครื่องพมิพ์ไว้เป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น

วธิีตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้รบัการตัง้ค่าเป็นเครื่องพมิพ์เริ่มต้น
a. โปรดทําสิ่งใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ชีไ้ปท่ีหรอืแตะท่ีมุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบชดุ
ทางลัด คลิกไอคอน การตัง้ค่า คลิกหรือแตะ แผงควบคมุ จากนัน้คลิกหรอืแตะ ดูอปุกรณ์
และเครื่องพมิพ์

● Windows 7: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เครื่องพมิพ์)

● Windows Vista: จากเมน ูStart (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นัน้คลกิ Printers (เคร่ืองพมิพ์)

● Windows XP: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นัน้คลกิ Printers and Faxes (เครื่องพมิพ์และโทรสาร)

b. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตัง้ค่าเครื่องพมิพ์ท่ีถูกต้องไว้เป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น
เครื่องพมิพ์ค่าเริม่ต้นจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรอืสเีขยีวอยู่ด้านข้างเครื่องพมิพ์

c. ถ้าเครื่องพิมพ์อื่นถูกตัง้ค่าไว้เป็นเคร่ืองพมิพ์เริ่มต้น ให้คลิกขวาท่ีเครื่องพมิพ์ท่ีถูกต้องและเลือก Set
as Default Printer (ตัง้ค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น)

d. ลองใช้เครื่องพมิพ์ของคุณอกีครัง้

5. รสีตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพมิพ์

วธิีรีสตาร์ทท่ีเก็บพกังานพมิพ์
a. โปรดทําสิ่งใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัระบบปฏิบัติการของคุณ:
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Windows 8.1 และ Windows 8

i. ชีห้รือแตะมุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบทางลัด แล้วคลิกไอคอน Settings (การตัง้ค่า)

ii. คลิกหรอืแตะ Control Panel (แผงควบคุม) และคลกิหรือแตะ System and Security (ระบบ
และการรกัษาความปลอดภัย)

iii. คลิกหรอืแตะ Administrative Tools (เครื่องมือการดแูลระบบ) แล้วดับเบิลคลกิหรอืแตะสอง
ครัง้ Services (บรกิาร)

iv. คลิกขวาหรอืแตะท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ)์ ค้างไว ้แล้วคลิก Properties
(คุณสมบัต)ิ

v. บนแท็บ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม่ตน้) ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
Automatic (อตัโนมัติ) ไว้แล้ว

vi. หากบรกิารไม่ทํางาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ให้คลิก Start (เริ่ม) จากนัน้
คลิกหรอืแตะ OK (ตกลง)

Windows 7

i. จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows ให้คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนัน้คลิก
System and Security (ระบบและความปลอดภัย) แล้วคลิก Administrative Tools (เคร่ืองมือ
ในการดแูล)

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บรกิารต่างๆ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพักงานพิมพ)์ แล้วคลิก Properties (คุณสมบัต)ิ

iv. บนแท็บ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม่ตน้) ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
Automatic (อตัโนมัติ) ไว้แล้ว

v. หากบรกิารไม่ทํางาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ให้คลิก Start (เริ่ม) จากนัน้
คลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

i. จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows ให้คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนัน้คลิก
System and Maintenance (ระบบและการบํารงุรักษา) และคลกิ Administrative Tools
(เครื่องมือในการดแูล)

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บรกิารต่างๆ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler service (บรกิารท่ีเก็บพกังานพิมพ)์ แล้วคลิก Properties
(คุณสมบัต)ิ

iv. บนแท็บ General (ทัว่ไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม่ตน้) ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
Automatic (อตัโนมัติ) ไว้แล้ว

v. หากบรกิารไม่ทํางาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ให้คลิก Start (เริ่ม) จากนัน้
คลิก OK (ตกลง)

THWW ปัญหาการพิมพ์ 81



Windows XP

i. จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows ให้คลิกขวาท่ี My Computer (คอมพวิเตอร์ของฉัน)

ii. คลิก Manage (จัดการ) แล้วคลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรมประยกุต)์

iii. ดบัเบิลคลิก Services (บรกิารต่างๆ) แล้วเลอืก Print Spooler (ท่ีเกบ็พกัการพมิพ)์

iv. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ท่ีเก็บพกังานพิมพ)์ แล้วคลิก Restart (รสีตาร์ท) เพื่อรีสตาร์ทบริการ

b. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตัง้ค่าเครื่องพมิพ์ท่ีถูกต้องไว้เป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น
เครื่องพมิพ์ค่าเริม่ต้นจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรอืสเีขยีวอยู่ด้านข้างเครื่องพมิพ์

c. ถ้าเครื่องพิมพ์อื่นถูกตัง้ค่าไว้เป็นเคร่ืองพมิพ์เริ่มต้น ให้คลิกขวาท่ีเครื่องพมิพ์ท่ีถูกต้องและเลือก Set
as Default Printer (ตัง้ค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น)

d. ลองใช้เครื่องพมิพ์ของคุณอกีครัง้

6. รสีตาร์ทเครื่องคอมพวิเตอร์

7. ลบคิวการพมิพ์

วธิีลบควิการพมิพ์
a. โปรดทําสิ่งใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัระบบปฏิบัติการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ชีไ้ปท่ีหรอืแตะท่ีมุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบชดุ
ทางลัด คลิกไอคอน การตัง้ค่า คลิกหรือแตะ แผงควบคมุ จากนัน้คลิกหรอืแตะ ดูอปุกรณ์
และเครื่องพมิพ์

● Windows 7: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เครื่องพมิพ์)

● Windows Vista: จากเมน ูStart (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นัน้คลกิ Printers (เคร่ืองพมิพ์)

● Windows XP: จากเมน ูStart (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นัน้คลกิ Printers and Faxes (เครื่องพมิพ์และโทรสาร)

b. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเครื่องพมิพ์ของคุณเพื่อเปิดคิวการพมิพ์

c. บนเมน ูPrinter (เคร่ืองพมิพ)์ ให้คลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทัง้หมด) หรือ Purge
Print Document (ล้างเอกสารงานพิมพ์) จากนัน้คลิก Yes (ใช)่ เพื่อยนืยนั

d. ถ้ายังมีเอกสารอยู่ในคิว ให้รสีตาร์ทเครื่องคอมพวิเตอร์และลองพมิพ์อกีครัง้หลังจากคอมพิวเตอร์รี
สตาร์ทเรียบร้อยแล้ว

e. ตรวจสอบคิวการพิมพ์อกีครัง้เพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลค้างอยู ่จากนัน้จึงลองพมิพ์อกีครัง้

วธีิการตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและการรีเซ็ตเครื่องพมิพ์
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเช่ือมต่อเข้ากบัเครื่องพมิพ์อย่างแน่นหนา
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1 การเช่ือมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์

2 การเช่ือมต่อกับเต้ารบั

2. มองดูภายในเครื่องพมิพ์และตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีเขียวท่ีแสดงว่ามีกระแสไฟจ่ายเข้าเครื่องพิมพ ์ถ้า
ไฟไม่ติดสว่าง ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพมิพ์แน่นสนิท หรอืเชื่อมต่อกบัเต้ารับไฟอื่น

3. ดูท่ีปุ่มเปิดบนเครื่องพิมพ ์ถ้าไฟไม่ตดิสว่าง แสดงว่าเครื่องพมิพ์ปิดอยู ่กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องพมิพ์

หมายเหต:ุ หากเครื่องพมิพ์ไม่มีกระแสไฟเข้า ให้ต่อเข้ากบัเต้ารับอื่น

4. ขณะท่ีเครื่องพมิพ์เปิดอยู ่ให้ถอดสายไฟออกจากข้างเครื่องพมิพ์ใต้ฝาปิดตลับหมึกพมิพ์

