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1

ใช้งานอย่างไร

เรียนรู้วธ
ิ ีใช้ HP ENVY 5640 series ของคุณ

THWW

●

เริ่มต้นใช้งาน ในหน้า 2

●

Print (พิมพ์) ในหน้า 21

●

การใช้บริการทางเว็บ ในหน้า 32

●

การทําสําเนาและสแกน ในหน้า 42

●

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 50

●

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ในหน้า 60

●

ข้อมูลทางเทคนิ ค ในหน้า 98

●

การแก้ไขปัญหา ในหน้า 71

1

เริ่มต้นใช้งาน

2

เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

2

บท 2

●

ชิน
้ ส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

●

แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

●

ความรู้เบื้องต้นเกีย
่ วกับกระดาษ

●

การวางวัสดุพม
ิ พ์

●

การวางต้นฉบับ

●

เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP(Windows)

●

โหมดสลีป

●

ปิดอัตโนมัติ

●

การเข้าใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

THWW

ชิ ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
ภาพด้านหน้า
ภาพ 2-1 มุมมองด้านหน้าและด้านบนของ HP ENVY 5640 e-All-in-One series
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คุณสมบัติ

คําอธิบาย

1

ฝาปิด

2

แผ่นปิดด้านใน

3

กระจกสแกนเนอร์

4

ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์

5

ฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

6

บริเวณที่ใส่อุปกรณ์หน่วยความจํา

7

บริเวณที่เข้าถึงตลับหมึกพิมพ์

8

ตลับหมึกพิมพ์

9

ถาดภาพถ่าย

10

ปุ่มเปิด (หรือที่เรียกว่าปุ่มเปิดปิด)

11

ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย

12

แผงควบคุม

13

ถาดรับกระดาษ

14

จอสี (หรือที่เรียกกันว่าจอแสดงผล)

15

แกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่าแกนเลื่อนของถาด)

16

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจํา

ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

3

คุณสมบัติ

คําอธิบาย

17

ไฟแสดงสถานะอุปกรณ์หน่วยความจํา

18

ถาดกระดาษ

ด้านหลัง
ภาพ 2-2 มุมมองด้านหลังของ HP ENVY 5640 e-All-in-One series

4

บท 2

คุณสมบัติ

คําอธิบาย

1

การเชื่อมต่อสายไฟ ใช้สายไฟที่ HP ให้มาเท่านั น
้

2

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิด ไฟสีเขียวแสดงว่าการเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง

3

พอร์ต USB ด้านหลัง

เริ่มต้นใช้งาน
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ
แผนผังและตารางที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลอ้างอิงโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของแผงควบคุมบน
เครื่องพิมพ์

หมายเลข

ชื่อและคําอธิบาย

1

ไฟแสดงสถานะไร้สาย: แสดงถึงสถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สายของเครื่องพิมพ์
●

ไฟสว่างสีฟ้าบ่งชี้ว่ามีการสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สายขึ้นแล้ว และคุณสามารถพิมพ์งานได้

●

ไฟกะพริบช้าๆ แสดงว่ามีการเปิดระบบไร้สาย แต่เครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณตัง้ อยู่
ในพื้นที่ที่สญ
ั ญาณไร้สายครอบคลุมถึง

●

ไฟกะพริบถีๆ
่ แสดงว่าระบบไร้สายเกิดข้อผิดพลาด ดูข้อความบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

●

หากระบบไร้สายปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะดับ จอแสดงผลจะแสดงว่า Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู่)

2

ปุ่ม ติดสว่าง: เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์

3

Back button (ปุ่มย้อนกลับ): กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

4

ั
Help button (ปุ่มวิธีใช้): เปิดเมนู Help (วิธีใช้) สําหรับการดําเนิ นการปัจจุบน

5

Home button (ปุ่มหน้าหลัก): กลับไปยังหน้าจอหลัก ซึ่งเป็นหน้าจอแรกที่แสดงขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่องพิมพ์

6

หน้าจอแผงควบคุม: กดเลือกหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกเมนู หรือเลื่อนไปตามรายการเมนู
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

5

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน

วัตถุประสงค์
Copy (ทําสําเนา): เปิดเมนู Copy (ทําสําเนา) ที่คุณสามารถเลือกชนิ ดสําเนา หรือเปลี่ยนการตัง้ ค่าการทําสําเนา

Scan (สแกน): เปิดเมนู Scan (สแกน) ที่คุณสามารถเลือกปลายทางสําหรับการสแกนของคุณได้

วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP: ช่วยให้คณ
ุ สามารถเข้าถึงและสัง่ พิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น คูปอง หน้าเอกสารสี เกม
ปริศนา และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Photo (ภาพถ่าย): เปิดเมนู Photo (ภาพถ่าย) ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์ภาพถ่ายหรือพิมพ์ภาพถ่ายซํ้า

Setup (การตัง้ ค่า): เปิดเมนู Setup (การตัง้ ค่า) ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการกําหนดลักษณะและใช้เครื่องมือเพื่อใช้
งานฟังก์ชันการบํารุงรักษา

วิธีใช้: เปิดเมนู Help (วิธีใช้) ซึ่งคุณสามารถดูวิดีโอแนะนํ าการใช้งาน ข้อมูลคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ และเคล็ดลับ
ต่างๆ

ไอคอน ePrint: เปิดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียด
สถานะ ePrint เปลี่ยนการตัง้ ค่า ePrint หรือพิมพ์หน้าข้อมูลได้

ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมนู Wi-Fi Direct ซึ่งคุณสามารถเปิด Wi-Fi Direct ปิด Wi-Fi Direct พร้อมทัง้ แสดงชื่อ
และรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

ไอคอน ระบบไร้สาย: เปิดเมนู Wireless Summary (สรุประบบไร้สาย) ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบสถานะระบบไร้สาย
และเปลี่ยนการตัง้ ค่าระบบไร้สายได้ นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์รายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยในการวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

6

บท 2

เริ่มต้นใช้งาน
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ไอคอน

วัตถุประสงค์
ไอคอน ECO: แสดงหน้าจอทีค
่ ุณสามารถกําหนดค่าคุณสมบัติสิ่งแวดล้อมของเครื่องพิมพ์บางประการได้
ไอคอน Ink (หมึกพิมพ์): แสดงระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณของตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับ และแสดงสัญลักษณ์เตือน

เมื่อระดับหมึกพิมพ์ต่าํ กว่าระดับหมึกพิมพ์ที่ต่าํ ที่สุดที่คาดให้มีได้

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์

ในการวางแผนเตรียมการเท่านั น
้ เมื่อคุณได้รับข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมึก
พิมพ์สําหรับเปลี่ยนไว้ให้พร้อม เพื่อหลีกเลีย
่ งปัญหาการพิมพ์ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
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ความรู้เบือ
้ งต้นเกี่ยวกับกระดาษ

เครื่องพิมพ์นี้ได้รบ
ั การออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับกระดาษในสํานั กงานแทบทุกประเภท ควรทดสอบกระดาษ
ประเภทต่างๆ ก่อนจะตัดสินใจซื้อในปริมาณมาก แนะนํ าให้ใช้กระดาษของ HP เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดี
ที่สด
ุ เข้าไปที่เว็บไซต์ของ HP ที่ www.hp.com เพื่อดูรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับกระดาษ HP
HP ขอแนะนํ าให้ใช้กระดาษธรรมดาที่มีโลโก้ ColorLok สําหรับพิมพ์เอกสารประจําวัน

กระดาษทัง้ หมดที่มีโลโก้ ColorLok ผ่านการทดสอบว่ามีคณ
ุ สมบัติตรงตามมาตรฐานขัน
้ สูง

ด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพงานพิมพ์ และจะทําให้ได้เอกสารที่มีความคมชัด มีสีสันสดใส

มีสีดําที่เข้มมากขึ้นและแห้งเร็วกว่ากระดาษธรรมดาทัว
่ ไป เลือกซื้อกระดาษที่มีโลโก้
้ นํ า
ColorLok ที่มีทงั ้ ขนาดและนํ้ าหนั กที่หลากหลายได้จากผู้ผลิตกระดาษชัน

เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
●

กระดาษที่แนะนํ าสําหรับการพิมพ์

●

การสัง่ ซื้อกระดาษของ HP

●

คําแนะนํ าการเลือกและการใช้กระดาษ

กระดาษที่แนะนํ าสําหรับการพิมพ์
หากคุณต้องการคุณภาพงานพิมพ์ที่ดท
ี ี่สุด HP ขอแนะนํ าให้ใช้กระดาษ HP ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับประเภท
ของงานที่คณ
ุ กําลังพิมพ์
กระดาษเหล่านี้ บางประเภทอาจไม่มว
ี างจําหน่าย ทัง้ นี้ข้ น
ึ อยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
การพิมพ์ภาพถ่าย
●

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัสของ HP
กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัสของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สําหรับภาพถ่ายที่ดี
ที่สด
ุ ของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัสของ HP ให้คุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายที่สวยงามและแห้งทันที
คุณจึงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเครื่องพิมพ์ได้ทันที กระดาษนี้ มห
ี ลายขนาด รวมทัง้ ขนาด A4, 8.5 x 11
นิ้ ว, 4 x 6 นิ้ว (10 x 15 ซม.), 5 x 7 นิ้ ว (13 x 18 ซม.) และ 11 x 17 นิ้ว (A3) ซึ่งมีลก
ั ษณะผิวสองแบบนัน
่
คือแบบผิวมันวาวหรือผิวมันเล็กน้อย (ผิวมัน-ด้าน) เหมาะสําหรับการใส่กรอบ การจัดแสดง การให้ของ
ขวัญด้วยภาพถ่ายที่ดท
ี ี่สด
ุ และโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลัสของ HP ให้ผลงาน
พิมพ์ที่ยอดเยีย
่ มด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพและคงทนยาวนาน

●

กระดาษภาพถ่ายขัน
้ สูงของ HP
กระดาษภาพถ่ายที่มีความหนาชนิดนี้มีคุณสมบัติแห้งเร็ว สะดวกต่อการหยิบจับโดยไม่มีร่องรอยทิ้งไว้ โดย
สามารถกันนํ้ า หมึกเลอะ รอยนิ้ วมือ และความชื้นได้ งานพิมพ์ของคุณจะดูเหมือนและให้ความรู้สก
ึ เทียบ
ได้กบ
ั ภาพถ่ายที่อัดจากร้าน กระดาษชนิ ดนี้มีหลายขนาด รวมทัง้ ขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ว, 10 x 15 ซม. (4
x 6 นิ้ ว), 13 x 18 ซม. (5 x 7 นิ้ ว) ซึ่งมีลก
ั ษณะผิวสองแบบนั น
่ คือแบบผิวมันหรือผิวมันเล็กน้อย (ผิวมันด้าน) กระดาษชนิดนี้เป็นกระดาษที่ปราศจากกรด ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้เอกสารที่คงทนนานกว่าเดิม

●
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กระดาษภาพถ่ายของ HP

เริ่มต้นใช้งาน
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ให้คุณได้พม
ิ พ์สแน็ปช็อตประจําวันสีสดใสในราคาตํ่า โดยใช้กระดาษที่ออกแบบมาสําหรับการพิมพ์ภาพถ่าย
แบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคาย่อมเยานี้มีคุณสมบัติแห้งเร็ว สะดวกต่อการหยิบจับ คุณจะได้ภาพคม
ชัดเมื่อคุณใช้กระดาษนี้ กบ
ั เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต กระดาษชนิดนี้ มีลก
ั ษณะผิวมัน และมีหลายขนาด รวมทัง้
ขนาด A4, 8.5 x 11 นิ้ ว และ 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ ว) กระดาษชนิ ดนี้ เป็นกระดาษที่ปราศจากกรด ทัง้ นี้
เพื่อให้ได้เอกสารที่คงทนนานกว่าเดิม
●

ชุดคุ้มค่ารูปภาพ HP
ชุดผลิตภัณฑ์สําหรับภาพถ่ายของ HP ประกอบด้วยตลับบรรจุหมึกของแท้ของ HP และกระดาษภาพถ่าย
ขัน
้ สูงของ HP ที่รวมอยู่ในชุดบรรจุภัณฑ์แสนสะดวก ซึ่งช่วยคุณประหยัดเวลา และทําให้คุณไม่ต้องคาด
เดาถึงคุณภาพของการพิมพ์ภาพถ่ายที่มีคุณภาพเทียบเท่ามืออาชีพ ในราคาประหยัดด้วยเครื่องพิมพ์ HP
ของคุณ หมึกของแท้ของ HP และกระดาษภาพถ่ายขัน
้ สูงของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทํางานร่วมกัน
เพื่อให้ภาพถ่ายของคุณคงทนและมีสีสน
ั สดใส ไม่ว่าจะพิมพ์สักกีค
่ รัง้ เหมาะสําหรับการพิมพ์ภาพถ่ายสุด
ประทับใจในวันพักผ่อนหรือการพิมพ์จํานวนมากเพื่อแจกจ่าย

เอกสารสําหรับธุรกิจ
●

กระดาษพรีเมียมสําหรับงานนํ าเสนอของ HP 120 แกรม (เคลือบด้าน)
กระดาษชนิ ดนี้ คือกระดาษที่มีน้ํ าหนั กมาก ไม่เคลือบมันทัง้ สองด้าน เหมาะสําหรับงานนํ าเสนอ โครงร่าง
วิจัย รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดนี้มีน้ํ าหนักมากเพื่อให้งานเอกสารดูดน
ี ่าประทับใจ

●

กระดาษโบรชัวร์เคลือบมันของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลือบมันสําหรับงานแบบมืออาชีพ
ของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่านี้ เป็นกระดาษเคลือบมันทัง้ สองด้านสําหรับการใช้งานสองหน้า เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการทํา
สําเนาที่ใกล้เคียงกับภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนํ าเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร์
ไปรษณีย์ภัณฑ์และปฏิทิน
●

กระดาษโบรชัวร์เคลือบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลือบด้านสําหรับงานแบบมืออาชีพ

ของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่านี้ เป็นกระดาษเคลือบด้านทัง้ สองด้านสําหรับการใช้งานสองหน้า เหมาะอย่างยิง่ สําหรับการทํา
สําเนาที่ใกล้เคียงกับภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงานทางธุรกิจ การนํ าเสนองานแบบพิเศษ โบรชัวร์
ไปรษณีย์ภัณฑ์และปฏิทิน
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งานพิมพ์ประจําวัน
กระดาษทัง้ หมดที่ระบุสําหรับการพิมพ์ในทุกวัน มีเทคโนโลยี ColorLok Technology เพื่อการลดรอยเปื้อน มีสี
ดําที่เข้มมากขึ้น และสีสันสดใส
●

กระดาษพิมพ์อง
ิ ค์เจ็ตสีขาวของ HP
กระดาษพิมพ์องิ ค์เจ็ตสีขาวของ HP ให้สีและข้อความที่มีความคมชัดสูง มีความทึบเพียงพอสําหรับการ
พิมพ์สีสองด้านโดยไม่มีลักษณะโปร่งแสง เหมาะสําหรับใช้พม
ิ พ์จดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

●

กระดาษสําหรับการพิมพ์ของ HP
กระดาษสําหรับการพิมพ์ของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงค์คุณภาพสูง ซึ่งจะสร้างเอกสารที่มีความคมชัด
มากกว่าเอกสารที่พิมพ์ด้วยกระดาษมาตรฐานหรือเอกสารทีถ
่ ่ายสําเนาใดๆ กระดาษชนิ ดนี้เป็นกระดาษที่
ปราศจากกรด ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้เอกสารที่คงทนนานกว่าเดิม

●

กระดาษสําหรับงานสํานั กงานของ HP
กระดาษสําหรับงานสํานั กงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงค์คุณภาพสูง เหมาะสําหรับงานทําสําเนา
เอกสารร่าง บันทึกช่วยจํา และเอกสารประจําวันอื่นๆ กระดาษชนิดนี้ เป็นกระดาษที่ปราศจากกรด ทัง้ นี้ เพื่อ
ให้ได้เอกสารที่คงทนนานกว่าเดิม

●

กระดาษรีไซเคิลสําหรับสํานั กงานของ HP
กระดาษรีไซเคิลสําหรับสํานักงานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงค์คุณภาพสูง ทําจากเส้นใยซึ่งผ่าน
กระบวนการรีไซเคิล 30%

การสั่งซือ
้ กระดาษของ HP
เครื่องพิมพ์นี้ได้รบ
ั การออกแบบมาให้ทํางานได้ดีกับกระดาษในสํานั กงานแทบทุกประเภท แนะนํ าให้ใช้กระดาษ
ของ HP เพื่อให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่ดท
ี ี่สุด
หากต้องการสัง่ ซื้อกระดาษของ HP หรือวัสดุอ่ น
ื ๆ ให้ไปที่ www.hp.com ในขณะนี้ บางส่วนของเว็บไซต์ HP จะ
มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั น
้
HP ขอแนะนํ าให้ใช้กระดาษธรรมดาที่มโี ลโก้ ColorLok สําหรับพิมพ์และทําสําเนาเอกสารประจําวัน กระดาษ
ทัง้ หมดที่มีโลโก้ ColorLok ผ่านการทดสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานขัน
้ สูงด้านความน่าเชื่อถือและ
คุณภาพงานพิมพ์ และจะทําให้ได้เอกสารที่มีความคมชัด มีสีสน
ั สดใส มีสด
ี ําที่เข้มมากขึ้น และแห้งเร็วกว่า
กระดาษธรรมดาทัว
่ ไป ควรมองหากระดาษที่มีโลโก้ ColorLok ที่มีทงั ้ ขนาดและนํ้ าหนั กทีห
่ ลากหลายจากผู้ผลิต
กระดาษชัน
้ นํ า

คําแนะนํ าการเลือกและการใช้กระดาษ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํ าต่อไปนี้
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●

ใส่กระดาษเข้าในถาดกระดาษหรือถาดภาพถ่ายครัง้ ละชนิดเดียวเท่านั น
้

●

เมื่อใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง

เริ่มต้นใช้งาน
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●

อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป

●

เพื่อป้องกันปัญหากระดาษติด คุณภาพงานพิมพ์ไม่ดี และปัญหาการพิมพ์อ่ น
ื ๆ ควรหลีกเลี่ยงการใส่กระดาษ
ต่อไปนี้ ในถาด:
◦

กระดาษแบบฟอร์มที่มีหลายส่วน

◦

วัสดุพม
ิ พ์ที่เสียหาย โค้งงอ หรือยับย่น

◦

วัสดุพม
ิ พ์ที่มีรอยตัดหรือรอยปรุ

◦

วัสดุพม
ิ พ์ที่มีพ้ น
ื ผิวขรุขระ, มีรอยนูน หรือไม่ดูดซับหมึก

◦

วัสดุพม
ิ พ์ที่น้ํ าหนั กเบาเกินไปหรือยืดง่าย

◦

วัสดุพม
ิ พ์ที่มีลวดเย็บกระดาษหรือคลิปหนี บกระดาษ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ
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การวางวัสดุพม
ิ พ์

เลือกขนาดกระดาษเพื่อดําเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเล็ก
1.

ดึงถาดภาพถ่ายออก
หากคุณไม่เห็นถาดภาพถ่าย ให้นําถาดรับกระดาษออกออกจากเครื่องพิมพ์

2.

ใส่กระดาษ
●

ใส่ปึกกระดาษภาพถ่ายลงในถาดภาพถ่ายโดยควํ่าด้านที่จะพิมพ์ลง

●

เลื่อนกระดาษภาพถ่ายเข้าไปจนสุด

3.

ดันถาดภาพถ่ายกลับเข้าไป

4.