5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับท่ีผนัง

6. รออย่างน้อย 15 วินาที

7. เสยีบปลัก๊ไฟกลับเข้าไปท่ีเต้ารับท่ีผนัง

8. เสยีบสายไฟเข้าท่ีข้างเครื่องพมิพ์ใต้ฝาปิดตลับหมึกพมิพ์อีกครัง้

9. หากเครื่องพมิพ์ไม่เปิดขึ้นเอง ให้กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องพมิพ์

10. ลองใช้งานเครื่องพมิพ์อีกครัง้

การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์
คําแนะนําทลีะข้ันตอนสําหรับการแกไขปญหาคุณภาพงานพมิพสวนใหญ แก้ไขปัญหาเก่ียวกับคุณภาพการพิมพ์ออนไลน์

อ่านคําแนะนําท่ัวไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์
หมายเหตุ: เพื่อหลกีเล่ียงปัญหาด้านคุณภาพการพมิพ ์ให้ปิดเคร่ืองพมิพ์โดยใช้ปุ่ม On (เปิด) เสมอ และรอ
จนกว่าไฟแสดงสถานะปุ่ม On (เปิด) จะดับก่อนท่ีจะดงึปลัก๊หรอืปิดสวิตช์ท่ีรางปลัก๊ไฟ เคร่ืองพมิพ์จะเลื่อนตลับ
หมึกพมิพ์ไปยังตําแหน่งท่ีมีฝาปิดป้องกันไม่ให้หมึกพมิพ์แห้ง

การปรบัปรงุคุณภาพงานพมิพ์
1. ตรวจสอบว่าคุณใช้ตลับหมึกพมิพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกประเภทกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึง
ลง Media (วสัดพุมิพ์) และคุณภาพการพิมพ์จากรายการแบบดึงลง Quality Settings (การตัง้ค่าคุณภาพ)
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● ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ให้คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) แล้วคลิก Set Preferences (ตัง้
ค่าลักษณะท่ีต้องการ) เพ่ือเข้าถึงคุณสมบัติการพมิพ์

3. ตรวจสอบระดับหมึกพมิพ์โดยประมาณเพื่อดวู่ามีหมึกพมิพ์เหลอือยู่น้อยหรือไม ่สําหรับข้อมูลเพิม่เติม
โปรดดูท่ี การตรวจสอบระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณ ในหน้า 51 ถ้าตลบัหมึกพมิพ์มีหมึกพิมพเ์หลอือยู่น้อย
ควรพจิารณาเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ์

4. การปรับตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ์

วธิีปรบัตําแหน่งตลับหมกึพิมพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

หมายเหต:ุ การปรับตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ์จะทําให้ได้งานพมิพ์ท่ีมีคุณภาพสงู HP All-in-One จะแจ้งให้
คุณปรับตําแหน่งตลบัหมกึพมิพ์ทุกครัง้ท่ีตดิตัง้ตลับหมกึพิมพ์ใหม ่ถ้าคุณนําตลับหมึกพมิพ์ออกมาแล้วติด
ตัง้กลับเข้าไปใหม่ HP All-in-One จะไม่แจ้งให้คุณปรบัตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ ์HP All-in-One จะจดจําค่า
การปรับตําแหน่งของตลับหมึกพิมพ์ไว้ ดงันัน้คุณไม่จําเป็นต้องปรับตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ์ใหม่อกีครัง้

a. ใส่กระดาษสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยู่กบัระบบปฏบัิติการของคุณ ให้ทําอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ:์

c. ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ให้คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) และคลกิ Maintain Your
Printer (ดแูลรักษาเครื่องพมิพ์ของคุณ) เพื่อเข้าถึง Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเคร่ืองพมิพ์)

d. ใน Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพิมพ์) ให้คลิก Align Ink Cartridges (ปรบัตําแหน่งของ
ตลับหมึกพมิพ)์ บนแท็บ Device Services (บริการของอปุกรณ)์ เคร่ืองจะพมิพ์หน้าการปรบัตําแหน่ง
ออกมา

e. วางหน้าสําหรบัปรบัตําแหนง่หมึกพมิพ์ให้ควํ่าลงบนมุมขวาดา้นหน้าของกระจกสแกนเนอร์

f. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์เพื่อปรบัตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ ์รีไซเคิลหรอืท้ิง
กระดาษที่ใชป้รับตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ์
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วธิีปรบัตําแหน่งตลับหมึกพมิพ์จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์
a. ใส่กระดาษสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ค่า)

c. กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพมิพ์ เลือก Align Printhead (ปรับตําแหน่งหัวพมิพ์) แล้วปฏบัิติตาม
คําแนะนําบนหน้าจอ

5. พมิพ์หน้าการวเิคราะหห์ากตลบัหมึกพิมพ์ยังเหลอืหมึกพิมพ์อยู่มาก

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ์
a. ใส่กระดาษสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยู่กบัระบบปฏบัิติการของคุณ ให้ทําอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ:์

c. ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ให้คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) และคลกิ Maintain Your
Printer (ดแูลรักษาเครื่องพมิพ์ของคุณ) เพื่อเข้าถึง Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพมิพ)์

d. คลิก Print Diagnostic Information (พมิพ์ข้อมูลวิเคราะห)์ บนแท็บ Device Reports (รายงานเกีย่ว
กบัอุปกรณ)์ เพื่อพมิพ์หน้าการวเิคราะห ์ตรวจดชู่องสีฟ้า สมี่วงแดง สีเหลือง และสดีําบนหน้าการ
วิเคราะห์ หากคุณเหน็เส้นริ้วในช่องสแีละสดีํา หรือไม่มีส่วนของหมึกพมิพ์อยู่ในช่อง ให้ทําความ
สะอาดตลบัหมึกพมิพ์โดยอตัโนมัติ

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์
a. ใส่กระดาษสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ท่ีแผงควบคุมของเครื่องพมิพ ์กดเลือก Setup (การตัง้ค่า)

c. กดเลือก รายงาน
d. กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพมิพ)์

6. ทําความสะอาดตลบัหมึกพมิพ์โดยอตัโนมัต ิหากพบว่ามีเส้นริว้หรือช่องว่างในช่องสแีละช่องสดีําในหน้าการ
วเิคราะห์

การทําความสะอาดตลับหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์
a. ใส่กระดาษสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ข้ึนอยู่กบัระบบปฏบัิติการของคุณ ให้ทําอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิด ซอฟต์แวร์เครื่องพมิพ:์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม่ แล้วเลอืกชื่อเคร่ืองพมิพ์
● Windows 8: คลิกขวาท่ีพื้นท่ีว่างบนหน้าจอเริม่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้หมด) บนแถบ

โปรแกรม แล้วเลอืกชื่อเคร่ืองพมิพ์
● Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพวิเตอร ์คลิก Start

(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้หมด) คลิก HP จากนัน้เลอืกโฟลเดอร์สําหรับ
เครื่องพมิพ์ แล้วเลอืกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพมิพ์
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c. ใน ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ ให้คลิก Print & Scan (พมิพ์และสแกน) และคลกิ Maintain Your
Printer (ดแูลรักษาเครื่องพมิพ์ของคุณ) เพื่อเข้าถึง Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเคร่ืองพมิพ์)

d. คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพมิพ)์ บนแท็บ Device Services (บริการของ
อปุกรณ์) ปฏบิตัติามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหน้าจอ

วธิีการทําความสะอาดหัวพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์
a. ใส่กระดาษสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ค่า)

c. กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพมิพ์ เลือก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพมิพ)์ แล้วปฏบัิติ
ตามคําแนะนําบนหน้าจอ

หากการทําความสะอาดหวัพมิพย์ังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได ้โปรดตดิต่อศูนย์บรกิาร HP ไปที่
www.hp.com/support เว็บไซต์น้ีจะให้ข้อมูลและยูทิลติี้ท่ีช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาทัว่ไปของ
เครื่องพมิพ์ได ้เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แล้วคลิก รายชื่อตดิต่อของ HP
ทัง้หมด เพื่อขอข้อมูลการโทรตดิต่อฝ่ายสนับสนนุทางเทคนิค