เปลีย
่ นหรือคงการตัง้ ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์

การใส่กระดาษขนาดเต็มแผ่น
1.
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บท 2

ดึงถาดกระดาษออกมา เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไป แล้วนํ ากระดาษที่ใส่ไว้กอ
่ นหน้านี้ ออก

เริ่มต้นใช้งาน

THWW

2.

ใส่กระดาษ
●

ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปในเครื่องและควํ่าด้านที่จะพิมพ์ลง

●

เลื่อนกระดาษไปข้างหน้าจนสุด

●

เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ

3.

ดันถาดกระดาษกลับเข้าไป

4.

เปลีย
่ นหรือคงการตัง้ ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์

การใส่กระดาษ Legal

THWW

1.

ดึงถาดกระดาษออกมา เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไป แล้วนํ ากระดาษที่ใส่ไว้กอ
่ นหน้านี้ ออก

2.

ปลดล็อคและเปิดด้านหน้าของถาดกระดาษ

3.

ใส่กระดาษ

การวางวัสดุพม
ิ พ์
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●

ใส่กระดาษลงในถาดกระดาษโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปในเครื่องและควํ่าด้านที่จะพิมพ์ลง

●

เลื่อนกระดาษไปข้างหน้าจนสุด

●

เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ

4.

ดันถาดกระดาษกลับเข้าไป

5.

เปลีย
่ นหรือคงการตัง้ ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์

การใส่ซองจดหมาย
1.

ดึงถาดกระดาษออกมา เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกไป แล้วนํ ากระดาษที่ใส่ไว้กอ
่ นหน้านี้ ออก

2.

การใส่ซองจดหมาย
●

14

บท 2

ใส่ซองจดหมายอย่างน้อยหนึ่งซองที่ตรงกลางของถาดกระดาษ โดยควํ่าด้านที่จะพิมพ์ลง ฝาซองควร
อยู่ทางด้านซ้ายและหันขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

THWW

THWW

●

เลื่อนปึกซองจดหมายเข้าไปจนสุด

●

เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าไปจนชิดซองจดหมาย

3.

ดันถาดกระดาษกลับเข้าไป

4.

เปลีย
่ นหรือคงการตัง้ ค่ากระดาษไว้บนหน้าจอเครื่องพิมพ์

การวางวัสดุพม
ิ พ์
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การวางต้นฉบับ
การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์
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บท 2

1.

ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก

2.

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจก

3.

ปิดฝาสแกนเนอร์

เริ่มต้นใช้งาน

THWW

เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP(Windows)
หลังจากติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ให้ทําตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้ ตามระบบปฏิบัตก
ิ ารที่ใช้

THWW

●

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม
่ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 8: คลิกขวาที่พ้ น
ื ที่ว่างบนหน้าจอเริม
่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้ หมด) บนแถบโปรแกรม แล้ว
เลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม) เลือก All
Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) คลิก HP จากนัน
้ เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกไอคอนที่มีช่ อ
ื
เครื่องพิมพ์

เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP(Windows)
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โหมดสลีป
●

การใช้พลังงานจะลดลงเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสลีป

●

หลังจากการตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์ในครัง้ แรก เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากที่ไม่มีการใช้งานนานห้า
นาที

●

เวลาในการเข้าสู่โหมดสลีปสามารถเปลีย
่ นได้จากแผงควบคุม

การตัง้ ค่าเวลาในโหมดสลีป
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บท 2

1.

จากหน้าจอหลัก ให้แตะ

2.

กดเลือก Preferences (ค่ากําหนด)

3.

เลื่อนดูตว
ั เลือกต่างๆ 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)

เริ่มต้นใช้งาน

(Setup (การตัง้ ค่า))

THWW

ปิดอัตโนมัติ

ปิดอัตโนมัติ จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัตต
ิ ามค่าเริม
่ ต้นเมื่อคุณเปิดเครื่องพิมพ์ เมื่อเปิดใช้งาน ปิดอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์จะปิดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากที่ไม่มีการใช้งานนาน 2 ชัว
่ โมงเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ปิดอัตโนมัติ
จะปิดการทํางานทัง้ หมดของเครื่องพิมพ์ ดังนั น
้ คุณจึงต้องกดปุ่ม On (เปิด) เพื่อเปิดการทํางานของ

เครื่องพิมพ์อก
ี ครัง้ แม้ว่าจะปิดใช้งาน ปิดอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากไม่มีการใช้งานเป็น
เวลา 5 นาทีเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
คุณสามารถเปลีย
่ นการตัง้ ค่า ปิดอัตโนมัติ จากแผงควบคุม
วิธีการเปลี่ยนการตัง้ ค่า ปิดอัตโนมัติ
1.

จากหน้าจอ หน้าหลัก บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก Preferences (ค่ากําหนด)
หมายเหตุ:

หากคุณไม่เห็นหน้าจอ หน้าหลัก ให้กดปุ่ม หน้าหลัก

2.

จากเมนู Preferences (ค่ากําหนด) ให้เลือก ปิดอัตโนมัติ

3.

จากเมนู ปิดอัตโนมัติ ให้เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด) แล้วกด ตกลง เพื่อยืนยันการตัง้ ค่า

เมื่อคุณเปลี่ยนการตัง้ ค่านี้ เครื่องพิมพ์จะดําเนิ นการตามการตัง้ ค่าดังกล่าว

THWW

ปิดอัตโนมัติ
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การเข้าใช้งาน

เครื่องพิมพ์จะมีคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่พิการสามารถใช้งานได้
การมองเห็น

ผู้ใช้ที่มีความพิการทางสายตาหรือมีความสามารถในการมองเห็นตํ่าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ HP ที่มาพร้อมกับ
เครื่องพิมพ์ได้ โดยใช้ตัวเลือกและคุณสมบัติการเข้าใช้งานต่างๆ ของระบบปฏิบัตก
ิ าร นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยัง
สนั บสนุนเทคโนโลยีเพื่อให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านอักษรเบรลล์ และ
โปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความ สําหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสี ปุ่มและแท็บสีที่ใช้ในซอฟต์แวร์ของ HP จะมีข้อความ
หรือป้ายชื่อไอคอนที่ส่ อ
ื ถึงการใช้งานที่เหมาะสม
การเคลื่อนไหว
สําหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจะสามารถใช้ฟังก์ชน
ั ต่างๆ ของซอฟต์แวร์ของ HP ได้โดยใช้คํา
สัง่ จากแป้นพิมพ์ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ของ HP ยังสนั บสนุนตัวเลือกการเข้าใช้งานของ Windows เช่น
StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys และ MouseKeys ด้วย ผู้ใช้ที่มีความแข็งแรงและการเข้าถึงได้อย่าง
จํากัด สามารถใช้งานฝาครอบเครื่องพิมพ์ ปุ่มต่าง ๆ ถาดกระดาษ และตัวปรับแนวกระดาษได้โดยไม่มีปัญหา
การให้บริการช่วยเหลือ
หากต้องการรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ และความรับผิดชอบของ HP ที่มีต่อการ
เข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์ของ HP ที่ www.hp.com/accessibility
หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานของ Mac OS X โปรดดูข้อมูลในเว็บไซต์ของ Apple ที่
www.apple.com/accessibility
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บท 2

เริ่มต้นใช้งาน

THWW

3

Print (พิมพ์)

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันจะดําเนินการตัง้ ค่าการพิมพ์ส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตัง้ ค่าต่างๆ ด้วยตัวเองต่อ
เมื่อคุณต้องการเปลีย
่ นคุณภาพการพิมพ์ พิมพ์ลงบนกระดาษเฉพาะประเภท หรือใช้คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

THWW

●

พิมพ์ภาพถ่าย

●

การพิมพ์เอกสาร

●

การพิมพ์ลงบนทัง้ สองด้านของหน้ากระดาษ (การพิมพ์สองด้าน)

●

การพิมพ์ด้วย AirPrint

●

การพิมพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด

●

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ์
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พิมพ์ภาพถ่าย

ตรวจสอบว่าได้ใส่กระดาษในถาดภาพถ่ายอย่างถูกต้องแล้ว

วิธีพม
ิ พ์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์หน่วยความจํา
1.

เสียบอุปกรณ์หน่วยความจําลงในช่องใส่

2.

บนจอแสดงผลเครื่องพิมพ์ ให้เลือกภาพถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วกดเลือก Continue (ดําเนินการต่อ)

3.

ระบุจํานวนภาพถ่ายที่จะพิมพ์

4.

กดเลือก

(Edit (แก้ไข)) เพื่อเปลีย
่ นความสว่าง ตัด หรือหมุนภาพถ่ายที่เลือก หรือกดเลือก

(Print

Settings (การตัง้ ค่าการพิมพ์) ) เพื่อใช้คุณสมบัติเช่น Red Eye Removal (ลบตาแดง) หรือ Photo Fix
(แก้ไขภาพ)

5.

กดเลือก Continue (ดําเนินการต่อ) และแสดงตัวอย่างภาพถ่ายที่เลือก

6.

แตะ Print (พิมพ์) เพื่อเริม
่ พิมพ์

การพิมพ์ภาพถ่ายจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
1.

จากซอฟต์แวร์ เลือก Print (พิมพ์)

2.

ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3.

คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ
ปุ่มนี้ อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์),
Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์), Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

4.
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บท 3

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
●

บนแท็บ Layout (หน้าที่จด
ั วางไว้) ให้เลือกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้ ) หรือ Landscape (แนว
นอน)

●

บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิ ดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพม
ิ พ์) ในพื้นที่ Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคุณภาพการพิมพ์ที่เหมาะ
สมในพื้นที่ Quality Settings (การตัง้ ค่าคุณภาพ)

●

คลิก Advanced (ขัน
้ สูง) และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาด
กระดาษ) แบบดึงลง

Print (พิมพ์)

THWW

5.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)

6.

คลิก OK (ตกลง) แล้วคลิก Print (พิมพ์) หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์)

หมายเหตุ: หลังจากพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นํากระดาษภาพถ่ายที่ไม่ใช้ออกจากถาดภาพถ่าย จัดเก็บ
กระดาษภาพถ่ายเพื่อไม่ให้กระดาษม้วนตัว ซึ่งทําให้คุณภาพงานพิมพ์ลดลง
การพิมพ์ภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ (OS X)
1.

ิ พ์ ในหน้า 12
ให้ใส่กระดาษลงในถาด สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพม

2.

จากเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์ ให้เลือก Print (พิมพ์)

3.

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเลือกอยู่

4.

กําหนดตัวเลือกการพิมพ์
หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในกรอบโต้ตอบการพิมพ์ คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)
หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้กบ
ั เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ USB ตําแหน่งของตัวเลือกอาจแตก
ต่างออกไปตามแอพพลิเคชัน
a.

เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการในเมนูป๊อปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
หมายเหตุ: หากคุณเปลีย
่ น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษที่
ถูกต้องและตัง้ ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้ตรงกันแล้ว

5.

THWW

b.

เลือก Orientation (การจัดวาง)

c.

จากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) แล้วเลือกการตัง้ ค่าต่อไป
นี้:
●

Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายที่เหมาะสม

●

Quality (คุณภาพ): Best (ดีที่สด
ุ ) หรือ Maximum dpi (จํานวน dpi สูงสุด)

●

คลิกรูปสามเหลีย
่ ม Color Options (ตัวเลือกสี) แล้วเลือกตัวเลือก Photo Fix (แก้ไขภาพถ่าย)
ที่เหมาะสม
◦

Off (ปิด): ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รูปภาพ

◦

Basic (พื้นฐาน): ปรับโฟกัสของภาพอัตโนมัต;ิ ปรับความคมของภาพพอประมาณ

เลือกการตัง้ ค่าการพิมพ์อ่ น
ื ๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก Print (พิมพ์)

พิมพ์ภาพถ่าย
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การพิมพ์เอกสาร

ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษ

วิธีพม
ิ พ์เอกสาร
1.

จากซอฟต์แวร์ เลือก Print (พิมพ์)

2.

ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3.

คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ
ปุ่มนี้ อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์),
Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์), Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

4.

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
●

บนแท็บ Layout (หน้าที่จด
ั วางไว้) ให้เลือกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้ ) หรือ Landscape (แนว
นอน)

●

บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิ ดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพม
ิ พ์) ในพื้นที่ Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคุณภาพการพิมพ์ที่เหมาะ
สมในพื้นที่ Quality Settings (การตัง้ ค่าคุณภาพ)

●

คลิก Advanced (ขัน
้ สูง) และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาด
กระดาษ) แบบดึงลง

5.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ

6.

คลิก Print (พิมพ์) หรือ OK (ตกลง) เพื่อเริม
่ ต้นการพิมพ์

การพิมพ์เอกสาร (OS X)
1.

ิ พ์ ในหน้า 12
ให้ใส่กระดาษลงในถาด สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพม

2.

จากเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์ ให้เลือก Print (พิมพ์)

3.

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเลือกอยู่

4.

ระบุคุณสมบัติของหน้า
หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในกรอบโต้ตอบการพิมพ์ คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)
หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้กบ
ั เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ USB ตําแหน่งของตัวเลือกอาจแตก
ต่างออกไปตามแอพพลิเคชัน
●
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บท 3

เลือกขนาดกระดาษ

Print (พิมพ์)

THWW

หมายเหตุ: หากคุณเปลีย
่ น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษที่
ถูกต้องและตัง้ ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้ตรงกันแล้ว

5.

●

เลือกแนวการวางกระดาษ

●

ใส่เปอร์เซ็นต์การปรับขนาด

คลิก Print (พิมพ์)

หมายเหตุ: หากเอกสารที่พม
ิ พ์แล้วไม่อยู่ในระยะขอบของกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกภาษาและ
ภูมิภาคที่ถูกต้อง บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก Settings (การตัง้ ค่า) จากนัน
้ เลือก Preferences
(ลักษณะที่ต้องการ) เลือกภาษาและภูมภ
ิ าคของคุณจากตัวเลือกที่มีให้ การตัง้ ค่าภาษาและประเทศ/ภูมิภาค ที่ถูก
ต้องช่วยทําให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์จะมีการตัง้ ค่าขนาดกระดาษเริ่มต้นที่เหมาะสม

THWW

การพิมพ์เอกสาร
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การพิมพ์ลงบนทัง้ สองด้านของหน้ากระดาษ (การพิมพ์สอง
ด้าน)
การพิมพ์สองด้าน
ด้วยการใช้กลไกในการพิมพ์สองด้านโดยอัตโนมัติ (อุปกรณ์สําหรับการพิมพ์สองด้าน) คุณจะสามารถพิมพ์งานลง
บนกระดาษทัง้ สองด้านได้โดยอัตโนมัติ
1.

จากซอฟต์แวร์ เลือก Print (พิมพ์)

2.

ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3.

คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ
ปุ่มนี้ อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์),
Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์), Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

4.

เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม
●

ในแท็บ Layout (เค้าโครง) ให้เลือกการจัดวาง Portrait (แนวตัง้ ) Landscape (แนวนอน) แล้วเลือก
Flip on Long Edge (กลับด้านตามแนวยาว) หรือ Flip on Short Edge (กลับด้านตามแนวสัน
้ ) จาก
เมนูแบบหล่นลง Print on Both Sides (พิมพ์ทงั ้ สองด้าน)

●

บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิ ดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง
Media (วัสดุพม
ิ พ์) ในพื้นที่ Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคุณภาพการพิมพ์ที่เหมาะ
สมในพื้นที่ Quality Settings (การตัง้ ค่าคุณภาพ)

●

คลิกปุ่ม Advanced (ขัน
้ สูง) ในพื้นที่ Paper/Output (กระดาษ/งานพิมพ์) และเลือกขนาดกระดาษที่
เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)
หมายเหตุ: หากคุณเปลีย
่ น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษที่
ถูกต้องและตัง้ ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้ตรงกันแล้ว

5.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์
หมายเหตุ: หลังจากพิมพ์เอกสารไปหนึ่งหน้า รอให้เครื่องพิมพ์ใส่กระดาษใหม่โดยอัตโนมัตเิ พื่อพิมพ์อก
ี
ด้าน คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ

การพิมพ์สองด้าน (OS X)
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บท 3

1.

จากเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์ ให้เลือก Print (พิมพ์)

2.

ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้เลือก Layout (หน้าที่จด
ั วางไว้) จากเมนูป๊อปอัพ

3.

เลือกชนิ ดของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้สําหรับหน้ากระดาษทัง้ สองด้าน แล้วคลิก Print (พิมพ์)

Print (พิมพ์)

THWW

การพิมพ์ด้วย AirPrint
การพิมพ์โดยใช้ AirPrint ของ Apple มีการสนั บสนุนใน iOS 4.2 และ Mac OS X 10.7 หรือใหม่กว่า ใช้
AirPrint เพื่อสัง่ พิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์จาก iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรือใหม่กว่า), หรือ iPod
touch (รุ่นที่สามหรือใหม่กว่า) ในแอพพลิเคชันแบบพกพาต่อไปนี้ :
●

Mail (เมล)

●

ภาพถ่าย

●

Safari

●

แอพพลิเคชันบริษท
ั อื่นที่ได้รับการสนั บสนุน เช่น Evernote

การจะใช้ AirPrint ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

THWW

●

เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ Apple จะต้องเชื่อมต่อกันในเครือข่ายเดียวกันโดยเป็นอุปกรณ์ที่เปิดใช้ AirPrint
ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช้ AirPrint และเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดของ HP ที่เข้ากันได้กับ
AirPrint ให้ไปที่ www.hp.com/go/mobileprinting

●

ใส่กระดาษทีต
่ รงกับการตัง้ ค่ากระดาษของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ด้วย AirPrint
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การพิมพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด
ใช้โหมดจุดต่อนิ้ ว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพ์ภาพคุณภาพสูงและคมชัดบนกระดาษภาพถ่าย
การพิมพ์แบบจํานวน dpi สูงสุด จะใช้เวลานานกว่าการพิมพ์ด้วยการตัง้ ค่าแบบอื่นๆ และจําเป็นต้องใช้พ้ น
ื ที่ดส
ิ ก์
จํานวนมาก
การพิมพ์ในโหมด dpi สูงสุด
1.

จากซอฟต์แวร์ เลือก Print (พิมพ์)

2.

ตรวจสอบว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์อยู่

3.

คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโต้ตอบ Properties (คุณสมบัต)ิ
ปุ่มนี้ อาจเรียกว่า Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์),
Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์), Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ลักษณะที่ต้องการ)
ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชัน

4.

คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5.

จากรายการแบบดึงลง Media (วัสดุพม
ิ พ์) เลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพ์ที่เหมาะสม

6.

คลิกปุ่ม Advanced (ขัน
้ สูง)

7.

ในส่วน Printer Features (คุณสมบัตเิ ครื่องพิมพ์) ให้เลือก Yes (ใช่) จากรายการแบบดึงลง Print in Max
DPI (พิมพ์ด้วย dpi สูงสุด)

8.

เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

9.

คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดตัวเลือกขัน
้ สูง

ั วางไว้) และคลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์
10. ยืนยัน Orientation (การจัดวาง) บนแท็บ Layout (หน้าที่จด
การพิมพ์โดยใช้ dpi สูงสุด (OS X)
1.

จากเมนู File (ไฟล์) ในซอฟต์แวร์ ให้เลือก Print (พิมพ์)

2.

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเลือกอยู่

3.

กําหนดตัวเลือกการพิมพ์
หากคุณไม่เห็นตัวเลือกในกรอบโต้ตอบการพิมพ์ คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)
หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้กบ
ั เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ USB ตําแหน่งของตัวเลือกอาจแตก
ต่างออกไปตามแอพพลิเคชัน
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บท 3

Print (พิมพ์)

THWW

a.

เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการในเมนูป๊อปอัพ Paper Size (ขนาดกระดาษ)
หมายเหตุ: หากคุณเปลีย
่ น Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษที่
ถูกต้องและตัง้ ขนาดกระดาษบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ให้ตรงกันแล้ว

b.

4.

THWW

จากเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) แล้วเลือกการตัง้ ค่าต่อไป
นี้:
●

Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษทีเ่ หมาะสม

●

Quality (คุณภาพ): Maximum dpi (dpi สูงสุด)

เลือกค่าการพิมพ์อ่ น
ื ๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก Print (พิมพ์)

การพิมพ์โดยใช้จํานวน dpi สูงสุด
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เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ์
ปฏิบัติตามคําแนะนํ าต่อไปนี้ เพื่อความสําเร็จในการพิมพ์

เคล็ดลับสําหรับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการพิมพ์เอกสาร ภาพถ่าย หรือซองจดหมายจากคอมพิวเตอร์ ให้ใช้การเชื่อมโยง
ต่อไปนี้เพื่อไปยังคําแนะนํ าที่เฉพาะเจาะจงสําหรับระบบปฏิบัติการ
●

่ ดูขอมูลเพิม
่ เติมทางออนไลน
เรียนรู้วิธก
ี ารพิมพ์ภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกที่นี่เพือ

●

่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
เรียนรู้วิธีการพิมพ์ซองจดหมายจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกที่นี่เพือ

เคล็ดลับเกี่ยวกับหมึกพิมพ์และกระดาษ
●

ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ได้รบ
ั การออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช้สําหรับ
เครื่องพิมพ์ของ HP ซึ่งทําให้คุณพิมพ์งานคุณภาพเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่อง

●

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกพิมพ์มีหมึกพิมพ์เพียงพอ หากต้องการดูระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
แตะ
(Ink (หมึกพิมพ์)) จากหน้าจอหลัก
่ วกับการใช้หมึก
หากต้องการเรียนรู้เคล็ดลับเพิ่มเติมเกีย
่ วกับการใช้งานตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู เคล็ดลับเกีย
พิมพ์ ในหน้า 59 สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม

●

ใส่ปึกกระดาษ ไม่ใช่แค่หนึ่งแผ่น ใช้กระดาษที่เรียบและสะอาดซึ่งมีขนาดเท่ากัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่
กระดาษประเภทเดียวกันเท่านั น
้ ในคราวเดียวกัน

●

เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดป้อนกระดาษให้พอดีกับกระดาษทุกชนิด ตรวจดูว่าตัวปรับความ
กว้างกระดาษไม่ทําให้กระดาษในถาดกระดาษโค้งงอ

●

กําหนดคุณภาพการพิมพ์และขนาดกระดาษให้ตรงกับประเภทและขนาดของกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดกระดาษ

เคล็ดลับการตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์
●

บนแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ให้เลือกชนิ ดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media
(วัสดุพม
ิ พ์) ในพื้นที่ Tray Selection (การเลือกถาด) แล้วเลือกคุณภาพการพิมพ์ที่เหมาะสมในพื้นที่
Quality Settings (การตัง้ ค่าคุณภาพ)

●

เลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในกล่องโต้ตอบ
้ สูง) ด้วยการ
Advanced Options (ตัวเลือกขัน
้ สูง) เข้าถึงกล่องโต้ตอบ Advanced Options (ตัวเลือกขัน
คลิกปุ่ม Advanced (ขัน
้ สูง) บนแท็บ Layout (หน้าที่จัดวางไว้) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

●

หากต้องการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าการพิมพ์เริ่มต้น คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) แล้วคลิก Set
Preferences (ตัง้ ค่าลักษณะทีต
่ ้องการ) ในซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ เปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ด้วยวิธก
ี ารอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี:้
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●

◦

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม
่ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

◦

Windows 8: บนหน้าจอ Start (เริ่ม) คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ คลิก All Apps (โปรแกรม
ทัง้ หมด) บนแถบโปรแกรม แล้วคลิกไอคอนที่มีช่ อ
ื เครื่องพิมพ์

◦

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) คลิก HP คลิก HP ENVY 5640 series แล้วคลิก
HP ENVY 5640 series

หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารขาวดําโดยใช้หมึกสีดําเท่านัน
้ ให้คลิกปุ่ม Advanced (ขัน
้ สูง) จากเมนูแบบดึง
ลง Print in Grayscale (พิมพ์เป็นสีเทา) ให้เลือก Black Ink Only (หมึกสีดําเท่านั น
้ ) จากนัน
้ คลิกปุ่ม OK
(ตกลง)

เคล็ดลับการตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์
●

ในกล่องโต้ตอบ 'พิมพ์' ให้ใช้เมนูป๊อปอัป Paper Size (ขนาดกระดาษ) เพื่อเลือกขนาดกระดาษที่ป้อน
เข้าไปในเครื่องพิมพ์

●

ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้เลือกเมนูป๊อปอัพ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) และเลือกประเภท
กระดาษและคุณภาพที่เหมาะสม

●

้ ให้เลือก Paper Type/Quality (ประเภท
หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารขาวดําโดยใช้หมึกสีดําเท่านัน
กระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูป๊อปอัพ และเลือก Grayscale (สีเทา) จากเมนูป๊อปอัพ Color (สี)

●

ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ได้รับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใช้สําหรับเครื่องพิมพ์และกระดาษของ HP
ซึ่งทําให้คุณสามารถพิมพ์งานคุณภาพเยีย
่ มได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP การ
ต้องเข้ารับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์อน
ั เป็นผลจากการใช้วส
ั ดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP จะไม่อยู่ภาย
ใต้การรับประกัน
หากแน่ใจว่าคุณได้ซ้ อ
ื ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้แล้ว โปรดไปที่
www.hp.com/go/anticounterfeit
●

การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการ
วางแผนเตรียมการเท่านั น
้
หมายเหตุ: เมื่อคุณได้รบ
ั ข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงาน
พิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

THWW

●

การตัง้ ค่าซอฟต์แวร์ที่เลือกไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะมีผลเฉพาะกับการพิมพ์เท่านัน
้ ไม่รวมถึงการทํา
สําเนาหรือการสแกน

●

คุณสามารถพิมพ์เอกสารของคุณลงในกระดาษทัง้ สองด้าน

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ์
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บริการทางเว็บคืออะไร
ePrint
●

ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ที่ช่วยให้คุณสามารถสัง่ พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่สนั บสนุน HP ePrint ของคุณ
ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งง่ายเพียงส่งอีเมลไปยังที่อยู่อเี มลที่กําหนดไว้ให้กบ
ั เครื่องพิมพ์ เมื่อคุณเปิดใช้งาน
บริการบนเว็บที่เครื่องพิมพ์ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์พเิ ศษ หากคุณสามารถส่งอีเมล คุณ
ก็สามารถพิมพ์ได้จากทุกที่โดยใช้ ePrint
หลังจากสมัครบัญชีผู้ใช้ใน HP Connected (www.hpconnected.com) คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อดู
สถานะงาน ePrint จัดการคิวงานเครื่องพิมพ์ ePrint กําหนดตัวบุคคลที่สามารถใช้อเี มลแอดเดรส ePrint
เพื่อพิมพ์งาน หรือขอคําแนะนํ าสําหรับ ePrint

วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP
●

HP Printables ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและพิมพ์เนื้อหาทางเว็บที่กําหนดรูปแบบสําเร็จได้โดยตรงจาก
เครื่องพิมพ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสแกนและจัดเก็บเอกสารแบบดิจิทัลบนเว็บได้ด้วย
HP Printables มีเนื้อหาหลากหลายให้คุณเลือกดู ตัง้ แต่คูปองร้านค้าไปจนถึงกิจกรรมครอบครัว ข่าวสาร
การท่องเที่ยว กีฬา การทําอาหาร ภาพถ่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย และคุณยังสามารถดูและพิมพ์ภาพ
ออนไลน์จากเว็บไซต์ภาพถ่ายยอดนิ ยมได้
HP Printables บางโปรแกรมยังช่วยให้คุณกําหนดเวลาส่งเนื้อหาแอพพลิเคชัน
่ ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณได้
อีกด้วย
เนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการออกแบบเฉพาะสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณหมายความว่า
จะไม่มีการตัดเนื้อหาหรือภาพใดออก และไม่มีการพิมพ์หน้าส่วนเกินที่มข
ี ้อความแค่บรรทัดเดียว ใน
เครื่องพิมพ์บางเครื่อง คุณสามารถเลือกการตัง้ ค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพ์บนหน้าจอดูตว
ั อย่างงาน
พิมพ์ได้ด้วย
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บริการทางเว็บคืออะไร
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การตัง้ ค่าบริการทางเว็บ

ก่อนที่คุณจะตัง้ ค่าบริการทางเว็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ ตโดยใช้การเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย
หากต้องการตัง้ ค่าบริการทางเว็บ ให้ใช้วิธใี ดวิธห
ี นึ่งต่อไปนี้

การตัง้ ค่าบริการทางเว็บโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
1.

จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า)

2.

กดเลือก การตัง้ ค่า Web Services (บริการทางเว็บ)

3.

กดเลือก ยอมรับ เพื่อยอมรับข้อกําหนดการใช้งานของบริการทางเว็บและเปิดใช้งานบริการทางเว็บ

4.

ในหน้าจอ Auto Update (อัพเดตอัตโนมัต)ิ ให้แตะYes (ใช่) เพื่ออนุญาตให้เครื่องพิมพ์ตรวจหาและติด
ตัง้ อัพเดตผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: หากมีการอัพเดตเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะดาวน์โหลดและติดตัง้ การอัพเดต แล้วรีสตาร์ท
คุณจะต้องทวนซํ้าตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนที่ 1 เพื่อตัง้ ค่า ePrint
หมายเหตุ: ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ใส่การตัง้ ค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใช้การตัง้ ค่าพร็อกซี
ให้ทําตามคําแนะนํ าบนหน้าจอในการตัง้ ค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ให้ติดต่อผู้
ดูแลระบบเครือข่าย หรือผู้ที่ตงั ้ ค่าเครือข่าย

5.

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าข้อมูล ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในหน้า
ข้อมูลเพื่อดําเนิ นการตัง้ ค่าให้เสร็จสิน
้

การตัง้ ค่าบริการทางเว็บโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว
1.

เปิด EWS สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68

2.

คลิกที่แท็บ บริการบนเว็บ

3.

ในส่วน Web Services Settings (การตัง้ ค่าบริการทางเว็บ) คลิก Setup (การตัง้ ค่า) แล้วคลิก
Continue (ดําเนินการต่อ) และปฏิบัติตามคําแนะนํ าบนหน้าจอเพื่อยอมรับข้อกําหนดการใช้

4.

ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกอนุญาตให้เครื่องพิมพ์ทําการตรวจหาและติดตัง้ การอัพเดตเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: หากมีการอัพเดตเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะดาวน์โหลดและติดตัง้ การอัพเดต แล้วรีสตาร์ท
ทวนขัน
้ ตอนจากขัน
้ ที่ 1 เพื่อตัง้ ค่า ePrint
หมายเหตุ: ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ใส่การตัง้ ค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใช้การตัง้ ค่าพร็อกซี
ให้ทําตามคําแนะนํ าบนหน้าจอในการตัง้ ค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ให้ติดต่อผู้
ดูแลระบบเครือข่าย หรือผู้ที่ตงั ้ ค่าเครือข่าย

5.
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บท 4

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าข้อมูล ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในหน้า
ข้อมูลเพื่อดําเนิ นการตัง้ ค่าให้เสร็จสิน
้

การใช้บริการทางเว็บ

THWW

การตัง้ ค่าบริการทางเว็บโดยใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP(Windows)
1.

เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
HP(Windows) ในหน้า 17

2.

ในหน้าต่างที่ปรากฏ ดับเบิลคลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) แล้วเลือก Connect Printer to the
Web (เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเว็บ) ภายใต้ Print (พิมพ์) โฮมเพจของเครื่องพิมพ์ (เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง
ตัว) จะเปิดขึ้น

3.

คลิกที่แท็บ บริการบนเว็บ

4.

ในส่วน Web Services Settings (การตัง้ ค่าบริการทางเว็บ) คลิก Setup (การตัง้ ค่า) แล้วคลิก
Continue (ดําเนินการต่อ) และปฏิบัติตามคําแนะนํ าบนหน้าจอเพื่อยอมรับข้อกําหนดการใช้

5.

ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกอนุญาตให้เครื่องพิมพ์ทําการตรวจหาและติดตัง้ การอัพเดตเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: หากมีการอัพเดตเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะดาวน์โหลดและติดตัง้ การอัพเดต แล้วรีสตาร์ท
คุณจะต้องทวนซํ้าตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนที่ 1 เพื่อตัง้ ค่า ePrint
หมายเหตุ: ถ้าได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ใส่การตัง้ ค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใช้การตัง้ ค่าพร็อกซี
ให้ทําตามคําแนะนํ าบนหน้าจอในการตัง้ ค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีข้อมูลนี้ ให้ตด
ิ ต่อผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย หรือผู้ที่ตงั ้ ค่าเครือข่าย

6.

THWW

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าข้อมูล ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในหน้า
ข้อมูลเพื่อดําเนิ นการตัง้ ค่าให้เสร็จสิน
้

การตัง้ ค่าบริการทางเว็บ
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การพิมพ์ด้วย HP ePrint
HP ePrint เป็นบริการฟรีจาก HP ที่ช่วยให้คุณสามารถสัง่ พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้ HP ePrint ได้ทุกที่
ที่คุณสามารถส่งอีเมล เพียงส่งเอกสารและภาพถ่ายไปยังที่อยู่อเี มลที่กําหนดให้กบ
ั เครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อคุณ
เปิดใช้งานบริการทางเว็บ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์เพิม
่ เติม
●

เครื่องพิมพ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ ตผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย คุณจะไม่สามารถใช้ HP ePrint
ผ่านการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB

●

เครื่องพิมพ์อาจพิมพ์สงิ่ ที่แนบแตกต่างจากลักษณะที่ปรากฏในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สร้างสิง่ ที่แนบนัน
้
ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ตัวเลือกแบบอักษรและเค้าโครงที่ใช้ของต้นฉบับ

●

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ฟรีจะให้มาพร้อมกับ HP ePrint การปรับปรุงบางส่วนอาจต้องเปิดใช้งาน
ฟังก์ชน
ั การทํางานบางอย่าง

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีบน HP Connected แล้ว (www.hpconnected.com) คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดู
สถานะงานใน ePrint จัดลําดับการพิมพ์ของ ePrint ควบคุมผู้ที่สามารถใช้ที่อยู่อีเมล ePrint ของเครื่องพิมพ์เพื่อ
พิมพ์และดูวธ
ิ ใี ช้ ePrint ได้
ก่อนเริ่มใช้ ePrint โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่า
●

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายที่ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ต

●

บริการทางเว็บเปิดอยู่ หากยังไม่เปิด จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนให้คุณเปิด

วิธีพม
ิ พ์เอกสารด้วย ePrint จากที่ใดก็ได้
1.

2.

3.

เปิดใช้งานบริการทางเว็บ
a.

จากหน้าจอหลัก ให้แตะไอคอน

b.

ยอมรับข้อกําหนดการใช้งาน แล้วปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าบนหน้าจอ เพื่อเปิดใช้งานบริการทางเว็บ

c.

พิมพ์หน้าเว็บข้อมูล ePrint แล้วปฏิบัติตามคําแนะนํ าในหน้านั น
้ เพื่อลงชื่อสมัครใช้บัญชี ePrint

(ePrint)

ค้นหาที่อยู่อเี มลสําหรับ ePrint ของคุณ
a.

แตะไอคอน ePrint บนหน้าจอหลัก คุณจะพบเมนู Web Services Settings (การตัง้ ค่าบริการทาง
เว็บ) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

b.

ที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์จะปรากฏในเมนู Web Services Settings (การตัง้ ค่าบริการทางเว็บ)

อีเมลเอกสารของคุณไปยังเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ออกมา
a.

สร้างอีเมลใหม่และแนบเอกสารที่จะพิมพ์

b.

ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อเี มลของเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารที่แนบมา
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การใช้บริการทางเว็บ

THWW

หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ ePrint จะไม่ยอมรับงานพิมพ์อเี มล หากมีหลายที่อยู่อีเมลในฟิลด์ "To" (ถึง) หรือ
"Cc" (สําเนาถึง) ให้ป้อนที่อยู่อีเมล HP ePrint ลงในฟิลด์ "To" (ถึง) เท่านัน
้ อย่าป้อนที่อยู่อเี มลเพิม
่ เติมใน
ฟิลด์อ่ น
ื ๆ
หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะได้รับการพิมพ์ทันทีที่ได้รับ โดยไม่มีการรับประกันเวลาทีจ
่ ะได้รบ
ั อีเมลหรือการได้
รับอีเมลเช่นเดียวกับอีเมลทัว
่ ไป คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพ์ได้จาก HP Connected
(www.hpconnected.com)
หมายเหตุ: เอกสารที่พม
ิ พ์ด้วย ePrint อาจแตกต่างจากต้นฉบับ ลักษณะ การจัดรูปแบบ และการจัดข้อความ
อาจแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ สําหรับเอกสารที่ต้องพิมพ์ให้มีคุณภาพสูง (เช่น เอกสารทางกฎหมาย) เราขอ
แนะนํ าให้คุณพิมพ์งานจากซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งทําให้คณ
ุ สามารถควบคุมลักษณะ
ของงานที่พม
ิ พ์ออกมาได้มากขึ้น
คลิกที่นเี่ พือ
่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

THWW

การพิมพ์ด้วย HP ePrint
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การใช้ วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP
พิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้โดยการตัง้ ค่า วัสดุสําหรับพิมพ์ของ HP ซึ่งเป็นบริการฟรีจาก
HP คุณสามารถพิมพ์เอกสารสี, ปฏิทิน, เกมปริศนา, สูตรอาหาร, แผนที่ และอื่นๆ ทัง้ นี้ข้ น
ึ อยู่กับแอพพลิเคชันที่มี
ให้ใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
่ เติมและข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะ www.hpconnected.com
ไปที่เว็บไซต์ HP Connected เพื่อดูข้อมูลเพิม
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การใช้บริการทางเว็บ
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การใช้งานเว็บไซต์ HP Connected
ใช้งานเว็บไซต์ HP Connected ของ HP ได้ฟรี เพื่อตัง้ ค่าความปลอดภัยเพิม
่ เติมสําหรับ HP ePrint และระบุที่
อยู่อีเมลที่อนุญาตให้ส่งอีเมลไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถรับอัพเดตของผลิตภัณฑ์
แอพพลิเคชันเพิ่มเติม และบริการฟรีอ่ น
ื ๆ
ไปที่เว็บไซต์ HP Connected เพื่อดูข้อมูลเพิม
่ เติมและข้อกําหนดและเงื่อนไขเฉพาะ www.hpconnected.com

THWW

การใช้งานเว็บไซต์ HP Connected
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การลบบริการทางเว็บ
การลบบริการทางเว็บ
1.

จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก

Settings) (การตัง้ ค่าบริการทางเว็บ)
2.

40

บท 4

(ePrint) แล้วกดเลือก

(Web Services

คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเว็บ)

การใช้บริการทางเว็บ

THWW

เคล็ดลับสําหรับการใช้บริการทางเว็บ
ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้ เพื่อพิมพ์แอพพลิเคชันและใช้ HP ePrint

เคล็ดลับสําหรับการพิมพ์แอพพลิเคชันและการใช้ HP ePrint

THWW

●

่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
เรียนรู้วิธแ
ี บ่งปันภาพถ่ายของคุณทางออนไลน์และสัง่ พิมพ์ คลิกที่นี่เพือ

●

เรียนรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชันสําหรับการพิมพ์สต
ู รอาหาร คูปอง และเนื้อหาอื่นๆ จากเว็บไซต์ที่สะดวกและ
่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
ง่ายดาย คลิกที่นเี่ พือ

เคล็ดลับสําหรับการใช้บริการทางเว็บ
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การทําสําเนาและสแกน

5
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บท 5

●

ทําสําเนาเอกสาร

●

การสแกน

●

เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน

การทําสําเนาและสแกน

THWW

ทําสําเนาเอกสาร

เมนู Copy (ทําสําเนา) บนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถเลือกจํานวนสําเนา และการทําสําเนา
ขาวดําหรือสีลงบนกระดาษธรรมดาได้ง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงการตัง้ ค่าขัน
้ สูงอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
เช่น การเปลีย
่ นประเภทและขนาดกระดาษ การปรับความเข้มของสําเนา และการปรับขนาดสําเนา

ทําสําเนาแบบหนึ่ งหน้า
1.