การปรบัปรงุคุณภาพงานพมิพ์
1. ตรวจสอบว่าคุณกําลงัใช้ตลับหมึกพมิพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพมิพ์ท่ีเหมาะสมในกล่องโต้ตอบ Print (พมิพ์)
แล้ว

3. ตรวจสอบระดับหมึกพมิพ์โดยประมาณเพื่อดวู่ามีหมึกพมิพ์เหลอือยู่น้อยหรือไม่
พจิารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพมิพ์หากปรมิาณหมกึพมิพ์มรีะดบัตํ่า

4. ปรับตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ์

การปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์จากซอฟต์แวร์
a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เข้าไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทูิลิตีข้อง HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทูิลิตีข้อง HP) อยู่ในโฟลเดอร ์Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์
Applications (แอพพลเิคชนั) ท่ีระดับบนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีด้านซ้ายของหน้าต่าง

d. คลิก Align (ปรบัตําแหน่ง)

e. คลิก Align (ปรบัตําแหน่ง) แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ

f. คลิก All Settings (การตัง้ค่าทัง้หมด) เพื่อกลับไปท่ีบานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูล
และการสนับสนนุ)

5. พมิพ์หน้าทดสอบ
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การพมิพ์หน้าทดสอบ
a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เข้าไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทูิลิตีข้อง HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทูิลิตีข้อง HP) อยู่ในโฟลเดอร ์Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์
Applications (แอพพลเิคชนั) ท่ีระดับบนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีด้านซ้ายของหน้าต่าง

d. คลิก Test Page (หน้าทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พมิพ์หน้าทดสอบ) และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ

ตรวจสอบหน้าทดสอบเพื่อดูว่ามีรอยหยักในข้อความ หรอืเส้นริ้วในข้อความและช่องสีหรอืไม ่หากคุณ
เห็นรอยหยักหรอืเส้นริ้ว หรอืรอยพมิพ์ขาดในช่องส ีให้ทําความสะอาดตลบัหมึกพมิพโ์ดยอตัโนมัติ

6. ทําความสะอาดตลบัหมึกพมิพ์โดยอตัโนมัต ิหากพบว่ามีเส้นริว้หรือช่องว่างในช่องสแีละช่องสีในหน้าการ
วเิคราะห์

การทําความสะอาดหัวพมิพ์โดยอัตโนมัติ
a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เข้าไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทูิลิตีข้อง HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทูิลิตีข้อง HP) อยู่ในโฟลเดอร ์Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์
Applications (แอพพลเิคชนั) ท่ีระดับบนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีด้านซ้ายของหน้าต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพมิพ)์

e. คลิก Clean (ทําความสะอาด) แล้วปฏบัิตติามคําแนะนําบนหน้าจอ

ข้อควรระวงั: ทําความสะอาดหัวพมิพ์เมื่อจําเป็นเท่านัน้ หากทําความสะอาดโดยไม่จําเป็น จะทําให้
เปลอืงหมึกและหวัพมิพ์มีอายุการใช้งานสัน้ลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพมิพ์ยงัไม่ดหีลงัจากท่ีทําความสะอาดหัวพมิพ์ ให้ลองปรับตําแหน่ง
เคร่ืองพมิพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพมิพ์หลังจากทําความสะอาดและปรบัตําแหน่งแล้ว กรณุา
ติดต่อศนูย์บริการของ HP

f. คลิก All Settings (การตัง้ค่าทัง้หมด) เพื่อกลับไปท่ีบานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูล
และการสนับสนนุ)

การแก้ไขปัญหารอยเปื้อนหมึกบนงานพิมพ์
หากงานพมิพ์มีรอยเป้ือนหมึก ในการพมิพ์ครัง้ต่อๆ ไป ให้ลองใช้ฟังก์ชัน Clean Ink Smear (ทําความสะอาด
รอยเป้ือนหมึก) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ ์ขัน้ตอนน้ีจะใช้เวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จส้ิน ใส่กระดาษธรรมดา
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ขนาดเต็มแผ่น และเครื่องพมิพ์จะดึงกระดาษเข้าและออกในระหว่างการทําความสะอาด เสียงดังของเครื่องพมิพ์
ในระหว่างการทํางานถือเป็นสิง่ปกติ
1. ใส่กระดาษสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

2. จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพมิพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ค่า)

3. กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพมิพ ์เลือกตัวเลอืกท่ีต้องการ แล้วปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอ

หมายเหตุ: คุณทําเช่นเดียวกนันัน้ได้จากซอฟต์แวร์ของเครื่องพมิพ ์HP หรอืเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (EWS)
การเข้าใช้ซอฟต์แวร์น้ีหรือ EWS ให้ด ูเปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพมิพ ์HP(Windows) ในหน้า 17 หรอื เปิดเว็บ
เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68
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ปัญหาการทําสําเนา
แกไขปญหาการทําสําเนา ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP

รบัคําแนะนําทลีะขัน้ตอนหากเครื่องพิมพ์ไม่ทําสําเนา หรอืหากงานพิมพ์มีคณุภาพตํ่า

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา

เคล็ดลบัความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหน้า 49
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ปัญหาสแกน
HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบ
การพิมพและสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) เป็น Utility ที่จะ
พยายามวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

การแกไขปญหาการสแกน ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP

รบัคําแนะนําทีละขัน้ตอนหากคุณไม่สามารถสร้างสแกนหรอืหากงานสแกนมีคุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) และตวัช่วยการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา

เคล็ดลบัความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหน้า 49
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ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
คุณต้องการทําอะไร

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan
Doctor (ตัวตรวจสอบการ
พิมพและสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะพยายามวินิจฉัยและ
แก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นออนไลน์ของ HP

แกไขปญหาไฟรวอลลหรือการปองกันไวรสั หากคุณสงสัยว่าส่ิงเหล่าน้ีขัดขวางไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณ
เช่ือมต่อกับเครื่องพิมพ์

● แกไขปญหาระบบไรสาย ทัง้ในกรณีทีไ่ม่เคยเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์หรอืเช่ือมต่อเครื่องพิมพ์แล้วแต่
เครื่องพมิพ์หยุดทํางาน

● แกไขปญหาไฟรวอลลหรือการปองกันไวรสั หากคุณสงสัยว่าส่ิงเหล่าน้ีขัดขวางไม่ให้คอมพิวเตอร์ของ
คณุเช่ือมต่อกับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) และตวัช่วยการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา

อ่านคําแนะนําท่ัวไปใน Help (วธิีใช)้ สําหรบัการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบไร้สาย
ตรวจสอบการกําหนดค่าเครอืข่ายหรอืพมิพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยในการวนิิจฉัยปัญหาการ
เชื่อมต่อเครือข่าย
1. จากหน้าจอหลกั แตะ  (Wireless (ไร้สาย)) จากนัน้แตะ  (Settings (การตัง้ค่า))

2. แตะ Print Reports (พิมพ์รายงาน) จากนัน้แตะ Display Network Configuration (แสดงการกําหนดค่า
เครือข่าย) หรือ Print Wireless Test Report (พมิพ์รายงานการทดสอบไร้สาย)

การค้นหาการตัง้ค่าเครือข่ายสําหรับการเชื่อมต่อไร้สาย
เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการ
พิมพและสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) เป็น Utility ท่ี
สามารถแจ้งช่ือเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่าน (รหัสเครือข่าย) ให้คุณทราบ

ใชตัวชวยการแกไขปญหาเบ้ืองตนออนไลน
ของ HP

เรยีนรู้วิธีการค้นหาช่ือเครอืข่าย (SSID) และรหัสผ่านสําหรับระบบไร้สายของคุณ

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) และตวัช่วยการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา
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แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct

ใชตัวชวยการแกไขปญหาเบ้ืองตนออนไลนของ HP แก้ไขปัญหาเก่ียวกับ Wi-Fi Direct หรอืเรียนรู้วิธีการกําหนดค่า Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา

อ่านคําแนะนําท่ัวไปใน Help (วธิีใช)้ สําหรบัการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกี่ยวกบั Wi-Fi Direct

1. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์เพื่อยนืยันว่า Wi-Fi Direct เปิดอยู่
▲ จากแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์ กดเลือก  (Wi-Fi Direct)

2. จากคอมพวิเตอร์ไร้สายหรืออปุกรณ์พกพาของคุณ เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ค้นหาและเชื่อมต่อกบัชื่อ Wi-Fi
Direct ของคอมพวิเตอร์ของคุณ

3. ใส่รหสัผ่าน Wi-Fi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4. ถ้าคุณต้องการใช้อปุกรณ์พกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้แอพสําหรับการพมิพ์ท่ีใช้งานร่วมกันได้
แล้ว สําหรับข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการพมิพ์จากอปุกรณ์พกพา โปรดเข้าไปท่ี www.hp.com/global/us/en/
eprint/mobile_printing_apps.html

แปลงการเชื่อมต่อ USB เป็นแบบไร้สาย
เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ
และสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) เป็น Utility
ท่ีจะพยายามวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ใชตัวชวยการแกไขปญหาเบ้ืองตนออนไลนของ HP แปลงการเช่ือมต่อ USB เป็นแบบไร้สายหรือ Wi-Fi Direct.

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพมิพ์และสแกน HP) และตวัช่วยการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บรกิารในทุกภาษา

การเปล่ียนประเภทการเชื่อมต่อ ในหน้า 62
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ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์
คําแนะนํา: รนั HP Print and Scan Doctor (การพิมพ ์HP และสแกนด๊อกเตอร)์ เพ่ือวนิิจฉัยและซ่อมแซม
ปัญหาการพมิพ ์การสแกน และการทําสําเนาโดยอตัโนมัติ แอพพลเิคชนัน้ีอาจมีให้ในบางภาษาเท่านัน้

การดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษอตัโนมัตอิอกด้วยตัวเอง
หากแกนเลื่อนของถาดรบักระดาษอัตโนมัตไิม่เลื่อนออกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดึงออกได้ด้วยตัวเอง
1. ถอดถาดรบักระดาษออกออกจากเคร่ืองพมิพ์

2. ท่ีด้านล่างของถาดรับกระดาษออก ให้เล่ือนที่ล็อคถาดรบักระดาษออกไปยงัตําแหน่งปลดล็อค จากนัน้เลื่อน
คันปลดเพ่ือปลดแกนเล่ือนของถาด

3. ใส่ถาดรับกระดาษออกกลบัเข้าไปในเครื่องพมิพ์โดยปล่อยให้แกนเลื่อนของถาดอยู่ในตําแหน่งปลด

เครื่องพิมพ์หยุดทํางานโดยไม่ทราบสาเหตุ
● ตรวจสอบระบบไฟและการเชื่อมต่อไฟฟ้า
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของเครื่องพมิพ์เช่ือมต่อเข้ากับเต้าเสยีบไฟฟ้าท่ีใช้การได้แน่นสนิท

การปรบัตําแหน่งหัวพมิพ์ผิดพลาด
● หากการปรบัตําแหน่งผดิพลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษธรรมดาสขีาวท่ียังไม่ได้ใช้ในถาดป้อน

กระดาษแล้ว หากคุณใส่กระดาษสไีว้ในถาดใส่กระดาษขณะปรับตําแหน่งตลบัหมึกพมิพ ์จะทําให้การปรับ
ตําแหน่งทํางานล้มเหลว

● หากการปรับตําแหน่งยงัคงผดิพลาดอกี คุณอาจต้องทําความสะอาดหัวพมิพ ์หรอืตัวเซ็นเซอร์อาจเสีย
● หากการทําความสะอาดหวัพมิพย์ังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได ้โปรดตดิต่อศูนย์บรกิาร HP ไปที่

www.hp.com/support เว็บไซต์น้ีจะให้ข้อมูลและยูทิลติี้ท่ีช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาทัว่ไปของ
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เครื่องพมิพ์ได ้เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แล้วคลิก รายชื่อตดิต่อของ HP
ทัง้หมด เพื่อขอข้อมูลการโทรตดิต่อฝ่ายสนับสนนุทางเทคนิค

วธีิแก้ไขปัญหาเครื่องพมิพ์ไม่ทํางาน
▲ ปิดและเปิดเครื่องพมิพ์ หากไมส่ามารถแก้ปัญหาได ้ให้ติดต่อ HP

สําหรับข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการตดิต่อฝ่ายสนับสนนุของ HP โปรดดูท่ี ฝ่ายสนับสนนุของ HP
ในหน้า 95
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
● ลงทะเบียนเครื่องพมิพ์
● ขัน้ตอนการสนับสนนุ
● ฝ่ายสนับสนนุของ HP ทางโทรศัพท์
● ตวัเลอืกการรบัประกันอื่นๆ

ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพ์
ใช้เวลาเพยีงไม่ก่ีนาทีในการลงทะเบียน คุณกส็ามารถรับบรกิารได้รวดเรว็ข้ึน การสนับสนนุและการแจ้งเตอืน
การสนับสนนุของผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสทิธภิาพยิง่ข้ึน หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนผลติภัณฑ์ขณะติดตัง้ซอฟต์แวร์
คุณสามารถลงทะเบียนได้ทันทีท่ี http://www.register.hp.com

ขัน้ตอนการสนับสนุน
หากคุณประสบปัญหา ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี
1. ตรวจสอบเอกสารท่ีให้มาพร้อมกบัเครื่องพิมพ์

2. ไปท่ีศูนย์บรกิารลูกค้าแบบออนไลน์ของ HP ได้ท่ี www.hp.com/support

ศูนย์บริการลูกค้าแบบออนไลน์ของ HP พร้อมให้บรกิารลูกค้าของ HP ทุกราย เว็บไซต์น้ีเป็นแหล่งข้อมูลท่ี
เข้าถึงได้รวดเรว็ท่ีสุดเมื่อต้องการทราบข้อมูลปัจจบุนัของผลิตภณัฑ์และเมื่อต้องการความช่วยเหลอืจากผู้
เชีย่วชาญ รวมถงึคุณลกัษณะต่อไปน้ี:

● เข้าถึงได้การสนับสนุนแบบออนไลน์ท่ีมีประสทิธภิาพได้อย่างรวดเรว็
● อพัเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สําหรับเครื่องพมิพ์
● ข้อมูลการแก้ไขปัญหาท่ีมีประโยชน์สําหรับปัญหาทัว่ไป
● การอัพเดตของเครื่องพมิพ ์ความพร้อมให้การสนับสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมให้บรกิารคุณเมื่อ

คุณลงทะเบียนเครื่องพิมพ์
3. ตดิต่อศนูย์บรกิารลูกค้าของ HP

ตวัเลือกในการสนับสนนุและบริการจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพมิพ ์ประเทศ/ภมูิภาค และภาษา

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
ตวัเลอืกการสนับสนนุทางโทรศพัท์และความพร้อมให้บรกิารจะแตกต่างกันไปตามผลติภัณฑ ์ประเทศ/ภมูิภาค
และภาษา
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์
● การโทรศพัทต์ิดต่อ
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● หมายเลขโทรศพัท์สําหรับการสนับสนุน
● หลังระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศพัท์
การให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์นานหน่ึงปีใช้ในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชยีแปซฟิิก และละตินอเมริกา (รวมทัง้
เม็กซิโก) หากต้องการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทางโทรศพัท์ในยโุรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ให้ไป
ท่ี www.hp.com/support การโทรศพัท์เข้าบรษิทัจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายตามปกติ

การโทรศัพท์ติดต่อ
ให้โทรติดตอ่ศนูย์บรกิารลูกค้าของ HP ในขณะที่คุณอยู่หน้าเครื่องคอมพวิเตอร์และเครื่องพมิพ ์ควรเตรียม
ข้อมูลต่อไปน้ีไว้ให้พร้อม:

● ชื่อผลติภณัฑ์ (อยู่ท่ีเครื่องพมิพ ์เช่น HP ENVY 5640)

● หมายเลขสนิค้า (อยู่ท่ีด้านในของฝาครอบตลับหมึกพมิพ)์

● หมายเลขผลิตภัณฑ ์(อยู่ด้านหลงัหรอืด้านล่างของเครื่องพิมพ)์

● ข้อความท่ีปรากฏเมื่อเกดิกรณีนัน้
● ตอบคําถามเหล่าน้ี:

◦ เคยเกดิเหตกุารณ์เช่นน้ีแล้วหรือไม่
◦ คุณสามารถทําให้เกิดขึ้นอกีได้หรือไม่
◦ คุณเพ่ิมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ลงในคอมพวิเตอร์ของคุณในช่วงทีเ่ริม่เกิดปัญหาน้ีหรอืไม่
◦ เกิดสิ่งใดกอ่นหน้าน้ีหรือไม ่(เช่น พายฝุนฟ้าคะนอง, มีการย้ายเครื่องพมิพ ์และอื่นๆ)

หมายเลขโทรศพัท์สําหรับการสนับสนุน
หากต้องการทราบหมายเลขของฝ่ายสนับสนนุทางโทรศัพท์ล่าสดุของ HP และข้อมูลค่าโทรศพัท์ โปรดดูท่ี
www.hp.com/support

หลังระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์
หลังจากสิน้สุดระยะเวลาการให้บริการทางโทรศัพท์ คุณจะได้รบัความช่วยเหลอืจาก HP โดยต้องเสยีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเตมิ นอกจากน้ี คุณยงัสามารถขอรับความช่วยเหลอืได้จากเวบ็ไซต์ศูนย์บริการลูกค้าแบบออนไลน์ของ HP
www.hp.com/support โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ HP หรือติดต่อท่ีหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนนุ
ในประเทศ/พื้นท่ีของคุณเพื่อขอดตูัวเลอืกการสนับสนนุ
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ตัวเลือกการรับประกันอ่ืนๆ
หากต้องเพิม่ระยะเวลาการให้บรกิารสําหรบั HP ENVY 5640 series จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม โปรดดูท่ี
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนัน้ตรวจสอบการบรกิารและการรบัประกนั
เพื่อดขู้อมูลในการให้บรกิารเพิม่เติม
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A ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลว่าด้วยข้อบังคับสากลสําหรบั HP ENVY 5640 series มีอยู่ใน ส่วนน้ี

สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดเูอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกับ HP ENVY 5640 series

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard

● ลกัษณะเฉพาะ
● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑ์เพื่ออนรุักษ์สิง่แวดล้อม
● ข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับ
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ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
ข้อมูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สงวนลิขสิทธิทั์ง้หมด ห้ามทําการผลติซ้ํา ดดัแปลงหรอืแปลเอกสารน้ีโดยไม่ได้รับอนญุาตอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Hewlett-Packard เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ ์การรับประกันสําหรับผลิตภณัฑ์
และบรกิารของ HP จะระบไุว้ในคําชีแ้จงเกีย่วกับการรับประกนัอย่างชดัเจนซึ่งแนบมากับผลติภัณฑ์หรือบริการ
นัน้ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารน้ีท่ีมีความหมายว่าเป็นส่วนหน่ึงของการรับประกนัเพิม่เตมิ HP จะไม่รบัผดิชอบต่อ
ความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรอืการตดัทอนข้อความใดๆ ในท่ีน้ี
© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 และ Windows®
8.1 เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation
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ลักษณะเฉพาะ
ข้อกําหนดเฉพาะด้านเทคนิคสําหรบั HP ENVY 5640 series มีอยู่ในหวัข้อน้ี สําหรับข้อมูลจําเพาะผลติภัณฑ์
เพิ่มเตมิ โปรดดแูผ่นข้อมูลผลติภัณฑ์ท่ี www.hp.com/support

ข้อกําหนดเก่ียวกับระบบ
ข้อกําหนดเกีย่วกบัซอฟต์แวร์และระบบอยู่ในไฟล ์Readme

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกบัรลีีสและการสนับสนนุของระบบปฏบัิติการในอนาคต โปรดเข้าไปท่ีเว็บไซต์บริการลูกค้า
ออนไลน์ของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลักษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม
● ช่วงอณุหภมูิการใช้งานท่ีแนะนํา: 15ºC ถึง 32ºC (59ºF ถึง 90ºF)

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

● ความชื้น: 20% ถึง 80% RH ไม่ควบแน่น (แนะนํา) จุดน้ําค้างสูงสุด 25ºC

● ช่วงอณุหภมูิขณะไม่ใช้งาน (ระหว่างการเกบ็รกัษา): –40ºC ถึง 60ºC (-40ºF ถึง 140ºF)

● ในท่ีที่มสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปได้ว่าผลงานท่ีออกจากเครื่อง HP ENVY 5640 series อาจมีข้อผดิ
พลาดบ้าง

● HP แนะนําให้ใช้สาย USB ท่ีมีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ม.(10 ฟตุ) เพื่อลดสัญญาณรบกวนท่ีอาจ
เกดิข้ึนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงให้เหลอืน้อยท่ีสุด

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ์
● ความเรว็ในการพมิพ์จะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัความซับซ้อนของเอกสา?
● วธิกีาร: การพมิพ์องิค์เจ็ตแบบใช้ความร้อนโดยกําหนดปรมิาณหมกึ
● ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการสแกน
● ความละเอยีดแบบออปตคิอล: สูงสดุ 1200 dpi

● ความละเอยีดฮาร์ดแวร:์ สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

● ความละเอยีดแบบเพ่ิมประสิทธภิาพสูงสุด: สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

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

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

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

● รุ่น Twain: 1.9
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ข้อกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการทําสําเนา
● การประมวลภาพแบบดิจิตอล
● จํานวนสําเนาสงูสุดจะต่างกันไปตามรุ่น
● ความเรว็ในการทําสําเนาจะแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและรุ่น

จํานวนการพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์
โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดขู้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับจํานวนการพมิพ์ของตลบัหมึก
พมิพ์โดยประมาณ

ความละเอียดในการพิมพ์
ตาราง A-1  ความละเอียดในการพิมพ์

โหมดเอกสารร่าง ● ต้นฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 300x300dpi

● สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมดปกติ ● ต้นฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi

● สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมดดีท่ีสุดสําหรับเอกสารธรรมดา ● ต้นฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi

● สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมดดีท่ีสุดสําหรับภาพถ่าย ● ต้นฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi

● สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

โหมด dpi สูงสุด ● ต้นฉบบัสี/สําเนาขาวดํา: 1200x1200dpi

● สําเนา: แบบอัตโนมัติ (ดํา/สี), 4800x1200 dpi แบบปรับสูงสุด (กระดาษภาพถ่าย, สี)
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โปรแกรมควบคมุผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม มีการออกแบบเพื่อการ
รไีซเคิลกบัผลติภัณฑ์น้ี จํานวนวสัดไุดถู้กจํากดัให้อยู่ในปรมิาณท่ีน้อยที่สุดในขณะท่ียังรักษาประสทิธิภาพการ
ทํางานและความน่าเชื่อถือไว้ได้อย่างเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รบัการออกแบบให้คัดแยกได้
อย่างสะดวก ตวัยดึและตัวเชื่อมต่ออื่นๆ สามารถค้นหา เข้าถึง และดึงออกได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือทัว่ๆ ไป ชิน้
ส่วนท่ีมีความสําคัญได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธภิาพในการถอดแยกชิน้ส่วนและการซ่อมแซม
สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์Commitment to the Environment ของ HP ได้ท่ี:

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● เคล็ดลบัในการรักษาสิง่แวดล้อม
● การใช้กระดาษ
● พลาสตกิ
● เอกสารข้อมูลเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
● โครงการรไีซเคิลวสัดุองิค์เจ็ท HP

● การใช้ไฟฟ้า
● การท้ิงอปุกรณ์ท่ีผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว
● สารเคมี
● การท้ิงแบตเตอรี่ในไต้หวัน
● ประกาศเกีย่วกบัแบตเตอรี่สําหรับบราซิล
● ประกาศเกีย่วกบัวสัดท่ีุมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลฟิอร์เนีย
● EPEAT

● ตารางแสดงสารพษิและวตัถอุันตราย
● การจํากัดการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)

● การจํากัดการใช้สารอนัตราย (อินเดยี)

เคล็ดลับในการรักษาส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ช่วยเหลอืให้ลูกค้าของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม โปรดไปท่ีเวบ็ไซต์โปรแกรม
และแผนการริเริ่มด้านสิง่แวดล้อมของ HP สําหรับข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัแผนการรเิริม่ด้านสิง่แวดล้อมของ HP

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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การใช้กระดาษ
เครื่องพมิพ์น้ีเหมาะสําหรบัการใช้กระดาษรไีซเคิลตามข้อกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ชิน้ส่วนท่ีทําจากพลาสติกซ่ึงมีน้ําหนักเกนิ 25 กรมัจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบว่า
พลาสตกิใดควรนําไปรไีซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายกุารใช้งานของเครื่องพิมพ์น้ีแล้ว

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวสัด ุ(MSDS) ได้จากเวบ็ไซต์ HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงค์เจ็ท HP
HP มุ่งมัน่รักษาสิง่แวดล้อม โครงการรไีซเคิลวสัดอุิงค์เจ็ท HP  ดําเนินงานอยู่ในหลายประเทศ/ภมูิภาค และคุณ
สามารถนําตลับหมึกพมิพ์และหมึกพมิพ์ท่ีใช้แล้วมารไีซเคิลได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย สําหรับข้อมูลเพิม่เติมโปรด
เข้าไปท่ีเว็บไซต์ต่อไปน้ี:

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

การใช้ไฟฟ้า
อปุกรณ์การพิมพ์และสร้างภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ้ENERGY STAR® มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตาม
ข้อกําหนด ENERGY STAR อนัเป็นข้อกําหนดสําหรบัอุปกรณ์การสร้างภาพขององค์การพทัิกษ์สิง่แวดล้อมแห่ง
ประเทศสหรฐัอเมริกา เครื่องหมายต่อไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภณัฑ์แสดงภาพท่ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด
ENERGY STAR

สามารถดูรายการข้อมลูเพิม่เติมของรุน่ผลิตภณัฑ์สร้างภาพท่ีตรงตามข้อกําหนด ENERGY STAR ได้ท่ี:
www.hp.com/go/energystar

การทิง้อุปกรณ์ท่ีผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว
สัญลักษณ์น้ีหมายถึง ห้ามท้ิงผลิตภัณฑ์ของคณุแบบเดยีวกับขยะในครวัเรอืน คุณควรปกป้อง
สุขภาพของผู้คนและส่ิงแวดล้อมด้วยการกําจัดอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยท้ิงที่จดุท่ีกําหนดสําหรับ
การท้ิงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรไีซเคลิ สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเก็บ
ขยะในบ้านเรอืนของคุณ หรือไปท่ี http://www.hp.com/recycle
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สารเคมี
HP ยึดมัน่ในการให้ข้อมูลเกีย่วกับสารเคมใีนผลติภณัฑ์ของเราแก่ลูกค้าเสมอ ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ทางกฎหมาย เช่น ระเบยีบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No
1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถอ่านรายงานข้อมูลด้านสารเคมีของ
ผลิตภัณฑ์น้ีได้ท่ี: www.hp.com/go/reach

การทิง้แบตเตอร่ีในไต้หวนั

ประกาศเก่ียวกับแบตเตอร่ีสําหรับบราซิล

ประกาศเก่ียวกับวสัดุท่ีมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

EPEAT
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ตารางแสดงสารพิษและวตัถุอันตราย

การจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)

การจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)
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ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคบั
เครื่องพมิพ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานท่ีออกข้อบังคับต่างๆ ในประเทศ/
ภมูิภาคของคุณ
เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัข้อต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ
● ประกาศของ FCC

● ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี
● ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกําหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น
● ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น
● การเคลอืบเงาอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับประเทศเยอรมัน
● คําประกาศรบัรอง
● ข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับสําหรบัผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ
เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับการตรวจสอบตามข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์ของท่านจึงต้องมีหมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ
(Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับสําหรบัผลิตภณัฑ์ของคุณคือ SDGOB-1401-01 อย่า
จําสบัสนระหว่างหมายเลขรุ่นตามข้อบังคับและชื่อทางการตลาด (HP ENVY 5640 e-All-in-One series และ
อื่นๆ) หรือหมายเลขผลติภณัฑ ์(B9S56 - B9S65 และอื่นๆ)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น
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ประกาศเก่ียวกับสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น

การเคลือบเงาอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับประเทศเยอรมัน
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คําประกาศรับรอง
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ข้อมูลเก่ียวกับข้อบังคับสําหรับผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย
เน้ือหาส่วนน้ีแสดงข้อมูลกฎข้อบังคับเกีย่วกับผลติภัณฑ์ไร้สาย
● การได้รับรงัสคีลื่นความถี่วิทยุ
● ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
● ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา
● ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวัน
● ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก
● ประกาศเกีย่วกบัระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

การได้รับรังสีคลื่นความถีว่ิทยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก

ประกาศเกี่ยวกบัระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญ่ีปุ่น
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B ข้อผดิพลาด (Windows)

● หมึกพมิพ์เหลอืน้อย
● หมึกพมิพ์เหลอืน้อยมาก
● ปัญหาเกีย่วกบัตลับหมึกพมิพ์
● การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพมิพ์
● ปัญหาเกีย่วกบัตลับหมึกพมิพ์
● ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน
● แคร่ตลับหมึกพมิพ์ตดิขัด
● กระดาษตดิหรอืปัญหาของถาด
● กระดาษหมด
● พมิพ์เอกสารไม่สําเร็จ
● เครื่องพมิพ์ทํางานล้มเหลว
● ฝาเปิดอยู่
● ตลับหมึกพมิพ์ไม่ทํางาน
● คําแนะนําเกีย่วกบัตลับหมึกพมิพ์ของปลอม
● ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน
● กระดาษสัน้เกนิไป
● กระดาษยาวเกนิกว่าท่ีจะพิมพ์สองด้านอตัโนมัติ
● ตลับหมึกพมิพ์ด่วนของ HP ท่ีใช้ร่วมกนัไม่ได้
● ตลับหมึกพมิพ์ด่วนของ HP ท่ีใช้แล้ว
● โปรดเชื่อมต่อเคร่ืองพมิพ์กบั HP Connected

● Cannot Print (พมิพ์ไม่ได)้

● HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพมิพ์แบบป้องกนัของ HP) ตดิตัง้แล้ว
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หมึกพิมพ์เหลือน้อย
ตลับหมึกพมิพ์ท่ีระบุในข้อความมีหมึกพมิพ์เหลอือยู่น้อย
การแจ้งเตอืนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพมิพ์จะบอกระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณเพื่อจดุประสงค์ในการ
วางแผนเตรยีมการเท่านัน้ เมื่อคุณได้รบัข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพจิารณาเตรยีมตลบัหมึก
พมิพ์สําหรับเปลี่ยนไว้ให้พร้อม เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าท่ีอาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลบัหมึก
พมิพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพมิพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
สําหรับข้อมูลเกีย่วกับการเปลีย่นตลับหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ ์ในหน้า 52 สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพมิพ ์โปรดด ูการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์หมึกพมิพ ์ในหน้า 54