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2.

ระบุจํานวนสําเนาและการตัง้ ค่า
●

จากหน้าจอหลัก ให้แตะ Copy (ทําสําเนา) ตวัดนิ้ วไปยังจํานวนสําเนาที่ต้องการ

●

หากค่าของ 2-Sided (สองด้าน) คือ 1:2 ให้แตะเพื่อเลือก 1:1

●

แตะ

(Settings (การตัง้ ค่า)) เพื่อระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ์ หรือการ

แตะ

(Back) (ย้อนกลับ) เพื่อกลับสู่หน้าจอ ทําสําเนา

ตัง้ ค่าอื่นๆ

●
3.

กดเลือก Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี) เพื่อเริม
่ การถ่ายสําเนา

ทําสําเนาแบบสองหน้า
1.

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2.

ระบุจํานวนสําเนาและการตัง้ ค่า
●

จากหน้าจอหลัก ให้แตะ Copy (ทําสําเนา) ตวัดนิ้ วไปยังจํานวนสําเนาที่ต้องการ

●

หากค่าของ 2-Sided (สองด้าน) คือ 1:1 ให้แตะเพื่อเลือก 1:2

●

แตะ

(Settings) (การตัง้ ค่า) เลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ จากนัน
้ แตะ Resize (ปรับขนาด) เพื่อให้

แน่ใจว่าได้เลือก Actual (ตามจริง) ไว้

หมายเหตุ:
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ฟังก์ชน
ั ่ สองด้านจะไม่ทํางานถ้าเลือกตัวเลือก Fit to Page (พอดีหน้า) ไว้

●

จากหน้าจอ Settings (การตัง้ ค่า) ระบุขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ คุณภาพการพิมพ์ หรือการตัง้
ค่าอื่นๆ

●

แตะ

(Back) (ย้อนกลับ) เพื่อกลับสู่หน้าจอ ทําสําเนา

3.

กดเลือก Black (ขาวดํา) หรือ Color (สี) เพื่อเริม
่ การถ่ายสําเนา

4.

ใส่ต้นฉบับที่สองแล้วกดเลือก OK (ตกลง) เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

ทําสําเนาเอกสาร
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การสแกน

คุณสามารถสแกนเอกสาร ภาพถ่าย และกระดาษประเภทอื่น ๆ แล้วส่งไปยังปลายทางที่แตกต่างกัน เช่น
คอมพิวเตอร์หรือผู้รับอีเมล

เมื่อทําการสแกนเอกสารด้วยซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP คุณสามารถสแกนให้เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ค้นหาและ
แก้ไขได้
หมายเหตุ:

ฟังก์ชน
ั ่ สแกนบางส่วนจะใช้ได้หลังจากติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP

●

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์

●

การสแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจํา

●

Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

●

การสแกนโดยใช้ Webscan

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
ก่อนที่จะสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ที่แนะนํ าแล้ว โดยทัง้
เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ต้องมีการเชื่อมต่อและเปิดเครื่องไว้
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะต้องเปิดใช้งานก่อนการสแกนในคอมพิวเตอร์ Windows
การเปิดใช้งานคุณสมบัตส
ิ แกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Windows)
ิ ี้ถูกปิดใช้งานและคุณ
คุณสมบัติสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งานด้วยค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ถ้าคุณสมบัตน
ต้องการเปิดใช้งานอีกครัง้ ให้ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าเหล่านี้
1.

เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP

2.

ไปยังส่วน Scan (สแกน)

3.

เลือก Manage Scan to Computer (จัดการสแกนไปยังคอมพิวเตอร์)

4.

คลิก Enable (เปิดใช้งาน)

การเปิดใช้งานคุณสมบัตส
ิ แกนไปยังคอมพิวเตอร์ (OS X)
คุณสมบัติสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ถูกเปิดใช้งานด้วยค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ถ้าคุณสมบัตน
ิ ี้ถูกปิดใช้งานและคุณ
ต้องการเปิดใช้งานอีกครัง้ ให้ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าเหล่านี้
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บท 5

1.

เปิด HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP)

2.

ภายใต้ Scan Settings (การตัง้ ค่าสแกน) คลิก Scan to Computer (สแกนไปยังคอมพิวเตอร์)

3.

ให้แน่ใจว่า Enable Scan to Computer (เปิดใช้งานสแกนไปยังคอมพิวเตอร์) ถูกเลือกไว้

การทําสําเนาและสแกน
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ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
1.

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2.

แตะ Scan (สแกน) แล้วเลือก Computer (คอมพิวเตอร์)

3.

กดเลือกคอมพิวเตอร์ที่ต้องการให้เป็นปลายทางการสแกน

4.

เลือกประเภททางลัดสแกนที่ต้องการ

5.

แตะ Start Scan (เริ่มสแกน)

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP (Windows)
1.

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2.

คลิกที่แท็บ Print & Scan (พิมพ์และสแกน)

3.

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

4.

เลือกประเภทการสแกนที่คุณต้องการจากเมนูทางลัดที่ปรากฏ จากนัน
้ คลิก Scan (สแกน)
หมายเหตุ: หากมีการเลือก Show Scan Preview (แสดงตัวอย่างการสแกน) คุณสามารถปรับภาพที่
สแกนได้ในหน้าจอตัวอย่าง

5.

เลือก Save (บันทึก) หากคุณต้องการเปิดแอพพลิเคชันเพื่อสแกนต่อ หรือเลือก Done (เสร็จสิน
้ ) เพื่อออก
จากแอพพลิเคชัน

6.

คลิก Scan (สแกน)
หลังจากบันทึกสแกนเรียบร้อยแล้ว Windows Explorer จะเปิดไดเรกทอรีที่จด
ั เก็บสแกนไว้

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP (OS X)
1.

เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)
HP Scan (การสแกนของ HP) อยู่ในโฟลเดอร์ Applications/Hewlett-Packard (แอพพลิเคชัน/HewlettPackard) ที่ระดับบนของฮาร์ดดิสก์

2.

เลือกชนิดของโปรไฟล์การสแกนที่คณ
ุ ต้องการและทําตามคําแนะนํ าบนหน้าจอ

การสแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจํา
คุณสามารถสแกนลงการ์ดหน่วยความจําหรือแฟลชไดรฟ์ USBได้โดยตรงจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์โดยไม่
ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ที่มากับเครื่องพิมพ์
หากต้องการสแกนต้นฉบับไปยังอุปกรณ์หน่วยความจําจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
1.

THWW

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

การสแกน
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2.

เสียบอุปกรณ์หน่วยความจํา

3.

แตะ Scan (สแกน) แล้วเลือก Memory Device (อุปกรณ์หน่วยความจํา)

4.

เปลีย
่ นตัวเลือกการสแกนหากต้องการ

5.

แตะ Start Scan (เริ่มสแกน)

Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
แอพพลิเคชันสแกนเพื่อส่งอีเมลเป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยให้คุณทําการสแกนและส่งอีเมลภาพถ่ายหรือเอกสารได้
อย่างรวดเร็วไปยังผู้รับที่ระบุไว้ได้โดยตรงจากเครื่องพิมพ์แบบ HP e-All-in-One ของคุณ คุณสามารถตัง้ ค่าที่อยู่
อีเมลของคุณ ล็อกอินเข้าบัญชีของคุณด้วยรหัส PIN ที่ให้ไว้ แล้วทําการสแกนและส่งอีเมลเอกสารไป
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
●

การติดตัง้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

●

ใช้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

●

เปลี่ยนการตัง้ ค่าบัญชี

การติดตัง้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
การตัง้ ค่า Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

46

บท 5

1.

กดเลือก Scan (สแกน) แล้วกดเลือก E-mail (อีเมล)

2.

บนหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) กดเลือก Continue (ดําเนิ นต่อ)

3.

กดเลือกในช่อง Email: (อีเมล:) เพื่อป้อนที่อยู่อเี มลของคุณ แล้วกดเลือก Done (เสร็จสิน
้ )

4.

กดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

5.

PIN จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณป้อน กดเลือก Continue (ดําเนิ นต่อ)

6.

กดเลือก PIN เพื่อป้อน PIN ของคุณแล้วกดเลือก Done (เสร็จสิน
้ )

7.

กดเลือก Store Email (เก็บอีเมล) หรือ Auto-login (ล็อกอินอัตโนมัต)ิ แล้วแต่ว่าคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์
ของคุณเก็บข้อมูลล็อกอินของคุณอย่างไร

8.

เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลือก Photo (ภาพถ่าย) หรือ Document (เอกสาร)

การทําสําเนาและสแกน
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9.

สําหรับภาพถ่าย ให้เลือกการตัง้ ค่าสแกนแล้วกดเลือก Continue (ดําเนิ นต่อ)
สําหรับเอกสาร ให้ดําเนินต่อไปยังขัน
้ ตอนถัดไป

10. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลอีเมล แล้วกดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)
11. กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
12. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรียบร้อย แล้วกดเลือก Yes (ใช่) เพื่อส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพื่อจบการ
ทํางาน

ใช้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
การใช้ Scan to E-mail (สแกนเพื่อส่งอีเมล)
1.

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2.

กดเลือก Scan (สแกน) แล้วกดเลือก E-mail (อีเมล)

3.

บนจอแสดงผลแผงควบคุม ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้ แล้วกดเลือก Continue (ดําเนิ นต่อ)
หมายเหตุ: เลือก My account is not listed (บัญชีของฉันไม่มีในรายการ) ถ้าคุณไม่มีบัญชี คุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและรับ PIN

4.

หากได้รบ
ั การแจ้งเตือน ให้ป้อน PIN

5.

เลือกประเภทสแกนของคุณโดยกดเลือก Photo (ภาพถ่าย) หรือ Document (เอกสาร)

6.

สําหรับภาพถ่าย ให้เลือกการตัง้ ค่าสแกนแล้วกดเลือก Continue (ดําเนิ นต่อ)
สําหรับเอกสาร ให้ดําเนินต่อไปยังขัน
้ ตอนถัดไป

7.

การเพิม
่ หรือลบผู้รับ ให้กดเลือก Modify Recipient(s) (ปรับเปลี่ยนผู้รบ
ั ) เมื่อเสร็จแล้วกดเลือก Done
(เสร็จสิน
้ )

8.

ตรวจสอบยืนยันข้อมูลอีเมล แล้วกดเลือก Continue (ดําเนินต่อ)

9.

กดเลือก Scan to Email (สแกนเพื่อส่งอีเมล)

10. กดเลือก OK เมือสแกนเสร็จเรียบร้อย แล้วกดเลือก Yes (ใช่) เพื่อส่งอีกอีเมล หรือ No (ไม่) เพื่อจบการ
ทํางาน

เปลีย
่ นการตัง้ ค่าบัญชี
การเปลี่ยนการตัง้ ค่าบัญชี
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1.

กดเลือก Scan (สแกน) แล้วกดเลือก E-mail (อีเมล)

2.

บนจอแสดงผลแผงควบคุม ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเปลีย
่ น แล้วกดเลือก Modify (ปรับเปลี่ยน)

3.

เลือกการตัง้ ค่าใดที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน และปฏิบต
ั ิตามการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

การสแกน
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●

Auto-login (ล็อกอินอัตโนมัต)ิ

●

Store Email (เก็บอีเมล)

●

Remove from list (ลบออกจากรายการ)

●

Change PIN (เปลี่ยน PIN)

●

Delete Account (ลบบัญชี)

การสแกนโดยใช้ Webscan
Webscan (เว็บสแกน) คือคุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง ที่สามารถใช้สแกนภาพถ่ายและเอกสารจาก
เครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้แม้ว่าจะไม่ได้ติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์กต
็ าม
หมายเหตุ:

โดยค่าเริม
่ ต้น Webscan จะถูกปิดไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้จาก EWS

หากคุณไม่สามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงว่าผู้ดูแลเครือข่ายของคุณอาจปิด Webscan ไว้ หากต้องการ
ข้อมูลเพิม
่ เติม ให้ติดต่อผู้ดแ
ู ลระบบเครือข่าย หรือผู้ที่ตงั ้ ค่าเครือข่ายของคุณ
การเปิดใช้งาน Webscan
1.

เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68

2.

คลิกที่แท็บ Settings (การตัง้ ค่า)

3.

ในส่วน Security (ระบบความปลอดภัย) คลิก Administrator Settings (การตัง้ ค่าผู้ดูแลระบบ)

4.

เลือก Webscan เพื่อเปิดใช้ Webscan

5.

คลิก Apply (ปรับใช้) จากนัน
้ คลิก ตกลง

เมื่อต้องการสแกนโดยใช้เว็บสแกน
ั ่ เพิม
่ เติมโดย
การสแกนผ่าน Webscan รองรับฟังก์ชน
ั ่ การสแกนระดับพื้นฐาน ใช้งานสแกนหรือเรียกใช้ฟังก์ชน
สแกนผ่านซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP
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บท 5

1.

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

2.

เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68

3.

คลิกที่แท็บ Scan (สแกน)

4.

คลิก Webscan (เว็บสแกน) ในหน้าต่างด้านซ้าย เปลี่ยนการตัง้ ค่าใดๆ แล้วคลิก Start Scan (เริ่มสแกน)

การทําสําเนาและสแกน

THWW

เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน
ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้ เพื่อความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน:

THWW

●

่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
เรียนรู้วิธก
ี ารสแกนอีเมลจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ คลิกที่นเี่ พือ

●

ทําความสะอาดกระจกและด้านหลังของฝาปิดเสมอ สแกนเนอร์จะถือว่าสิ่งใดๆ ที่อยู่บนกระจกเป็นส่วนหนึ่ง
ของรูปภาพ

●

วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะพิมพ์ควํ่าลงบนมุมขวาของกระจก

●

เมื่อต้องการทําสําเนาขนาดใหญ่จากต้นฉบับขนาดเล็ก ให้สแกนต้นฉบับลงในคอมพิวเตอร์ ปรับขนาดภาพ
ในซอฟต์แวร์การสแกน แล้วจึงพิมพ์ภาพที่ขยายแล้ว

●

หากคุณต้องการปรับขนาดการสแกน ประเภทงานที่สแกน ความละเอียดในการสแกน หรือประเภทไฟล์
และอื่นๆ ให้เริ่มการสแกนจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

●

เพื่อหลีกเลีย
่ งปัญหาข้อความสแกนไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบว่าได้ตงั ้ ค่าความสว่างใน
ซอฟต์แวร์การสแกนในระดับที่เหมาะสม

●

หากคุณต้องการสแกนเอกสารที่มีหลายหน้าไว้ในไฟล์เดียวกันแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล์ ให้เริ่มการ
สแกนโดยใช้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ แทนการเลือก Scan (สแกน) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน
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การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์
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บท 6

●

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

●

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

●

การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์

●

การใช้โหมดตลับหมึกเดีย
่ ว

●

ข้อมูลการรับประกันตลับหมึก

●

การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุช่ อ
ื

●

เคล็ดลับเกีย
่ วกับการใช้หมึกพิมพ์

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์

THWW

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
▲

จากหน้าจอหลัก ให้แตะ

(ไอคอน Ink (หมึกพิมพ์)) เพื่อแสดงระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

วิธีการตรวจสอบระดับหมึกจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ (Windows)
1.

เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP

2.

ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ)

วิธีการตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์จาก HP Utility (ยูทิลิตี ้ของ HP)
1.

เปิด HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP)
HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) อยู่ในโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชัน)
ที่ระดับบนของฮาร์ดดิสก์

2.

เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง

3.

คลิก Supplies Status (สถานะหมึกพิมพ์)
ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณจะปรากฏขึ้น

4.

คลิก All Settings (การตัง้ ค่าทัง้ หมด) เพื่อกลับไปที่บานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูลและ

การสนั บสนุน)

หมายเหตุ: ถ้าคุณติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์ที่เติมหมึกซํ้าหรือนํ ามาผลิตใหม่ หรือตลับหมึกพิมพ์ที่เคยใช้ในเครื่อง
อื่นมาแล้ว ตัวบอกระดับหมึกอาจไม่แม่นยํา หรือไม่ปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุด
ประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั น
้ เมื่อคุณได้รบ
ั ข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาการ
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น คุณไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่
จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะแย่ลง
หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกใช้ในกระบวนการพิมพ์ซ่ งึ มีอยู่หลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการ
กําหนดการทํางานเริม
่ ต้น ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมผลิตภัณฑ์และตลับหมึกสําหรับการพิมพ์ รวมทัง้ ตรวจสอบหัว
พ่นหมึก ซึ่งเป็นการดูแลให้หว
ั พ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลได้สะดวก ทัง้ นี้ ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้วจะมีหมึก
พิมพ์เหลือค้างอยู่เล็กน้อย สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดู www.hp.com/go/inkusage

THWW

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
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การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
วิธีเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
1.

ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องอยู่

2.

ถอดตลับหมึกพิมพ์อน
ั เก่าออก

3.
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บท 6

a.

เปิดฝาครอบ

b.

ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากช่องใส่

ใส่ตลับหมึกพิมพ์อน
ั ใหม่
a.

นํ าตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์

b.

ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงที่แถบ

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์

THWW

c.

4.

เลื่อนตลับหมึกพิมพ์อันใหม่เข้าไปในช่องใส่จนมีเสียงดังคลิก

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หลังจากติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ของ HP จะแจ้งให้คุณปรับตําแหน่ง
ตลับหมึกพิมพ์ก่อนพิมพ์เอกสาร

THWW

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
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การสั่งซือ
้ ผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์

ก่อนสัง่ ซื้อตลับหมึกพิมพ์ ให้ค้นหาหมายเลขตลับหมึกพิมพ์ที่ถก
ู ต้อง

ค้นหาหมายเลขตลับหมึกพิมพ์บนเครื่องพิมพ์
▲

หมายเลขตลับหมึกพิมพ์อยู่ด้านในฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

ค้นหาหมายเลขตลับหมึกพิมพ์ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
1.

2.

ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ เปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ด้วยวิธก
ี ารอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี:้
●

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม
่ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 8: คลิกขวาที่พ้ น
ื ที่ว่างบนหน้าจอเริม
่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้ หมด) บนแถบโปรแกรม
แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) คลิก HP จากนั น
้ เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพิมพ์ แล้ว
เลือกไอคอนที่มีช่ อ
ื เครื่องพิมพ์

ู ต้องจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใช้ลิงก์นี้
หมายเลขตลับหมึกพิมพ์ที่ถก
ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Shop (เลือกซื้อ) แล้วคลิก Shop For Supplies Online (ซื้ออุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลืองแบบออนไลน์)

การค้นหาหมายเลขการสั่งซือ
้ ตลับหมึกพิมพ์
1.

เปิด HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP)
หมายเหตุ: HP Utility (ยูทิลิตี้ของ HP) อยู่ในโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications
(แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของฮาร์ดดิสก์

2.

คลิก Supplies Info (ข้อมูลหมึกพิมพ์)
หมายเลขการสัง่ ซื้อตลับหมึกพิมพ์จะปรากฏขึ้น

3.

คลิก All Settings (การตัง้ ค่าทัง้ หมด) เพื่อกลับไปที่บานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูลและ

การสนั บสนุน)
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บท 6

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์

THWW

หากต้องการสัง่ ซื้อวัสดุของแท้จาก HP สําหรับ HP ENVY 5640 series ให้ไปที่ www.hp.com/buy/supplies
เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ จากนั น
้ ทําตามข้อความแจ้งเพื่อค้นหาตลับ
หมึกพิมพ์ที่เหมาะสมสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
หมายเหตุ: บริการสัง่ ซื้อตลับหมึกแบบออนไลน์นี้ไม่ได้ให้บริการในทุกประเทศ/ภูมิภาค ถ้าบริการดังกล่าวไม่มี
ให้บริการในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณอาจดูข้อมูลอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองและพิมพ์รายการเพื่อไว้อ้างอิงได้เมื่อ
ซื้อจากตัวแทนจําหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ

THWW

การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์
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การใช้โหมดตลับหมึกเดี่ยว

ใช้โหมดตลับหมึกพิมพ์เดียวเพื่อให้ HP ENVY 5640 series ทํางานด้วยตลับหมึกพิมพ์เพียงหนึ่งตลับเท่านัน
้
โหมดตลับหมึกพิมพ์เดียวจะเริม
่ ทํางานเมื่อถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์ ในโหมดตลับหมึก
พิมพ์เดียว เครื่องพิมพ์จะสามารถทําสําเนาเอกสาร ทําสําเนาภาพถ่าย และพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ: เมื่อ HP ENVY 5640 series ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว จะมีข้อความปรากฏบนจอแสดง
ผลของเครื่องพิมพ์ หากมีข้อความปรากฏขึ้น และได้มีการติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์สองตลับในเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจ
สอบว่าได้ดงึ เทปพลาสติกสําหรับป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์แต่ละตลับแล้วหรือไม่ เมื่อมีเทปพลาสติกปิดบัง
ขัว
้ สัมผัสของตลับหมึกพิมพ์อยู่ เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถตรวจพบว่ามีการติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์แล้ว

ออกจากโหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว
●
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บท 6

ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์สองตลับใน HP ENVY 5640 series เพื่อออกจากโหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์
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ข้อมูลการรับประกันตลับหมึก

การรับประกันตลับหมึกพิมพ์ของ HP จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการใช้ตลับหมึกพิมพ์ในอุปกรณ์การพิมพ์ของ HP ที่
ได้กําหนดไว้ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมตลับหมึกพิมพ์ของ HP ที่ถก
ู เติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใช้งาน
ผิดประเภท หรือทําให้เสีย

ในช่วงระยะเวลารับประกัน ตลับหมึกพิมพ์จะอยู่ภายใต้การรับประกันนานเท่าที่หมึก HP ยังไม่หมด และยังไม่
ถึงวันที่สน
ิ้ สุดการรับประกัน คุณสามารถตรวจสอบวันที่สิ้นสุดการรับประกันในรูปแบบ ปปปป/ดด บนตลับหมึก
พิมพ์ตามที่ระบุไว้

สําหรับสําเนาของเอกสารการรับประกันแบบจํากัดของ HP สําหรับเครื่องพิมพ์ โปรดอ่านเอกสารประกอบที่ให้มา
พร้อมกับเครื่อง

THWW

ข้อมูลการรับประกันตลับหมึก
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การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุช่ อ
ื

ตลับหมึกพิมพ์ HP ที่ใช้กบ
ั เครื่องพิมพ์นี้ประกอบด้วยชิปหน่วยความจําที่ช่วยการทํางานของเครื่องพิมพ์
นอกจากนี้ ชิปหน่วยความจําจะเก็บชุดของข้อมูลที่ไม่มีการระบุช่ อ
ื เกีย
่ วกับการใช้เครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจรวมข้อมูล
ต่อไปนี้: จํานวนหน้าที่พม
ิ พ์โดยใช้ตลับหมึกดังกล่าว พื้นที่หน้าเอกสาร ความถีใ่ นการพิมพ์และโหมดการพิมพ์ที่
ใช้

โดยข้อมูลนี้ จะช่วยให้ HP สามารถออกแบบเครื่องพิมพ์ในอนาคตให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการพิมพ์
ของลูกค้าได้ ข้อมูลที่รวบรวมจากชิปหน่วยความจําตลับหมึกพิมพ์จะไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุลก
ู ค้าหรือผู้
ใช้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ได้
HP รวบรวมตัวอย่างของชิปหน่วยความจําจากตลับหมึกพิมพ์ที่ส่งกลับไปที่โครงการส่งคืนผลิตภัณฑ์และการ
รีไซเคิลของ HP ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (โปรแกรม HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) ชิปหน่วยความจํา
ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างนี้ จะถูกนํ าไปอ่านและศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องพิมพ์ในอนาคตของ HP พันธมิตรของ
HP ผู้ช่วยเหลือในด้านการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้อาจต้องเข้าถึงข้อมูลนี้ ด้วยเช่นกัน
บุคคลภายนอกที่ครอบครองตลับหมึกพิมพ์นี้อาจเข้าใช้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อบนชิปหน่วยความจํา ถ้าคุณไม่
ต้องการให้มก
ี ารเข้าถึงข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับให้ชป
ิ นี้ ให้ไม่ทํางาน อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับให้ชป
ิ ทํางานไม่
ได้แล้ว คุณจะไม่สามารถใช้งานตลับหมึกนั น
้ ในเครื่องพิมพ์ HP
ถ้าคุณกังวลเกีย
่ วกับการให้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อนี้ คุณสามารถทําให้ข้อมูลนี้ เข้าใช้งานไม่ได้โดยการปิดการ
ทํางานของชิปหน่วยความจําในการรวบรวมข้อมูลการใช้เครื่องพิมพ์ได้
วิธีปิดฟังก์ชน
ั ข้อมูลการใช้งาน
1.

ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า)

2.

กดเลือก Preferences (ค่ากําหนด)

3.

ตวัดนิ้ วไปที่ท้ายรายการตัวเลือกแล้วปิดตัวเลือก Automatically Send Anonymous Data (ส่งข้อมูลแบบ
ไม่ระบุช่ อ
ื โดยอัตโนมัต)ิ และ Store Anonymous Usage Information (จัดเก็บข้อมูลการใช้งานแบบไม่
ระบุช่ อ
ื )

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตลับหมึกต่อไปได้ในเครื่องพิมพ์ของ HP ถ้าคุณปิดการทํางานของชิปหน่วยความจํา
ในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานของเครื่องพิมพ์
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บท 6

การทํางานกับตลับหมึกพิมพ์

THWW

เคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้หมึกพิมพ์
ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้ เมื่อใช้ตลับหมึกพิมพ์

THWW

●

เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกพิมพ์แห้ง ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่มเปิดเสมอ และรอจนกว่าไฟแสดงสถานะ
ปุ่มเปิดจะดับ

●

อย่าเปิดหรือดึงเทปตลับหมึกพิมพ์จนกว่าคุณจะพร้อมสําหรับการติดตัง้ การปิดเทปตลับหมึกพิมพ์ไว้จะลด
การระเหยของหมึกพิมพ์ได้

●

ี ละไอคอนของแต่ละตลับหมึกพิมพ์ให้ตรงกับสีและไอคอนของ
ใส่ตลับหมึกพิมพ์ในช่องใส่ที่ถูกต้อง จับคู่สแ
แต่ละช่องใส่ ตรวจสอบว่าตลับหมึกพิมพ์ทงั ้ หมดเข้าที่เรียบร้อยแล้ว

●

เครื่องจะทําการปรับตําแหน่งโดยอัตโนมัติหลังจากติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์อันใหม่ การปรับตําแหน่งยังมี
ประโยชน์ในภายหลัง ในกรณีที่เกิดเส้นหยักหรือเส้นเลือนราง โปรดอ่านข้อมูลเพิม
่ เติมที่ การแก้ไขปัญหา
คุณภาพงานพิมพ์ ในหน้า 83

●

เมื่อหน้าจอแสดง Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) สําหรับตลับหมึกพิมพ์ตลับใดตลับ
หนึ่ งหรือทัง้ สองตลับ คุณควรเตรียมตลับหมึกพิมพ์สํารองไว้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าที่อาจเกิด
ขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้ โปรด
่ เติมที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52
อ่านข้อมูลเพิม

●

หากคุณนํ าตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้พยายามใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับ
เข้าไปอีกครัง้ ให้เร็วที่สด
ุ ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่มีการป้องกันจะเริม
่ แห้งเมื่ออยู่นอกเครื่องพิมพ์

เคล็ดลับเกีย
่ วกับการใช้หมึกพิมพ์

59

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

7

ค่าขัน
้ สูงเพิม
่ เติมมีให้เลือกใช้จากหน้าหลักของเครื่องพิมพ์ (Embedded Web Servers หรือ EWS) สําหรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
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บท 7

●

การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย

●

การเปลี่ยนการตัง้ ค่าเครือข่าย

●

เครื่องมือจัดการเครื่องพิมพ์ขน
ั ้ สูง (สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย)

●

เคล็ดลับสําหรับการตัง้ ค่าและใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

THWW

การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย
●

ก่อนเริ่มใช้งาน

●

การติดตัง้ เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ

●

การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ

●

การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

●

เปิดหรือปิดฟังก์ชน
ั ่ ไร้สายของเครื่องพิมพ์

●

เชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์

ก่อนเริ่มใช้งาน
ดําเนินการตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้
●

เครือข่ายไร้สายได้รับการตัง้ ค่าและทํางานอย่างถูกต้อง

●

เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน (ซับเน็ต)

ขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ระบบอาจขอให้คุณป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และรหัสผ่านของระบบไร้สาย
●

ชื่อเครือข่ายไร้สายคือชื่อของเครือข่ายไร้สายของคุณ

●

รหัสผ่านเครือข่ายไร้สายจะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
จากคุณ เครือข่ายไร้สายของคุณอาจใช้รหัสวลี WPA หรือคีย์ WEP อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับระดับการ
รักษาความปลอดภัยที่ต้องการ

หากคุณยังไม่ได้เปลีย
่ นชื่อเครือข่ายหรือรหัสผ่านความปลอดภัยตัง้ แต่ติดตัง้ เครือข่ายไร้สายของคุณคุณอาจ
ค้นหาข้อมูลนี้ ได้ที่ด้านหลังหรือด้านข้างของเราเตอร์ไร้สาย
หากคุณไม่พบชื่อเครือข่ายหรือรหัสผ่านความปลอดภัยหรือไม่สามารถจําข้อมูลนี้ ได้ โปรดดูเอกสารคู่มือที่ให้มา
กับคอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์ไร้สายของคุณ หากคุณยังค้นหาข้อมูลนี้ ไม่พบ ให้ตด
ิ ต่อผู้ดแ
ู ลเครือข่ายหรือผู้ที่ตงั ้
ค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ

การติดตัง้ เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ
ใช้ Wireless Setup Wizard จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อตัง้ ค่าการสื่อสารแบบไร้สาย
หมายเหตุ:

THWW

ก่อนทีจ
่ ะดําเนิ นการ ให้ไล่ดูรายการที่ ก่อนเริ่มใช้งาน ในหน้า 61

1.

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก

2.

กดเลือก

3.

กดเลือก Wireless Settings (การตัง้ ค่าระบบไร้สาย)

4.

แตะ Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการติดตัง้ แบบไร้สาย)

5.

ปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าที่ปรากฏขึ้นเพื่อดําเนินการตัง้ ค่าให้เสร็จสิน
้

(ระบบไร้สาย)

(Settings (การตัง้ ค่า)

การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย

61

การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ
เมื่อคุณติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายแล้ว
คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเปลีย
่ นประเภทการเชื่อมต่อ (เช่น จากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นการเชื่อมต่อ
แบบไร้สาย) ได้
หมายเหตุ:

การต่อสาย Ethernet เป็นการปิดระบบไร้สายของเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (Windows)
่ ใช้งาน ในหน้า 61
ก่อนทีจ
่ ะดําเนิ นการ ให้ไล่ดูรายการที่ ก่อนเริม
1.

โปรดทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งต่อไปนี้ ทัง้ นี้ข้ น
ึ อยู่กับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ:
●

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม
่ เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Utilities
(ยูทิลิต)ี้

●

Windows 8: คลิกขวาที่พ้ น
ื ที่ว่างบนหน้าจอเริม
่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้ หมด) บนแถบโปรแกรม
เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Utilities (ยูทิลิตี้)

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

2.

เลือก Printer Setup & Software (การติดตัง้ เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์)

3.

เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ USB เป็นแบบ
ไร้สาย) ปฏิบัติตามคําแนะนํ าที่ปรากฏบนหน้าจอ
ศึกษาเพิม
่ เติมถึงวิธีเปลีย
่ นจากการเชื่อมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย

คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิม
่ เติมทางออนไลน ในขณะนี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับทุกภาษา

การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
พิมพ์รายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายของเครื่องพิมพ์ รายงานทดสอบ
ระบบไร้สายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์ ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หาก
เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเกีย
่ วกับการตัง้ ค่าเครือข่ายนัน
้
วิธีการพิมพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สาย
1.

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก

(ระบบไร้สาย) จากนัน
้ กดเลือก

2.

กดเลือก Print Reports (พิมพ์รายงาน)

3.

กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพ์รายงานการทดสอบไร้สาย)

(Settings (การตัง้ ค่า))

เปิดหรือปิดฟังก์ช่น
ั ไร้สายของเครื่องพิมพ์
ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะสว่างขึ้น เมื่อระบบไร้สายของเครื่องพิมพ์เปิดทํางาน
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1.

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า) แล้วกดเลือก Network Setup (การตัง้ ค่าเครือ
ข่าย)

2.

กดเลือก Wireless Settings (การตัง้ ค่าระบบไร้สาย)

3.

กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพื่อเปิดหรือปิด

เชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์
ด้วย Wi-Fi Direct คุณสามารถพิมพ์แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อ่ น
ื ที่มี
คุณสมบัตก
ิ ารใช้งานแบบไร้สายได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่
แนวทางปฏิบัตใิ นการใช้ Wi-Fi Direct
●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณได้ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ที่จําเป็นไว้แล้ว
ถ้าคุณต้องการใช้คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ที่ให้มาพร้อมกับ
เครื่องพิมพ์แล้ว

●

หากคุณยังไม่ได้ติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ในคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Direct ก่อน จาก
นัน
้ จึงติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ เลือก Wireless (ไร้สาย) เมื่อได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ระบุ
ประเภทการเชื่อมต่อ

●

ถ้าคุณต้องการใช้อป
ุ กรณ์พกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้ แอพสําหรับการพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
แล้ว สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา โปรดเข้าไปที่ www.hp.com/global/us/en/
eprint/mobile_printing_apps.html

●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด Wi-Fi Direct ที่เครื่องพิมพ์แล้วและถ้าจําเป็น เปิดใช้ฟังก์ชน
ั ่ ความปลอดภัย

●

คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct เดียวกันได้กบ
ั คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสูงสุดห้าเครื่อง

●

Wi-Fi Direct สามารถใช้งานได้แม้ขณะเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กบ
ั คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB หรือกับ
เครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

●

ั อินเทอร์เน็ ต
Wi-Fi Direct ไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือเครื่องพิมพ์กบ

การพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาที่เปิดใช้งานไร้สายได้
ตรวจสอบว่าคุณได้ตด
ิ ตัง้ แอพสําหรับการพิมพ์ที่ใช้ได้กบ
ั อุปกรณ์พกพาของคุณ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม ให้ไปที่
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
1.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Wi-Fi Direct บนเครื่องพิมพ์

2.

เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่อุปกรณ์พกพาของคุณ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับ
อุปกรณ์พกพา
หมายเหตุ:
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3.

เชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือฮ็อตสปอตใหม่ตามวิธก
ี ารปกติ
ของคุณ เลือกชื่อ Wi-Fi Direct จากรายการเครือข่ายไร้สายที่แสดง เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640
(โดยที่ ** คืออักขระเฉพาะในการระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ)
ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4.

พิมพ์เอกสารของคุณ

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ท่เี ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)
1.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Wi-Fi Direct บนเครื่องพิมพ์

2.

เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูเอกสารที่ให้มากับคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:

3.

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนั บสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช้ Wi-Fi Direct

เชื่อมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือฮ็อตสปอตใหม่ตามวิธก
ี ารปกติของ
คุณ เลือกชื่อ Wi-Fi Direct จากรายชื่อเครือข่ายไร้สายที่ปรากฏขึ้น เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640
(โดย ** เป็นอักขระเฉพาะระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ระบุบนเครื่องพิมพ์)
ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4.

ไปที่ขน
ั ้ ตอนที่ 5 หากติดตัง้ เครื่องพิมพ์ติดตัง้ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย ไว้แล้ว หาก
ติดตัง้ เครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ไว้แล้ว ให้ทําตามขัน
้ ตอนด้านล่าง
เพื่อติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ของ HP
a.

โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม
่ เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก
Utilities (ยูทิลิตี้)

●

Windows 8: คลิกขวาที่พ้ น
ื ที่ว่างบนหน้าจอเริม
่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้ หมด) บนแถบ
โปรแกรม เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Utilities (ยูทิลิตี้)

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ คลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) คลิก HP เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพิมพ์ของ
คุณ

b.

คลิก Printer Setup & Software (การติดตัง้ เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์) แล้วเลือก Connect a new
printer (เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่)

c.

เมื่อหน้าจอซอฟต์แวร์ Connection Options (ตัวเลือกการเชื่อมต่อ) แสดงขึ้น ให้เลือก Wireless (ไร้
สาย)
เลือกซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณจากรายการเครื่องพิมพ์ที่ตรวจพบ

d.
5.
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การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ท่เี ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)
1.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด Wi-Fi Direct บนเครื่องพิมพ์

2.

เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูเอกสารที่ให้มาโดย Apple

3.

คลิกที่ไอคอน Wi-Fi จากนั น
้ เลือกชื่อ Wi-Fi Direct เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640 (โดย ** เป็น
อักขระเฉพาะระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ระบุบนเครื่องพิมพ์)
หากเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct พร้อมฟังก์ชน
ั ่ ความปลอดภัย โปรดป้อนรหัสผ่านเมื่อได้รับพร้อมท์

4.

เพิม
่ เครื่องพิมพ์
a.

เปิด System Preferences (ลักษณะที่ต้องการของระบบ)

b.

ทัง้ นี้ข้ น
ึ อยู่กับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ คลิก Print & Fax (พิมพ์และส่งโทรสาร), Print & Scan
(พิมพ์และสแกน) หรือ เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ ในส่วน Hardware (ฮาร์ดแวร์)

c.

คลิก + ใต้รายชื่อเครื่องพิมพ์ทางด้านซ้าย

d.

เลือกเครื่องพิมพ์จากรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่พบ (คําว่า “Bonjour” จะแสดงขึ้นในคอลัมน์ขวาถัดจากชื่อ
เครื่องพิมพ์) แล้วคลิก Add (เพิม
่ )

คลิกที่นี่ เพื่อดูการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์สําหรับ Wi-Fi Direct หรือดูความช่วยเหลือเพิม
่ เติมเกี่ยวกับ

การตัง้ ค่า Wi-Fi Direct ในขณะนี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับทุกภาษา
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การตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย
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การเปลี่ยนการตัง้ ค่าเครือข่าย

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณสามารถกําหนดค่าและจัดการการเชื่อมต่อไร้สายของเครื่องพิมพ์ และจัดการ
เครือข่ายได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเรียกดูหรือแก้ไขค่าเครือข่าย การเรียกคืนค่าเริม
่ ต้นของเครือข่าย
การเปิดและปิดฟังก์ชน
ั ่ ไร้สาย
ข้อควรระวัง: การตัง้ ค่าเครือข่ายมีไว้เพื่อความสะดวกขอคุณ อย่างไรก็ดี คุณไม่ควรแก้ไขการตัง้ ค่าบางอย่าง
(เช่น ความเร็วในการเชื่อมต่อ, การตัง้ ค่า IP, เกตเวย์เริ่มต้น และการตัง้ ค่าไฟร์วอลล์) นอกเสียจากว่าคุณเป็นผู้
ใช้ขน
ั ้ สูง

วิธีการพิมพ์หน้าการกําหนดค่าเครือข่าย
1.

ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า)

2.

กดเลือก รายงาน จากนัน
้ กดเลือก Network Configuration Report (รายงานการกําหนดค่าเครือข่าย)

การเปลี่ยนการตัง้ ค่า IP
การตัง้ ค่า IP เริ่มต้นสําหรับการตัง้ ค่า IP คือ Automatic (อัตโนมัต)ิ ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดการตัง้ ค่า IP โดย
อัตโนมัติ หากคุณเป็นผู้ใช้ขน
ั ้ สูงและต้องการใช้ค่าอื่น (เช่นที่อยู่ IP ซับเน็ตมาสก์หรือเกตเวย์เริ่มต้น) สามารถ
แก้ไขได้ตามต้องการ
ข้อควรระวัง: โปรดกําหนด IP แอดเดรสด้วยความรอบคอบ หากคุณป้อน IP แอดเดรสไม่ถูกต้องขณะติดตัง้
องค์ประกอบเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
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1.

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า) แล้วกดเลือก Network Setup (การตัง้ ค่าเครือ
ข่าย)

2.

กดเลือก Wireless Settings (การตัง้ ค่าระบบไร้สาย)

3.

แตะ Advanced Settings (การตัง้ ค่าขัน
้ สูง)

4.

กดเลือก IP Settings (ค่า IP)

5.

จะปรากฏข้อความเตือนว่าการเปลีย
่ น IP แอดเดรสจะลบเครื่องพิมพ์ออกจากเครือข่าย แตะ ตกลง เพื่อ
ดําเนินการต่อ

6.

ตามค่าเริม
่ ต้น มีการกําหนดเป็น Automatic (อัตโนมัต)ิ หากคุณต้องการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าด้วยตนเอง ให้
แตะ Manual (ด้วยตนเอง) แล้วป้อนข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับการตัง้ ค่าต่อไปนี้ :
●

IP Address (ที่อยู่ IP)

●

Subnet Mask (ซับเน็ ตมาสก์)

●

Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้น)

●

DNS Address (DNS แอดเดรส)

7.

ป้อนการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วแตะ Done (เสร็จสิ ้นแล้ว)

8.

กดเลือก ตกลง

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
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เครื่องมือจัดการเครื่องพิมพ์ขน
ั ้ สูง (สําหรับเครื่องพิมพ์ท่เี ชื่อม
ต่อกับเครือข่าย)
วิธีการดูหรือเปลี่ยนการตัง้ ค่าบางอย่าง คุณอาจต้องใช้รหัสผ่าน
หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัวโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม
คุณสมบัติบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
●

กล่องเครื่องมือ (Windows)

●

HP Utility (OS X)

●

เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว

●

เกี่ยวกับคุกกี้

กล่องเครื่องมือ (Windows)
กล่องเครื่องมือจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: กล่องเครื่องมือสามารถติดตัง้ จากซีดซ
ี อฟต์แวร์ของ HP ได้หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติ
ตรงกับความต้องการของระบบ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ต้องการได้ที่ไฟล์ Readme ซึ่งมีอยู่ในแผ่น CD
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
การเปิดกล่องเครื่องมือ
1.

โปรดทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งต่อไปนี้ ทัง้ นี้ข้ น
ึ อยู่กับระบบปฏิบต
ั ิการของคุณ:
●

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม
่ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 8: คลิกขวาที่พ้ น
ื ที่ว่างบนหน้าจอเริม
่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้ หมด) บนแถบโปรแกรม
แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ คลิก Start (เริ่ม)
เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) คลิก HP จากนั น
้ เลือกโฟลเดอร์สําหรับเครื่องพิมพ์ แล้ว
เลือกไอคอนที่มีช่ อ
ื เครื่องพิมพ์

2.

คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน)

3.

คลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ของคุณ)

HP Utility (OS X)
HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP) ประกอบด้วยเครื่องมือในการกําหนดการตัง้ ค่าการพิมพ์ ปรับตัง้ เครื่องพิมพ์ สัง่ ซื้อ
วัสดุแบบออนไลน์ และหาข้อมูลสนับสนุนจากเว็บไซต์
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เครื่องมือจัดการเครื่องพิมพ์ขน
ั ้ สูง (สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย)
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หมายเหตุ:

คุณสมบัตต
ิ ่างๆ ที่มีในยูทิลิตี้ของ HP จะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์

การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการ
วางแผนเตรียมการเท่านัน
้ เมื่อคุณได้รบ
ั ข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมึก
พิมพ์สําหรับเปลี่ยนไว้ให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
ดับเบิลคลิกที่ HP Utility จากโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชัน) ที่ระดับ
บนสุดของฮาร์ดดิสก์

เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว
คุณสามารถเข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัวได้ผ่านเครือข่ายหรือ Wi-Fi Direct
การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัวผ่านเครือข่าย
หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่ายและต้องมี IP แอดเดรส คุณสามารถดู IP แอดเดรสสําหรับ
เครื่องพิมพ์ได้โดยกดไอคอน ระบบไร้สาย หรือพิมพ์หน้าการกําหนดค่าเครือข่าย
●

ในเว็บเบราว์เซอร์ที่สนั บสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พม
ิ พ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ที่กําหนดให้กบ
ั
เครื่องพิมพ์นัน
้
ตัวอย่างเช่น หาก IP แอดเดรส คือ 192.168.0.12 ให้พม
ิ พ์แอดเดรสต่อไปนี้ ในเว็บเบราว์เซอร์ http://
192.168.0.12

วิธีเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัวโดยใช้ Wi-Fi Direct
1.

จากหน้าจอหลัก แตะ

2.

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

3.

จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ให้เปิดระบบไร้สาย ค้นหาและเชื่อมต่อกับชื่อ Wi-Fi Direct ตัวอย่าง
เช่น DIRECT-**- HP ENVY-5640 (โดยที่ ** เป็นอักขระเฉพาะที่ระบุเครื่องพิมพ์ของคุณ) ใส่รหัสผ่าน WiFi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4.

ในเว็บเบราว์เซอร์ที่สนั บสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพ์แอดเดรสต่อไปนี้ http://192.168.223.1

(Wireless (ไร้สาย)) จากนัน
้ แตะ

(Settings (การตัง้ ค่า))

เกี่ยวกับคุกกี ้
เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว หรือ EWS) จะจัดเก็บไฟล์ข้อความขนาดเล็กๆ (คุกกี้) ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเมื่อคุณ
เรียกดูหน้าเว็บ ไฟล์เหล่านี้ ช่วยให้ EWS รู้จักคอมพิวเตอร์ของคุณในครัง้ ต่อไปที่คุณเข้าเยี่ยมชม เช่น หากคุณ
กําหนดค่าภาษาของ EWS คุกกี้จะช่วยจดจําว่าคุณได้เลือกภาษาใดไว้ ดังนั น
้ ในครัง้ ต่อไปที่คุณเข้าถึง EWS
หน้าเว็บเหล่านั น
้ ก็จะแสดงผลในภาษานัน
้ คุกกีบ
้ างประเภท (เช่น คุกกี้ที่เก็บการกําหนดลักษณะเฉพาะลูกค้า) จะ
ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จนกว่าคุณจะล้างออกด้วยตนเอง
คุณสามารถกําหนดค่าให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกีท
้ ัง้ หมด หรือกําหนดค่าให้แจ้งเตือนทุกครัง้ เมื่อมีการเสนอคุ้กกี้
้ ี่
ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกกี้ใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เบราว์เซอร์เพื่อลบคุกกีท
ไม่ต้องการออกได้
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หมายเหตุ: หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ คุณจะปิดใช้งานคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งหรือหลายคุณสมบัติต่อไปนี้ ด้วย
ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กับอุปกรณ์ของคุณ
●

การเริ่มต้น ณ จุดที่คุณออกจากแอพพลิเคชัน (มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้ตว
ั ช่วยการติดตัง้ )

●

การจดจําการตัง้ ค่าภาษาเบราว์เซอร์ของ EWS

●

การปรับเปลีย
่ นหน้าของ EWS หน้าหลัก ให้เป็นลักษณะเฉพาะตัว

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธเี ปลีย
่ นแปลงการตัง้ ค่าความเป็นส่วนตัวหรือการตัง้ ค่าคุ้กกี้ และวิธด
ี ูหรือลบคุ้กกี้ โปรด
ข้อมูลเกีย
่ วกับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
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เครื่องมือจัดการเครื่องพิมพ์ขน
ั ้ สูง (สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย)

69

เคล็ดลับสําหรับการตัง้ ค่าและใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
ใช้เคล็ดลับดังต่อไปนี้เพื่อตัง้ ค่าและใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย:

●

เมื่อติดตัง้ เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ไร้สายเปิดทํางานอยู่
เครื่องพิมพ์จะค้นหาเราเตอร์ไร้สาย แล้วจึงแสดงรายชื่อเครือข่ายที่ตรวจพบบนหน้าจอ
หมายเหตุ:

จากนัน
้ แตะ

หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีการตัง้ ค่าการเชื่อมต่อไร้สาย ให้แตะปุ่ม

ตัง้ ระบบไร้สาย)

●

(Wireless (ไร้สาย))

(Settings (การตัง้ ค่า)) บนเครื่องพิมพ์เพื่อแสดง Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการติด

หากต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สายบนเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม

(Wireless (ไร้สาย)) บนแผง

ควบคุมเพื่อเปิดเมนู Wireless Summary (สรุประบบไร้สาย) หากหน้าจอแสดง Wireless Off (ระบบไร้สาย
ปิดอยู่) หรือ Not Connected (ไม่ได้เชื่อมต่อ) ให้แตะ
(Settings (การตัง้ ค่า) แล้วแตะ Wireless

Setup Wizard (ตัวช่วยการติดตัง้ ระบบไร้สาย) ทําตามคําแนะนํ าบนหน้าจอเพื่อตัง้ ค่าการเชื่อมต่อไร้สาย
ของเครื่องพิมพ์
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●

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับ Virtual Private Network (VPN) คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อกับ
VPN ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อ่ น
ื บนเครือข่าย ซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์

●

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดค่าเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ของคุณสําหรับการพิมพ์แบบไร้สาย
คลิกที่นี่เพือ
่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

●

่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน
เรียนรู้วิธีค้นหาการตัง้ ค่าความปลอดภัยเครือข่ายของคุณ คลิกที่นเี่ พือ

●

เรียนรู้เกีย
่ วกับ Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน) (Windows เท่านัน
้ ) และเคล็ด
่ เติมทางออนไลน
ลับการแก้ไขปัญหาอื่นๆ คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิม

●

่ เติมทางออนไลน
เรียนรู้วิธเี ปลีย
่ นจากการเชื่อมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกที่นเี่ พื่อดูขอมูลเพิม

●

เรียนรู้วิธีทํางานร่วมกับไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกันไวรัสในขณะติดตัง้ เครื่องพิมพ์
คลิกที่นี่เพือ
่ ดูขอมูลเพิ่มเติมทางออนไลน

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
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8

การแก้ไขปัญหา

เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
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●

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

●

ปัญหาเกีย
่ วกับตลับบรรจุหมึก

●

ปัญหาการพิมพ์

●

ปัญหาการทําสําเนา

●

ปัญหาสแกน

●

ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ

●

ปัญหาเกีย
่ วกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์

●

ฝ่ายสนั บสนุนของ HP
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ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
คุณต้องการทําอะไร

การนํ ากระดาษที่ติดอยู่ออก
การแกปญหากระดาษติด

ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP
คําแนะนํ าสําหรับการนํ ากระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์หรือในตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ ออกและการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษหรือการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ:

ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

อ่านคําแนะนํ าทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สําหรับการนํ ากระดาษที่ติดอยู่ออก
กระดาษติดอาจเกิดขึ้นได้ในหลายๆ จุดในเครื่องพิมพ์
ข้อควรระวัง:

เพื่อปกป้องหัวพิมพ์จากความเสียหาย ให้นํากระดาษที่ติดอยูอ
่ อกทันที

วิธีนํากระดาษที่ติดในเครื่องพิมพ์ออก
ข้อควรระวัง: หลีกเลีย
่ งการดึงกระดาษที่ตด
ิ จากด้านหน้าเครื่องพิมพ์ แต่ให้ทําตามขัน
้ ตอนด้านล่างนี้ แทนเพื่อ
นํ ากระดาษที่ติดออก การดึงเอากระดาษที่ตด
ิ อยู่ออกจากทางด้านหน้าเครื่องพิมพ์อาจเป็นเหตุให้กระดาษเกิดฉีก
ขาดและทิ้งเศษกระดาษที่ขาดนัน
้ คาไว้ในเครื่องพิมพ์ได้ ซึ่งจะยิ่งทําให้เกิดการติดขัดมากขึ้นต่อไปอีก
1.

กด

2.

เปิดฝาตลับหมึกพิมพ์

3.

ตรวจสอบทางเผ่านกระดาษภายในเครื่องพิมพ์
a.
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(ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพื่อปิดเครื่องพิมพ์

ยกที่จบ
ั ของฝาครอบทางผ่านกระดาษขึ้น แล้วถอดฝาครอบออก

การแก้ไขปัญหา
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b.

ค้นหากระดาษที่ตด
ิ อยู่ในเครื่องพิมพ์ จับที่กระดาษด้วยมือทัง้ สองข้างแล้วดึงเข้าหาตัวคุณ

ข้อควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํ ากระดาษออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อ
เพื่อหาเศษกระดาษที่อาจตกค้างอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
หากคุณไม่นําเศษกระดาษที่ตด
ิ อยู่ออกจากเครื่องพิมพ์ให้หมด ก็อาจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อก
ี
c.
4.

ใส่ฝาครอบทางผ่านกระดาษอีกครัง้ กระทัง่ ล็อกเข้าที่

ถ้าปัญหายังไม่หายไป ให้ตรวจสอบบริเวณแคร่เครื่องพิมพ์ภายในเครื่องพิมพ์
ข้อควรระวัง:
a.

ระหว่างที่ดําเนินการ หลีกเลีย
่ งการแตะต้องสายเคเบิลที่ตด
ิ อยู่กับแคร่เครื่องพิมพ์

ถ้าเกิดมีกระดาษติดขัด ให้ขยับแคร่เครื่องพิมพ์ไปด้านขวาสุดของเครื่องพิมพ์ ใช้มือทัง้ สองข้างจับ
แล้วดึงเข้าหาตัวคุณ
ข้อควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํ ากระดาษออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อ
เพื่อหาเศษกระดาษที่อาจตกค้างอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
หากคุณไม่นําเศษกระดาษที่ตด
ิ อยู่ออกจากเครื่องพิมพ์ให้หมด ก็อาจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อก
ี

b.

5.

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

6.

ถ้าปัญหายังไม่หายไป ให้ตรวจสอบบริเวณถาด
a.
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ขยับแคร่ไปด้านซ้ายสุดของเครื่องพิมพ์ และทําเช่นเดียวกับขัน
้ ตอนเมื่อสักครู่เพื่อเอากระดาษฉีกขาด
ที่มีออกมา

ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาเพื่อขยายพื้นที่

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
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b.

ค่อยๆ ยกเครื่องพิมพ์เอนลงเพื่อให้เห็นด้านล่างของเครื่องพิมพ์

c.

ตรวจสอบช่องว่างที่ใช้ใส่ถาดป้อนกระดาษภายในเครื่องพิมพ์ ถ้าพบว่ามีกระดาษติดอยู่ ให้เอื้อมมือ
เข้าไปในช่องว่างนั น
้ แล้วดึงกระดาษนั น
้ เข้าหาตัวด้วยมือทัง้ สอง
ข้อควรระวัง: หากกระดาษฉีกขาดในขณะนํ ากระดาษออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อ
เพื่อหาเศษกระดาษที่อาจตกค้างอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
หากคุณไม่นําเศษกระดาษที่ตด
ิ อยู่ออกจากเครื่องพิมพ์ให้หมด ก็อาจทําให้เกิดปัญหากระดาษติดได้อก
ี

7.

d.

ค่อยๆ หงายเครื่องพิมพ์ข้ น
ึ อีกครัง้

e.

ดันถาดกระดาษกลับเข้าไป

กดปุ่ม

(ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) อีกครัง้ เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

การนํ าสิ่งกีดขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์
การแกไขปญหาแคตลับหมึกพิมพติด

ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP
หากมีสิ่งกีดขวางแคร่ตลับหมึกพิมพ์ หรือแคร่ตลับหมึกพิมพ์
เคลื่อนไหวลําบาก ให้ดูคําแนะนํ าแบบทีละขัน
้ ตอน

หมายเหตุ:
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ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

การแก้ไขปัญหา
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อ่านคําแนะนํ าทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สําหรับการนํ าสิ่งกีดขวางออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์
1.

นํ าสิ่งกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์
หมายเหตุ: ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ น
ื ๆ ในการนํ ากระดาษที่ตด
ิ ออก ใช้ความระมัดระวังทุก
ครัง้ เมื่อนํ ากระดาษที่ติดอยู่ออกจากภายในเครื่องพิมพ์

2.