หมายเหตุ: หมึกพมิพ์จากตลบัหมึกจะใช้ในกระบวนการพมิพ์ในหลายรูปแบบ รวมถึงในขัน้ตอนการเตรียมใช้
งาน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องพมิพ์และตลับหมึกสําหรบัการพิมพ ์ในการเตรยีมหัวพ่นหมึกจะเป็นการดแูล
ให้หัวพ่นหมกึสะอาดและหมกึไหลได้สะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางสว่นจะอยู่ในตลบัหมกึพมิพ์หลังจากการ
ใช้งาน สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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หมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก
ตลับหมึกพมิพ์ท่ีระบุในข้อความมีหมึกพมิพ์เหลอือยู่น้อยมาก
การแจ้งเตอืนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพมิพ์จะบอกระดบัหมึกพมิพ์โดยประมาณเพื่อจดุประสงค์ในการ
วางแผนเตรยีมการเท่านัน้ เมื่อคุณได้รับข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลอืน้อยมาก ทาง HP ขอแนะนําให้เตรียม
ตลับหมึกสํารองไว้ให้พร้อม เพ่ือหลกีเล่ียงปัญหาการพมิพ์ล่าช้าท่ีอาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ์
ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพมิพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรบัได้
สําหรับข้อมูลเกีย่วกับการเปลีย่นตลับหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ ์ในหน้า 52 สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพมิพ ์โปรดด ูการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์หมึกพมิพ ์ในหน้า 54

หมายเหตุ: หมึกพมิพ์จากตลบัหมึกจะใช้ในกระบวนการพมิพ์ในหลายรูปแบบ รวมถึงในขัน้ตอนการเตรียมใช้
งาน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องพมิพ์และตลับหมึกสําหรบัการพิมพ ์ในการเตรยีมหัวพ่นหมึกจะเป็นการดแูล
ให้หัวพ่นหมกึสะอาดและหมกึไหลได้สะดวก นอกจากน้ี หมึกท่ีเหลือบางสว่นจะอยู่ในตลบัหมกึพมิพ์หลังจากการ
ใช้งาน สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี www.hp.com/go/inkusage
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ปัญหาเก่ียวกบัตลับหมึกพิมพ์
ตลับหมึกพมิพ์ท่ีระบุในข้อความนัน้หายไป เกดิความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานรว่มกนัได ้หรือถูกตดิตัง้ในช่อง
เสียบท่ีไม่ถูกต้องในเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: หากมีการระบุถึงตลับหมึกพิมพ์ในข้อความว่าใช้ร่วมกันไม่ได ้โปรดดูข้อมูลเกีย่วกับการขอรบัตลับ
หมึกพมิพ์ของเครื่องพมิพ์ท่ี การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์หมึกพมิพ ์ในหน้า 54

หากต้องการแก้ปัญหาน้ี ให้ลองวธิกีารแก้ไขปัญหาดังต่อไปน้ี วธิแีก้ไขปัญหาจะแสดงเรียงตามลําดับ โดยเริ่มต้น
ท่ีวิธแีก้ไขปัญหาท่ีใกล้เคียงท่ีสุดก่อน หากการแก้ไขปัญหาด้วยวธิีแรกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได ้ให้ลองใช้วิธี
อื่นๆ ท่ีเหลืออยู่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
● การแก้ไข 1: ปิดและเปิดเคร่ืองพมิพ์
● การแก้ไข 2: ตดิตัง้ตลับบรรจหุมึกให้ถูกต้อง

การแก้ไข 1: ปิดและเปิดเครื่องพมิพ์
ปิดเคร่ืองพมิพ์และเปิดอกีครัง้
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ลองวธิีแก้ปัญหาต่อไป
การแก้ไข 2: ติดตัง้ตลับบรรจุหมกึให้ถกูต้อง
ตรวจสอบว่าได้ตดิตัง้ตลับบรรจุหมึกทุกตลับถกูต้องแล้ว:

1. ดึงเปิดฝาครอบตลับหมึกพมิพ์ออกอย่างเบามือ

2. นําตลบัหมึกพมิพ์ออกมาโดยดันตลับเข้าไปเพื่อปลดลอ็ก แล้วดึงตลับออกโดยดึงเข้าหาตัวคุณ

3. ใส่ตลับหมึกพมิพ์เข้าไปในช่อง กดตลับหมกึพมิพ์ให้แนน่ เพ่ือให้แน่ใจว่าอยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง

4. ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ ์แล้วตรวจสอบว่าข้อความแสดงข้อผดิพลาดหายไปหรือยงั
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การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
ฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ควรปิดอยู่ในระหว่างการพมิพ์

 คลิกท่ีนี่เพื่อดูขอมูลเพิม่เติมทางออนไลน
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ปัญหาเก่ียวกบัตลับหมึกพิมพ์
ตลับหมึกพมิพ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกบัเครื่องพมิพ์ของคุณได ้ข้อผดิพลาดน้ีสามารถเกดิข้ึนได้เมื่อคุณติดตัง้ตลับ
หมึกพมิพ ์HP Instant Ink ลงในเครื่องพมิพ์ท่ีไม่ได้ลงทะเบยีนไว้ในโปรแกรม HP Instant Ink และยงัอาจเกดิ
ข้ึนเมื่อก่อนหน้ามีการใช้ตลับหมึกพมิพ ์HP Instant Ink ในเครื่องพมิพ์อื่นท่ีมีการลงทะเบยีนไว้ในโปรแกรม HP
Instant Ink
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ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน
ขนาดหรอืประเภทกระดาษท่ีกําหนดไว้ในไดรเวอร์เครื่องพมิพ์ไม่ตรงกับกระดาษท่ีใส่ไว้ในเครื่องพมิพ ์ตรวจสอบ
ว่าใส่กระดาษท่ีถูกต้องลงในเครื่องพมิพ ์และพมิพ์เอกสารอกีครัง้ การตัง้ค่าคุณภาพงานพิมพ์และดูให้แน่ใจว่าตัง้
ค่าตรงกบัประเภทของกระดาษท่ีใส่ในเครื่องพมิพ ์สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี การวางวัสดุพมิพ ์ในหน้า 12

หมายเหตุ: หากกระดาษท่ีใส่ไว้ในเครื่องพมิพ์เป็นขนาดท่ีถูกต้อง ให้เปลีย่นขนาดกระดาษท่ีเลอืกในไดรเวอร์
เครื่องพมิพ์ แล้วจึงพมิพ์เอกสารอีกครัง้
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แคร่ตลับหมึกพิมพ์ติดขัด
มบีางอย่างกดีขวางแคร่ตลับหมึกพมิพ ์(ชิ้นส่วนของเครื่องพมิพ์ท่ีรองรับตลับหมึกพมิพ)์

การขจดัส่ิงกีดขวาง ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีสิง่ติดขัดหรอืไม่
สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ ในหน้า 72
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กระดาษติดหรือปัญหาของถาด
มีกระดาษตดิอยู่ในเครื่องพมิพ์
ก่อนท่ีจะเอากระดาษท่ีตดิออก ลองตรวจสอบส่ิงต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษท่ีตรงตามข้อมูลกําหนดเฉพาะ ไม่มีรอยยับ ถูกพบั หรอืมีความเสยี
หาย สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับกระดาษ ในหน้า 8

● ตรวจสอบว่าได้ทําความสะอาดเครื่องพมิพ์แล้ว
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไว้อย่างถูกต้องแลว้ และไม่มกีระดาษมากเกินไป

สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดท่ีู การวางวัสดุพมิพ ์ในหน้า 12