หากต้องการคําแนะนํ าจากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้แตะ Help (วิธีใช้) จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม
ทิศทางเพื่อเลือกดูหว
ั ข้อวิธีใช้ แตะ Troubleshoot and Support (การแก้ไขปัญหาและการสนั บสนุน) แล้ว
แตะ Clear Carriage Jam (นํ าสิง่ กีดขวางแคร่ตลับหมึกพิมพ์ออก)

เรียนรู้วธ
ิ ก
ี ารป้องกันกระดาษติดขัด
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนํ าต่อไปนี้
●

ควรนํ ากระดาษที่พิมพ์แล้วออกจากถาดรับกระดาษอย่างสมํ่าเสมอ

●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกําลังพิมพ์ด้วยกระดาษที่ไม่ย่น พับ หรือชํารุด

●

คุณสามารถป้องกันไม่ให้กระดาษม้วนงอหรือมีรอยยับได้ด้วยการเก็บกระดาษที่ไม่ได้ใช้ทัง้ หมดไว้ในถุงที่
สามารถปิดผนึกได้

●

อย่าใช้กระดาษที่หนาหรือบางเกินไปสําหรับเครื่องพิมพ์

●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไว้อย่างถูกต้องแล้ว และไม่มก
ี ระดาษมากเกินไป
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพม
ิ พ์ ในหน้า 12

●

ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใส่ในถาดป้อนกระดาษนัน
้ เรียบเสมอกัน และขอบไม่โค้งงอหรือฉีกขาด

●

อย่าวางกระดาษต่างประเภทและต่างขนาดปนกันในถาดป้อนกระดาษ ควรใส่กระดาษที่เป็นประเภทและ
ขนาดเดียวกันลงในถาด

●

ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษในถาดป้อนกระดาษให้พอดีกบ
ั กระดาษทุกชนิด ตรวจดูว่าตัวปรับความกว้าง
กระดาษไม่ทําให้กระดาษในถาดป้อนกระดาษโค้งงอ

●

อย่าดันกระดาษเข้าไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

●

หากคุณพิมพ์ลงบนกระดาษทัง้ สองหน้า อย่าพิมพ์ภาพที่มีความเข้มสีสงู บนกระดาษที่มน
ี ้ํ าหนั กเบา

●

ใช้ประเภทกระดาษที่แนะนํ าสําหรับเครื่องพิมพ์ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กระดาษ ในหน้า 8

●

หากกระดาษในเครื่องพิมพ์กําลังจะหมด ให้เครื่องพิมพ์พม
ิ พ์จนหมดกระดาษก่อน จากนัน
้ จึงเพิ่มกระดาษ
อย่าป้อนกระดาษขณะที่เครื่องพิมพ์กําลังพิมพ์อยู่

การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกําลังประสบปัญหาในลักษณะใด
●
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ถาดป้อนกระดาษไม่ดึงกระดาษ

ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด
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●

●
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◦

ิ พ์
ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพม
ในหน้า 12 กรีดกระดาษออกจากกันก่อนใส่ลงในถาด

◦

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัง้ ตัวปรับความกว้างกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษที่คุณกําลังป้อน
ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าตัวปรับแนวกระดาษแนบสนิ ทพอดีกับขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่นเกินไป

◦

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษในถาดไม่โค้งงอ ดัดกระดาษโดยการงอกระดาษที่โค้งในทิศทางตรงกัน
ข้าม

หน้ากระดาษบิดเบี ้ยว
◦

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใส่ในถาดป้อนกระดาษอยู่ในแนวเดียวกับตัวปรับความกว้างกระดาษ
ถ้าจําเป็น ให้ดึงถาดป้อนกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์แล้วใส่กระดาษเข้าไปใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อให้
มัน
่ ใจว่ากระดาษอยู่ในแนวเดียวกับตัวปรับแนวกระดาษแล้ว

◦

ใส่กระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์เมื่อเครื่องไม่ได้กําลังพิมพ์งานอยู่เท่านัน
้

กระดาษหลายแผ่นขณะนี ก
้ ําลังถูกดึงเข้า
◦

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัง้ ตัวปรับความกว้างกระดาษของถาดตรงกับขนาดกระดาษที่คุณกําลังป้อน
ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าตัวปรับความกว้างกระดาษแนบสนิ ทพอดีกับขนาดของกระดาษ แต่ไม่แน่น
เกินไป

◦

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่กระดาษลงในถาดมากเกินไป

◦

ใช้กระดาษ HP เพื่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีที่สุด

การแก้ไขปัญหา
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ปัญหาเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก

อันดับแรก ให้ลองนํ าตลับหมึกพิมพ์ออก และใส่กลับเข้าที่เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์เข้า
ในช่องใส่ที่ถูกต้อง หากยังไม่ได้ผล ให้ทําความสะอาดหน้าสัมผัสของตลับหมึกพิมพ์ หากคุณยังไม่สามารถแก้
ปัญหานี้ได้ โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52 สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม

วิธีทําความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ์
ข้อควรระวัง: ขัน
้ ตอนการทําความสะอาดควรใช้เวลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตด
ิ ตัง้ ตลับ
หมึกพิมพ์กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ทันทีหลังจากทําความสะอาด เราไม่แนะนํ าให้นําตลับหมึกพิมพ์ออกมาอยู่
นอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที เพราะอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ได้
1.

ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องอยู่

2.

เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

3.

นํ าตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุในข้อความแสดงข้อผิดพลาดออก

4.

จับด้านข้างของตลับบรรจุหมึกโดยให้หงายด้านล่างขึ้น แล้วหาตําแหน่งของแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าบนตลับ
บรรจุหมึก หน้าสัมผัสไฟฟ้าคือจุดเล็กๆ ที่เป็นสีทองบนตลับหมึกพิมพ์

5.

คุณสมบัติ

คําอธิบาย

1

แถบหน้าสัมผัสไฟฟ้า

เช็ดเฉพาะแถบหน้าสัมผัสโดยใช้ผ้านุ่มหมาดๆ และไม่มีเศษเส้นใย
ข้อควรระวัง: ระวังไม่ให้สม
ั ผัสกับส่วนอื่นนอกจากแถบหน้าสัมผัส และอย่าให้มีรอยเปื้อนหรือเศษวัสดุ
อื่นๆ ติดอยู่บนส่วนอื่นของตลับหมึกพิมพ์
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6.

หาตําแหน่งแถบหน้าสัมผัสในตลับหมึกพิมพ์ที่ด้านในของเครื่องพิมพ์ แถบหน้าสัมผัสจะมีลก
ั ษณะเป็นจุดสี
ทองที่นน
ู ออกมาซึ่งจะอยู่ตรงกับแถบหน้าสัมผัสบนตลับหมึกพิมพ์

7.

ใช้ก้านสําลีแห้งหรือผ้าแห้งที่ไม่มีขนเช็ดแถบหน้าสัมผัส

8.

ติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์ใหม่
ปัญหาเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึก
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9.

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ แล้วตรวจสอบว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดหายไปหรือไม่

10. หากยังคงมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่
หมายเหตุ: ถ้าเกิดปัญหาโดยมีสาเหตุจากตลับหมึกหนึ่งตลับ คุณสามารถนํ าตลับหมึกออกและใช้โหมดตลับ
หมึกเดีย
่ วเพื่อใช้งาน HP ENVY 5640 series กับตลับหมึกเดียวเท่านั น
้

78

บท 8

การแก้ไขปัญหา

THWW

ปัญหาการพิมพ์

คุณต้องการทําอะไร

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

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) เป็น Utility ที่จะ

แกไขปญหาเครื่องไมพม
ิ พงาน

ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP

พยายามวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

รับคําแนะนํ าทีละขัน
้ ตอนหากเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองหรือไม่พิมพ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) และตัวช่วยการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

อ่านคําแนะนํ าทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สําหรับปัญหาพิมพ์ไม่ได้
แก้ไขปัญหาการพิมพ์
หมายเหตุ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว และมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ หากยังไม่สามารถ
พิมพ์งานได้ ให้ลองปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนดังต่อไปนี้
1.

ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์และแก้ปัญหาด้วยการทําตามคําแนะนํ า
บนหน้าจอ

2.

หากคุณใช้สาย USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดสาย USB ออกและเชื่อมต่อใหม่ หาก
คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ด้วยการเชื่อมต่อระบบไร้สาย ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อยัง
ทํางานอยู่

3.

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้หยุดการทํางานชัว
่ คราวหรือออฟไลน์
วิธีตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้หยุดการทํางานชั่วคราวหรือออฟไลน์
a.

โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ งต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

Windows 8.1 และ Windows 8: ชีไ้ ปที่หรือแตะที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบชุด

้ คลิกหรือแตะ ดูอป
ุ กรณ์
ทางลัด คลิกไอคอน การตัง้ ค่า คลิกหรือแตะ แผงควบคุม จากนั น
และเครื่องพิมพ์
●
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Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เครื่องพิมพ์)
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4.

●

Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั น
้ คลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

●

Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั น
้ คลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

b.

้ เลือก See what’s printing (ดู
ดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาที่ไอคอนสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนัน
งานที่กําลังพิมพ์อยู)่ เพื่อเปิดคิวการพิมพ์

c.

บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการทําเครื่องหมายถูกหน้ารายการ
Pause Printing (หยุดการพิมพ์ชว
ั ่ คราว) หรือ Use Printer Offline (ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์)

d.

หากคุณเปลีย
่ นแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ลองพิมพ์ใหม่อก
ี ครัง้

ตรวจสอบว่าได้ตงั ้ ค่าเครื่องพิมพ์ไว้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
วิธีตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้รบ
ั การตัง้ ค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
a.

โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

Windows 8.1 และ Windows 8: ชีไ้ ปที่หรือแตะที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบชุด
ทางลัด คลิกไอคอน การตัง้ ค่า คลิกหรือแตะ แผงควบคุม จากนั น
้ คลิกหรือแตะ ดูอป
ุ กรณ์
และเครื่องพิมพ์

b.

●

Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เครื่องพิมพ์)

●

Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั น
้ คลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

●

Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั น
้ คลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตงั ้ ค่าเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไว้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
เครื่องพิมพ์ค่าเริม
่ ต้นจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยู่ด้านข้างเครื่องพิมพ์

5.

c.

ถ้าเครื่องพิมพ์อ่ น
ื ถูกตัง้ ค่าไว้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องและเลือก Set
as Default Printer (ตัง้ ค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น)

d.

ลองใช้เครื่องพิมพ์ของคุณอีกครัง้

รีสตาร์ทที่เก็บพักงานพิมพ์
วิธีรีสตาร์ทที่เก็บพักงานพิมพ์
a.
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Windows 8.1 และ Windows 8
i.

ชีห
้ รือแตะมุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบทางลัด แล้วคลิกไอคอน Settings (การตัง้ ค่า)

ii.

คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) และคลิกหรือแตะ System and Security (ระบบ
และการรักษาความปลอดภัย)

iii.

คลิกหรือแตะ Administrative Tools (เครื่องมือการดูแลระบบ) แล้วดับเบิลคลิกหรือแตะสอง
ครัง้ Services (บริการ)

iv.

คลิกขวาหรือแตะที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ์) ค้างไว้ แล้วคลิก Properties
(คุณสมบัต)ิ

v.

บนแท็บ General (ทัว
่ ไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม
่ ต้น) ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
Automatic (อัตโนมัต)ิ ไว้แล้ว

vi.

หากบริการไม่ทํางาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ให้คลิก Start (เริ่ม) จากนัน
้
คลิกหรือแตะ OK (ตกลง)

Windows 7
i.

จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ให้คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั น
้ คลิก
System and Security (ระบบและความปลอดภัย) แล้วคลิก Administrative Tools (เครื่องมือ
ในการดูแล)

ii.

ดับเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

iii.

คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ์) แล้วคลิก Properties (คุณสมบัต)ิ

iv.

บนแท็บ General (ทัว
่ ไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม
่ ต้น) ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
Automatic (อัตโนมัต)ิ ไว้แล้ว

v.

หากบริการไม่ทํางาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ให้คลิก Start (เริ่ม) จากนัน
้
คลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

THWW

i.

จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ให้คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั น
้ คลิก
System and Maintenance (ระบบและการบํารุงรักษา) และคลิก Administrative Tools
(เครื่องมือในการดูแล)

ii.

ดับเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ)

iii.

คลิกขวาที่ Print Spooler service (บริการที่เก็บพักงานพิมพ์) แล้วคลิก Properties
(คุณสมบัต)ิ

iv.

บนแท็บ General (ทัว
่ ไป) ถัดจาก Startup type (ชนิดการเริม
่ ต้น) ให้ตรวจดูว่าได้เลือก
Automatic (อัตโนมัต)ิ ไว้แล้ว

v.

หากบริการไม่ทํางาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ให้คลิก Start (เริ่ม) จากนัน
้
คลิก OK (ตกลง)
ปัญหาการพิมพ์
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Windows XP

b.

i.

จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows ให้คลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)

ii.

คลิก Manage (จัดการ) แล้วคลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรมประยุกต์)

iii.

ดับเบิลคลิก Services (บริการต่างๆ) แล้วเลือก Print Spooler (ที่เก็บพักการพิมพ์)

iv.

คลิกขวาที่ Print Spooler (ที่เก็บพักงานพิมพ์) แล้วคลิก Restart (รีสตาร์ท) เพื่อรีสตาร์ทบริการ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตงั ้ ค่าเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไว้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
เครื่องพิมพ์ค่าเริม
่ ต้นจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีดําหรือสีเขียวอยู่ด้านข้างเครื่องพิมพ์

c.

ถ้าเครื่องพิมพ์อ่ น
ื ถูกตัง้ ค่าไว้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องและเลือก Set
as Default Printer (ตัง้ ค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น)

d.

ลองใช้เครื่องพิมพ์ของคุณอีกครัง้

6.

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

7.

ลบคิวการพิมพ์
วิธีลบคิวการพิมพ์
a.

โปรดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ข้ น
ึ อยู่กบ
ั ระบบปฏิบัติการของคุณ:
●

Windows 8.1 และ Windows 8: ชีไ้ ปที่หรือแตะที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบชุด
ทางลัด คลิกไอคอน การตัง้ ค่า คลิกหรือแตะ แผงควบคุม จากนั น
้ คลิกหรือแตะ ดูอป
ุ กรณ์
และเครื่องพิมพ์

●

Windows 7: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และ
เครื่องพิมพ์)

●

Windows Vista: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั น
้ คลิก Printers (เครื่องพิมพ์)

●

Windows XP: จากเมนู Start (เริ่ม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จาก
นั น
้ คลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)

b.

ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดคิวการพิมพ์

c.

บนเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) ให้คลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทัง้ หมด) หรือ Purge
Print Document (ล้างเอกสารงานพิมพ์) จากนัน
้ คลิก Yes (ใช่) เพื่อยืนยัน

d.

ถ้ายังมีเอกสารอยู่ในคิว ให้รส
ี ตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์และลองพิมพ์อก
ี ครัง้ หลังจากคอมพิวเตอร์รี
สตาร์ทเรียบร้อยแล้ว

e.

ตรวจสอบคิวการพิมพ์อก
ี ครัง้ เพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลค้างอยู่ จากนัน
้ จึงลองพิมพ์อก
ี ครัง้

วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์
1.
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การแก้ไขปัญหา

THWW

1

การเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์

2

การเชื่อมต่อกับเต้ารับ

2.

มองดูภายในเครื่องพิมพ์และตรวจสอบไฟแสดงสถานะสีเขียวที่แสดงว่ามีกระแสไฟจ่ายเข้าเครื่องพิมพ์ ถ้า
ไฟไม่ติดสว่าง ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์แน่นสนิ ท หรือเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟอื่น

3.

ดูที่ปุ่มเปิดบนเครื่องพิมพ์ ถ้าไฟไม่ตด
ิ สว่าง แสดงว่าเครื่องพิมพ์ปิดอยู่ กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ:

หากเครื่องพิมพ์ไม่มีกระแสไฟเข้า ให้ต่อเข้ากับเต้ารับอื่น

4.

ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากข้างเครื่องพิมพ์ใต้ฝาปิดตลับหมึกพิมพ์

5.

ถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนั ง

6.

รออย่างน้อย 15 วินาที

7.

เสียบปลัก
๊ ไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนั ง

8.

เสียบสายไฟเข้าที่ข้างเครื่องพิมพ์ใต้ฝาปิดตลับหมึกพิมพ์อีกครัง้

9.

หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดขึ้นเอง ให้กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

10. ลองใช้งานเครื่องพิมพ์อีกครัง้

การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์
คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพสวนใหญ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ออนไลน์

อ่านคําแนะนํ าทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพิมพ์
หมายเหตุ:

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม On (เปิด) เสมอ และรอ

จนกว่าไฟแสดงสถานะปุ่ม On (เปิด) จะดับก่อนที่จะดึงปลัก
๊ หรือปิดสวิตช์ที่รางปลัก
๊ ไฟ เครื่องพิมพ์จะเลื่อนตลับ
หมึกพิมพ์ไปยังตําแหน่งที่มีฝาปิดป้องกันไม่ให้หมึกพิมพ์แห้ง

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์

THWW

1.

ตรวจสอบว่าคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

2.

ตรวจสอบซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสมจากรายการแบบดึง
ลง Media (วัสดุพม
ิ พ์) และคุณภาพการพิมพ์จากรายการแบบดึงลง Quality Settings (การตัง้ ค่าคุณภาพ)
ปัญหาการพิมพ์
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●

ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) แล้วคลิก Set Preferences (ตัง้
ค่าลักษณะที่ต้องการ) เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการพิมพ์

3.

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อดูว่ามีหมึกพิมพ์เหลืออยู่น้อยหรือไม่ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
โปรดดูที่ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ ในหน้า 51 ถ้าตลับหมึกพิมพ์มีหมึกพิมพ์เหลืออยู่น้อย
ควรพิจารณาเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

4.

การปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์
วิธีปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์จาก ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: การปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์จะทําให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง HP All-in-One จะแจ้งให้
คุณปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์ทุกครัง้ ที่ตด
ิ ตัง้ ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ถ้าคุณนํ าตลับหมึกพิมพ์ออกมาแล้วติด
ตัง้ กลับเข้าไปใหม่ HP All-in-One จะไม่แจ้งให้คุณปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์ HP All-in-One จะจดจําค่า
้ คุณไม่จําเป็นต้องปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์ใหม่อก
ี ครัง้
การปรับตําแหน่งของตลับหมึกพิมพ์ไว้ ดังนั น
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บท 8

a.

ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b.

ขึ้นอยู่กบ
ั ระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเปิด ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์:

c.

ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) และคลิก Maintain Your
Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ของคุณ) เพื่อเข้าถึง Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพิมพ์)

d.

ใน Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพิมพ์) ให้คลิก Align Ink Cartridges (ปรับตําแหน่งของ
ตลับหมึกพิมพ์) บนแท็บ Device Services (บริการของอุปกรณ์) เครื่องจะพิมพ์หน้าการปรับตําแหน่ง
ออกมา

e.

วางหน้าสําหรับปรับตําแหน่งหมึกพิมพ์ให้ควํ่าลงบนมุมขวาด้านหน้าของกระจกสแกนเนอร์

f.

ปฏิบัติตามคําแนะนํ าบนจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์เพื่อปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์ รีไซเคิลหรือทิ้ง
กระดาษที่ใช้ปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์

การแก้ไขปัญหา
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วิธีปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

5.

a.

ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b.

จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า)

c.

กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ เลือก Align Printhead (ปรับตําแหน่งหัวพิมพ์) แล้วปฏิบัติตาม
คําแนะนํ าบนหน้าจอ

พิมพ์หน้าการวิเคราะห์หากตลับหมึกพิมพ์ยังเหลือหมึกพิมพ์อยู่มาก
การพิมพ์หน้าการวิเคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
a.

ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b.

ขึ้นอยู่กบ
ั ระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเปิด ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์:

c.

ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) และคลิก Maintain Your
Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ของคุณ) เพื่อเข้าถึง Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพิมพ์)

d.

คลิก Print Diagnostic Information (พิมพ์ข้อมูลวิเคราะห์) บนแท็บ Device Reports (รายงานเกีย
่ ว
กับอุปกรณ์) เพื่อพิมพ์หน้าการวิเคราะห์ ตรวจดูช่องสีฟ้า สีม่วงแดง สีเหลือง และสีดําบนหน้าการ
วิเคราะห์ หากคุณเห็นเส้นริ้วในช่องสีและสีดํา หรือไม่มีส่วนของหมึกพิมพ์อยู่ในช่อง ให้ทําความ
สะอาดตลับหมึกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

การพิมพ์หน้าการวิเคราะห์จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์

6.

a.

ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b.

ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า)

c.

กดเลือก รายงาน

d.

กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ์)

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ์โดยอัตโนมัติ หากพบว่ามีเส้นริว
้ หรือช่องว่างในช่องสีและช่องสีดําในหน้าการ
วิเคราะห์
การทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ์จาก ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

THWW

a.

ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b.

ขึ้นอยู่กบ
ั ระบบปฏิบัติการของคุณ ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อเปิด ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์:
●

Windows 8.1: คลิกลูกศรลงที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอเริม
่ แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 8: คลิกขวาที่พ้ น
ื ที่ว่างบนหน้าจอเริม
่ คลิก All Apps (โปรแกรมทัง้ หมด) บนแถบ
โปรแกรม แล้วเลือกชื่อเครื่องพิมพ์

●

Windows 7, Windows Vista และ Windows XP: จากเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ คลิก Start
(เริ่ม) เลือก All Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) คลิก HP จากนั น
้ เลือกโฟลเดอร์สําหรับ
เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกไอคอนที่มีช่ อ
ื เครื่องพิมพ์

ปัญหาการพิมพ์

85

c.

ใน ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Print & Scan (พิมพ์และสแกน) และคลิก Maintain Your
Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ของคุณ) เพื่อเข้าถึง Printer Toolbox (กล่องเครื่องมือเครื่องพิมพ์)

d.