สําหรับคําแนะนําในการเอากระดาษท่ีตดิออก รวมทัง้ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัวิธเีลีย่งปัญหากระดาษตดิ โปรดดู
ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ ในหน้า 72
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กระดาษหมด
ถาดกระดาษที่เปน็ค่าเริม่ต้นว่างเปล่า
ใส่กระดาษเพิม่ แล้วแตะ ตกลง
สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี การวางวสัดุพมิพ ์ในหน้า 12
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พิมพ์เอกสารไม่สําเร็จ
เครื่องพมิพ์ไม่สามารถพมิพ์เอกสารได้เน่ืองจากเกิดปัญหากับระบบการพมิพ์
สําหรับข้อมูลเกีย่วกับการแก้ไขปัญหาการพมิพ ์โปรดด ูปัญหาเกี่ยวกบัฮาร์ดแวร์ของเครื่องพมิพ ์ในหน้า 93
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เคร่ืองพิมพ์ทํางานล้มเหลว
มีปัญหากับเครื่องพิมพ์และระบบหมึก โดยปกติแล้ว คุณสามารถแก้ไขปัญหาเช่นน้ีได้โดยปฏิบัติตามขัน้ตอน
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี:

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

2. ถอดปลัก๊ไฟออก แล้วเสยีบปลัก๊ไฟอีกครัง้

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

หากยังคงมีปัญหาอยู ่ให้จดรหัสข้อผดิพลาดท่ีอยู่ในข้อความ จากนัน้ให้ตดิต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP สําหรับ
ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการติดตอ่ฝ่ายสนับสนนุของ HP โปรดด ูฝ่ายสนับสนุนของ HP ในหน้า 95
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ฝาเปิดอยู่
ก่อนท่ีเครื่องพมิพ์จะสามารถพมิพ์เอกสารได ้ฝาครอบและฝาปิดต้องปิด

คําแนะนํา: หากปิดสนิทด ีแสดงว่าฝาครอบและฝาปิดเข้าท่ีเรียบร้อย

หากยงัคงมีปัญหาอยู่หลงัจากท่ีคุณปิดฝาครอบและฝาปิดทัง้หมดสนิทแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP
สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดดูท่ี ฝ่ายสนับสนุนของ HP ในหน้า 95
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ตลับหมึกพิมพ์ไม่ทํางาน
ตลับหมึกพมิพ์ท่ีแสดงอยู่ในข้อความได้รับความเสียหายหรอืใช้งานไม่ได้
โปรดดทูี ่การเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 52
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คําแนะนําเก่ียวกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม
ตลับหมึกพมิพ์ท่ีติดตัง้ไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ ์HP ใหม่ท่ีเป็นของแท้ โปรดตดิต่อร้านท่ีคุณซ้ือตลบัหมึกพมิพ์น้ี หาก
ต้องการรายงานว่าอาจมีการปลอมแปลง ให้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ของ HP ท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit หาก
ต้องการใช้ตลับหมึกพมิพ์น้ีต่อไป ให้คลิก Continue (ดําเนินการต่อ)
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ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน
ตลับหมึกพมิพ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกบัเครื่องพมิพ์ของคุณได้
วธิีแก้ปัญหา: ถอดตลับหมึกพมิพ์น้ีออกทันที และแทนท่ีด้วยตลบัหมกึพมิพ์ท่ีสามารถใช้งานร่วมกนัได ้สําหรับ
ข้อมูลเกีย่วกับวิธตีดิตัง้ตลับหมึกพิมพ์ใหม ่โปรดด ูการเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ในหน้า 52

128 ภาคผนวก B   ข้อผิดพลาด (Windows) THWW



กระดาษสัน้เกินไป
กระดาษท่ีใส่ไว้สัน้เกนิกว่าท่ีกําหนดไว้ขัน้ตํ่า จะต้องใส่กระดาษท่ีได้ตามข้อกําหนดของเคร่ืองพิมพ์ สําหรับข้อมูล
เพิ่มเตมิ โปรดด ูความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับกระดาษ ในหน้า 8 และ การวางวัสดพุมิพ ์ในหน้า 12
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กระดาษยาวเกนิกว่าท่ีจะพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
กระดาษท่ีใส่ยาวกว่าขนาดท่ีรองรบัสําหรบัการพมิพ์สองด้านอัตโนมัตขิองเครื่องพมิพ ์คุณสามารถพมิพ์สองด้าน
อตัโนมัติด้วยตัวเองโดยเลอืก "พิมพ์สองหน้าด้วยตัวเอง" (หรือ "พมิพ์หน้าค่ี" และ "พมิพ์หน้าคู่" ใน ซอฟต์แวร์
เคร่ืองพมิพ์ ของคุณ (หากรองรบั) สําหรับข้อมูลเพิม่เติม โปรดด ูความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับกระดาษ ในหน้า 8 และ
การวางวสัดพุมิพ ์ในหน้า 12
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ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ท่ีใช้ร่วมกันไม่ได้
ตลับหมึกพมิพ์น้ีจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ท่ีสมัครเข้าร่วมใน HP Instant Ink (หมึกพิมพ์ด่วนของ HP)

ถ้าคุณเชื่อว่าตลบัหมึกพมิพ์น้ีควรใช้กับเครื่องพมิพ์ของคุณได ้โปรดติดต่อ www.hp.com/buy/supplies

THWW ตลับหมึกพมิพ์ด่วนของ HP ท่ีใช้ร่วมกนัไม่ได้ 131
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ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ท่ีใช้แล้ว
ตลับหมึกพมิพ์ด่วนของ HP ท่ีมีรายการอยู่บนจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะใช้ได้กับเครื่องพมิพ์แบบ
หมึกพมิพ์ด่วนของ HP ซ่ึงได้ตดิตัง้ตลับหมึกพมิพนั์น้ไว้ในตอนแรกแล้วเท่านัน้ ต้องเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ์

สําหรับข้อมูลเกีย่วกับการเปลีย่นตลับหมึกพิมพ ์โปรดดู การเปลี่ยนตลบัหมึกพมิพ ์ในหน้า 52 สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกบัการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพมิพ ์โปรดด ูการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์หมึกพมิพ ์ในหน้า 54
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โปรดเชื่อมต่อเคร่ืองพมิพ์กับ HP Connected
เคร่ืองพมิพ์จะต้องเชื่อมต่อกบั HP Connected มิเช่นนัน้คุณจะไมส่ามารถพมิพ์ได้ในอกีไม่นานโดยไม่มีการ
เตือนอีก โปรดดแูผงควบคุมเครื่องพมิพ์สําหรับคําแนะนําในการเช่ือมต่อ

THWW โปรดเชื่อมต่อเครื่องพมิพ์กับ HP Connected 133



Cannot Print (พิมพ์ไม่ได)้
เคร่ืองพมิพ์ต้องเชื่อมต่อกับ HP Connected เพื่ออพัเดตสถานะหมึกพมิพ์ด่วนของตวัเอง

คุณจะไม่สามารถเพมิพ์ได้จนกว่าเครื่องพิมพ์ได้รบัการเชื่อมต่อเพื่ออพัเดตสถานะหมึกพมิพ์ด่วนแลว้ โปรดดูแผง
ควบคุมเครื่องพมิพ์สําหรับคําแนะนําในการเชื่อมตอ่
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HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพิมพ์แบบป้องกันของ HP)
ติดตัง้แล้ว

ตลับหมึกพมิพ์ท่ีมีรายการอยู่บนแผงควบคุมเครื่องพมิพ์จะใช้ได้กบัเครื่องพิมพ์ท่ีได้ป้องกันตลับหมึกพมิพ์นัน้ไว้
ก่อนแล้วโดยใช้คุณสมบัติของ HP Cartridge Protection (ระบบป้องกันตลับหมึกพมิพ์ของ HP) ต้องเปลี่ยน
ตลับหมึกพมิพ์น้ีสําหรับเครื่องพิมพ์น้ี
ดรูายละเอยีดการติดตัง้ตลับหมึกพมิพ์ใหม่ได้จาก การเปลี่ยนตลบัหมึกพิมพ ์ในหน้า 52

THWW HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพมิพ์แบบป้องกนัของ HP) ตดิตัง้แล้ว 135
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