คลิก Clean Ink Cartridges (ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ์) บนแท็บ Device Services (บริการของ
ิ ามคําแนะนํ าที่ปรากฏบนหน้าจอ
อุปกรณ์) ปฏิบต
ั ต

วิธีการทําความสะอาดหัวพิมพ์จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์
a.

ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

b.

จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า)

c.

กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ เลือก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ์) แล้วปฏิบัติ
ตามคําแนะนํ าบนหน้าจอ

หากการทําความสะอาดหัวพิมพ์ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ HP ไปที่
www.hp.com/support เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลและยูทิลต
ิ ี้ที่ช่วยให้คณ
ุ สามารถแก้ปัญหาทัว
่ ไปของ

เครื่องพิมพ์ได้ เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แล้วคลิก รายชื่อติดต่อของ HP
ทัง้ หมด เพื่อขอข้อมูลการโทรติดต่อฝ่ายสนั บสนุนทางเทคนิ ค

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์
1.

ตรวจสอบว่าคุณกําลังใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

2.

ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพ์ที่เหมาะสมในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์)
แล้ว

3.

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อดูว่ามีหมึกพิมพ์เหลืออยู่น้อยหรือไม่
พิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์หากปริมาณหมึกพิมพ์มรี ะดับตํ่า

4.

ปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์
การปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์จากซอฟต์แวร์
a.

ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เข้าไปในถาดกระดาษ

b.

เปิด HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP)
หมายเหตุ: HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP) อยู่ในโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์
Applications (แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของฮาร์ดดิสก์

c.

เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง

d.

คลิก Align (ปรับตําแหน่ง)

e.

คลิก Align (ปรับตําแหน่ง) แล้วปฏิบัติตามคําแนะนํ าบนหน้าจอ

f.

คลิก All Settings (การตัง้ ค่าทัง้ หมด) เพื่อกลับไปที่บานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูล
และการสนั บสนุน)

5.
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บท 8

พิมพ์หน้าทดสอบ

การแก้ไขปัญหา
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การพิมพ์หน้าทดสอบ
a.

ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เข้าไปในถาดกระดาษ

b.

เปิด HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP)
หมายเหตุ: HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP) อยู่ในโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์
Applications (แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของฮาร์ดดิสก์

c.

เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง

d.

คลิก Test Page (หน้าทดสอบ)

e.

คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพ์หน้าทดสอบ) และปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าบนหน้าจอ
ตรวจสอบหน้าทดสอบเพื่อดูว่ามีรอยหยักในข้อความ หรือเส้นริ้วในข้อความและช่องสีหรือไม่ หากคุณ
เห็นรอยหยักหรือเส้นริ้ว หรือรอยพิมพ์ขาดในช่องสี ให้ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

6.

ทําความสะอาดตลับหมึกพิมพ์โดยอัตโนมัติ หากพบว่ามีเส้นริว
้ หรือช่องว่างในช่องสีและช่องสีในหน้าการ
วิเคราะห์
การทําความสะอาดหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ
a.

ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เข้าไปในถาดกระดาษ

b.

เปิด HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP)
หมายเหตุ: HP Utility (ยูทิลิตข
ี้ อง HP) อยู่ในโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์
Applications (แอพพลิเคชัน) ที่ระดับบนของฮาร์ดดิสก์

c.

เลือก HP ENVY 5640 series จากรายการอุปกรณ์ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง

d.

คลิก Clean Printhead (ทําความสะอาดหัวพิมพ์)

e.

คลิก Clean (ทําความสะอาด) แล้วปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าบนหน้าจอ
ข้อควรระวัง: ทําความสะอาดหัวพิมพ์เมื่อจําเป็นเท่านั น
้ หากทําความสะอาดโดยไม่จําเป็น จะทําให้
เปลืองหมึกและหัวพิมพ์มีอายุการใช้งานสัน
้ ลง
หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพ์ยงั ไม่ดห
ี ลังจากที่ทําความสะอาดหัวพิมพ์ ให้ลองปรับตําแหน่ง
เครื่องพิมพ์ หากยังพบปัญหาคุณภาพการพิมพ์หลังจากทําความสะอาดและปรับตําแหน่งแล้ว กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการของ HP

f.

คลิก All Settings (การตัง้ ค่าทัง้ หมด) เพื่อกลับไปที่บานหน้าต่าง Information and Support (ข้อมูล
และการสนั บสนุน)

การแก้ไขปัญหารอยเปื้อนหมึกบนงานพิมพ์
หากงานพิมพ์มีรอยเปื้อนหมึก ในการพิมพ์ครัง้ ต่อๆ ไป ให้ลองใช้ฟังก์ชัน Clean Ink Smear (ทําความสะอาด
รอยเปื้อนหมึก) จากจอแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ขัน
้ ตอนนี้จะใช้เวลาหลายนาทีจึงจะเสร็จสิ้น ใส่กระดาษธรรมดา
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ขนาดเต็มแผ่น และเครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษเข้าและออกในระหว่างการทําความสะอาด เสียงดังของเครื่องพิมพ์
ในระหว่างการทํางานถือเป็นสิง่ ปกติ
1.

ใส่กระดาษสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ขนาด letter หรือ A4 เข้าไปในถาดป้อนกระดาษ

2.

จากจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก Setup (การตัง้ ค่า)

3.

กดเลือก การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วปฏิบต
ั ิตามคําแนะนํ าบนหน้าจอ

หมายเหตุ: คุณทําเช่นเดียวกันนั น
้ ได้จากซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (EWS)
การเข้าใช้ซอฟต์แวร์นี้หรือ EWS ให้ดู เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ HP(Windows) ในหน้า 17 หรือ เปิดเว็บ
เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว ในหน้า 68
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ปัญหาการทําสําเนา
แกไขปญหาการทําสําเนา

ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP
รับคําแนะนํ าทีละขัน
้ ตอนหากเครื่องพิมพ์ไม่ทําสําเนา หรือหากงานพิมพ์มีคณ
ุ ภาพตํ่า

หมายเหตุ:

ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

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

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

ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP
รับคําแนะนํ าทีละขัน
้ ตอนหากคุณไม่สามารถสร้างสแกนหรือหากงานสแกนมีคุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) และตัวช่วยการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา
เคล็ดลับความสําเร็จในการทําสําเนาและสแกน ในหน้า 49
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ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
คุณต้องการทําอะไร

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย
เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
HP Print and Scan
Doctor (ตัวตรวจสอบการ
พิมพและสแกน HP)
ใช้ตัวช่วยการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นออนไลน์ของ HP

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) เป็น Utility ที่จะพยายามวินิจฉัยและ
แก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

แกไขปญหาไฟรวอลลหรือการปองกันไวรัส หากคุณสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้ ขัดขวางไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
●

แกไขปญหาระบบไรสาย ทัง้ ในกรณีทไี่ ม่เคยเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์หรือเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แล้วแต่
เครื่องพิมพ์หยุดทํางาน

●

แกไขปญหาไฟรวอลลหรือการปองกันไวรัส หากคุณสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้ ขัดขวางไม่ให้คอมพิวเตอร์ของ

คุณเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) และตัวช่วยการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา
อ่านคําแนะนํ าทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ
้ งต้นเกี่ยวกับระบบไร้สาย
ตรวจสอบการกําหนดค่าเครือข่ายหรือพิมพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาการ
เชื่อมต่อเครือข่าย
(Wireless (ไร้สาย)) จากนัน
้ แตะ

(Settings (การตัง้ ค่า))

1.

จากหน้าจอหลัก แตะ

2.

แตะ Print Reports (พิมพ์รายงาน) จากนัน
้ แตะ Display Network Configuration (แสดงการกําหนดค่า
เครือข่าย) หรือ Print Wireless Test Report (พิมพ์รายงานการทดสอบไร้สาย)

การค้นหาการตัง้ ค่าเครือข่ายสําหรับการเชื่อมต่อไร้สาย
เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการ
พิมพและสแกน HP)
ใชตัวชวยการแกไขปญหาเบื้องตนออนไลน
ของ HP

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) เป็น Utility ที่
สามารถแจ้งชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่าน (รหัสเครือข่าย) ให้คุณทราบ

เรียนรู้วิธก
ี ารค้นหาชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่านสําหรับระบบไร้สายของคุณ

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) และตัวช่วยการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

THWW

ปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
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แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
ใชตัวชวยการแกไขปญหาเบื้องตนออนไลนของ HP

หมายเหตุ:

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Wi-Fi Direct หรือเรียนรู้วิธีการกําหนดค่า Wi-Fi Direct

ตัวช่วยการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

อ่านคําแนะนํ าทั่วไปใน Help (วิธีใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ
้ งต้นเกี่ยวกับ Wi-Fi Direct
1.

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์เพื่อยืนยันว่า Wi-Fi Direct เปิดอยู่
▲

จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก

(Wi-Fi Direct)

2.

จากคอมพิวเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์พกพาของคุณ เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ค้นหาและเชื่อมต่อกับชื่อ Wi-Fi
Direct ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

3.

ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi Direct เมื่อปรากฏข้อความแจ้งบนหน้าจอ

4.

ถ้าคุณต้องการใช้อป
ุ กรณ์พกพา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตัง้ แอพสําหรับการพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
แล้ว สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา โปรดเข้าไปที่ www.hp.com/global/us/en/
eprint/mobile_printing_apps.html

แปลงการเชื่อมต่อ USB เป็นแบบไร้สาย
เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ
และสแกน HP)
ใชตัวชวยการแกไขปญหาเบื้องตนออนไลนของ HP

HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) เป็น Utility
ที่จะพยายามวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

แปลงการเชื่อมต่อ USB เป็นแบบไร้สายหรือ Wi-Fi Direct.

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตัวตรวจสอบการพิมพ์และสแกน HP) และตัวช่วยการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นออนไลน์ของ HP อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา
การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ ในหน้า 62
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ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์
คําแนะนํ า: รัน HP Print and Scan Doctor (การพิมพ์ HP และสแกนด๊อกเตอร์) เพื่อวินิจฉัยและซ่อมแซม
ปัญหาการพิมพ์ การสแกน และการทําสําเนาโดยอัตโนมัติ แอพพลิเคชันนี้อาจมีให้ในบางภาษาเท่านั น
้
การดึงแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษอัตโนมัตอ
ิ อกด้วยตัวเอง
หากแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษอัตโนมัตไิ ม่เลื่อนออกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดึงออกได้ด้วยตัวเอง
1.

ถอดถาดรับกระดาษออกออกจากเครื่องพิมพ์

2.

ที่ด้านล่างของถาดรับกระดาษออก ให้เลื่อนที่ล็อคถาดรับกระดาษออกไปยังตําแหน่งปลดล็อค จากนัน
้ เลื่อน
คันปลดเพื่อปลดแกนเลื่อนของถาด

3.

ใส่ถาดรับกระดาษออกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์โดยปล่อยให้แกนเลื่อนของถาดอยู่ในตําแหน่งปลด

เครื่องพิมพ์หยุดทํางานโดยไม่ทราบสาเหตุ
●

ตรวจสอบระบบไฟและการเชื่อมต่อไฟฟ้า

●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้การได้แน่นสนิ ท

การปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ผิดพลาด

THWW

●

หากการปรับตําแหน่งผิดพลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไม่ได้ใช้ในถาดป้อน
กระดาษแล้ว หากคุณใส่กระดาษสีไว้ในถาดใส่กระดาษขณะปรับตําแหน่งตลับหมึกพิมพ์ จะทําให้การปรับ
ตําแหน่งทํางานล้มเหลว

●

หากการปรับตําแหน่งยังคงผิดพลาดอีก คุณอาจต้องทําความสะอาดหัวพิมพ์ หรือตัวเซ็นเซอร์อาจเสีย

●

หากการทําความสะอาดหัวพิมพ์ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ HP ไปที่
www.hp.com/support เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลและยูทิลต
ิ ี้ที่ช่วยให้คณ
ุ สามารถแก้ปัญหาทัว
่ ไปของ
ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์

93

เครื่องพิมพ์ได้ เมื่อมีข้อความแจ้ง ให้เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ แล้วคลิก รายชื่อติดต่อของ HP
ทัง้ หมด เพื่อขอข้อมูลการโทรติดต่อฝ่ายสนั บสนุนทางเทคนิ ค

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ไม่ทํางาน
▲

ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อ HP
่ เติมเกีย
่ วกับการติดต่อฝ่ายสนั บสนุนของ HP โปรดดูที่ ฝ่ายสนั บสนุนของ HP
สําหรับข้อมูลเพิม
ในหน้า 95
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ฝ่ายสนั บสนุนของ HP
●

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

●

ขัน
้ ตอนการสนั บสนุน

●

ฝ่ายสนั บสนุนของ HP ทางโทรศัพท์

●

ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์
ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการลงทะเบียน คุณก็สามารถรับบริการได้รวดเร็วขึ้น การสนั บสนุนและการแจ้งเตือน
การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ขณะติดตัง้ ซอฟต์แวร์
คุณสามารถลงทะเบียนได้ทันทีที่ http://www.register.hp.com

ขัน
้ ตอนการสนั บสนุน
หากคุณประสบปัญหา ให้ทําตามขัน
้ ตอนต่อไปนี้
1.

ตรวจสอบเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

2.

ไปที่ศูนย์บริการลูกค้าแบบออนไลน์ของ HP ได้ที่ www.hp.com/support
ศูนย์บริการลูกค้าแบบออนไลน์ของ HP พร้อมให้บริการลูกค้าของ HP ทุกราย เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่
เข้าถึงได้รวดเร็วที่สุดเมื่อต้องการทราบข้อมูลปัจจุบน
ั ของผลิตภัณฑ์และเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากผู้
เชีย
่ วชาญ รวมถึงคุณลักษณะต่อไปนี้:

3.

●

เข้าถึงได้การสนั บสนุนแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว

●

อัพเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สําหรับเครื่องพิมพ์

●

ข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่มีประโยชน์สําหรับปัญหาทัว
่ ไป

●

การอัพเดตของเครื่องพิมพ์ ความพร้อมให้การสนับสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อมให้บริการคุณเมื่อ
คุณลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP
ตัวเลือกในการสนับสนุนและบริการจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ ประเทศ/ภูมิภาค และภาษา

ฝ่ายสนั บสนุนของ HP ทางโทรศัพท์
ตัวเลือกการสนั บสนุนทางโทรศัพท์และความพร้อมให้บริการจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ประเทศ/ภูมิภาค
และภาษา
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
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●

ระยะเวลาการให้การสนั บสนุนทางโทรศัพท์

●

การโทรศัพท์ติดต่อ

ฝ่ายสนั บสนุนของ HP
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●

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนั บสนุน

●

หลังระยะเวลาการให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ระยะเวลาการให้การสนั บสนุนทางโทรศัพท์
การให้การสนั บสนุนทางโทรศัพท์นานหนึ่งปีใช้ในทวีปอเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก และละตินอเมริกา (รวมทัง้
เม็กซิโก) หากต้องการตรวจสอบระยะเวลาของบริการทางโทรศัพท์ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ให้ไป
ั จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติ
ที่ www.hp.com/support การโทรศัพท์เข้าบริษท

การโทรศัพท์ติดต่อ
ให้โทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ HP ในขณะที่คุณอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ควรเตรียม
ข้อมูลต่อไปนี้ไว้ให้พร้อม:
●

ชื่อผลิตภัณฑ์ (อยู่ที่เครื่องพิมพ์ เช่น HP ENVY 5640)

●

หมายเลขสินค้า (อยู่ที่ด้านในของฝาครอบตลับหมึกพิมพ์)

●

หมายเลขผลิตภัณฑ์ (อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของเครื่องพิมพ์)

●

ข้อความที่ปรากฏเมื่อเกิดกรณีนัน
้

●

ตอบคําถามเหล่านี้:
◦

เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วหรือไม่

◦

คุณสามารถทําให้เกิดขึ้นอีกได้หรือไม่

◦

คุณเพิ่มฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงทีเ่ ริม
่ เกิดปัญหานี้ หรือไม่

◦

เกิดสิ่งใดก่อนหน้านี้ หรือไม่ (เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง, มีการย้ายเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ)

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนั บสนุน
หากต้องการทราบหมายเลขของฝ่ายสนั บสนุนทางโทรศัพท์ล่าสุดของ HP และข้อมูลค่าโทรศัพท์ โปรดดูที่
www.hp.com/support

หลังระยะเวลาการให้การสนั บสนุนทางโทรศัพท์
หลังจากสิน
้ สุดระยะเวลาการให้บริการทางโทรศัพท์ คุณจะได้รบ
ั ความช่วยเหลือจาก HP โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากเว็บไซต์ศูนย์บริการลูกค้าแบบออนไลน์ของ HP
www.hp.com/support โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของ HP หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุน
ในประเทศ/พื้นที่ของคุณเพื่อขอดูตัวเลือกการสนั บสนุน
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ตัวเลือกการรับประกันอื่นๆ
หากต้องเพิม
่ ระยะเวลาการให้บริการสําหรับ HP ENVY 5640 series จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม
่ เติม โปรดดูที่
www.hp.com/support เลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณ จากนัน
้ ตรวจสอบการบริการและการรับประกัน
เพื่อดูข้อมูลในการให้บริการเพิม
่ เติม

THWW

ฝ่ายสนั บสนุนของ HP
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A

ข้อมูลทางเทคนิ ค

ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลว่าด้วยข้อบังคับสากลสําหรับ HP ENVY 5640 series มีอยู่ใน ส่วนนี้
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับ HP ENVY 5640 series
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
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●

ประกาศจากบริษท
ั Hewlett-Packard

●

ลักษณะเฉพาะ

●

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม

●

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

ภาคผนวก A

ข้อมูลทางเทคนิ ค
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ประกาศจากบริษัท Hewlett-Packard
ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์ งั ้ หมด ห้ามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหรือแปลเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์
สงวนลิขสิทธิท
อักษรจาก Hewlett-Packard เว้นแต่จะได้รบ
ั อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ ์ การรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์
และบริการของ HP จะระบุไว้ในคําชีแ
้ จงเกีย
่ วกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นัน
้ ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิม
่ เติม HP จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดทางเทคนิ คหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่นี้
© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 และ Windows®
8.1 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

THWW

ประกาศจากบริษท
ั Hewlett-Packard
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ลักษณะเฉพาะ

ข้อกําหนดเฉพาะด้านเทคนิคสําหรับ HP ENVY 5640 series มีอยู่ในหัวข้อนี้ สําหรับข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติม โปรดดูแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.hp.com/support

ข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบ
ข้อกําหนดเกีย
่ วกับซอฟต์แวร์และระบบอยู่ในไฟล์ Readme
สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับรีลีสและการสนับสนุนของระบบปฏิบัติการในอนาคต โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์บริการลูกค้า
ออนไลน์ของ HP ที่ www.hp.com/support

ลักษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม
●

ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่แนะนํ า: 15ºC ถึง 32ºC (59ºF ถึง 90ºF)

●

ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ยอมรับได้: 5ºC ถึง 40ºC (41ºF ถึง 104ºF)

●

ความชื้น: 20% ถึง 80% RH ไม่ควบแน่น (แนะนํ า) จุดนํ้ าค้างสูงสุด 25ºC

●

ช่วงอุณหภูมิขณะไม่ใช้งาน (ระหว่างการเก็บรักษา): –40ºC ถึง 60ºC (-40ºF ถึง 140ºF)

●

ในที่ที่มส
ี นามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง เป็นไปได้ว่าผลงานที่ออกจากเครื่อง HP ENVY 5640 series อาจมีข้อผิด
พลาดบ้าง

●

HP แนะนํ าให้ใช้สาย USB ที่มีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ม.(10 ฟุต) เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงให้เหลือน้อยที่สุด

ลักษณะเฉพาะในการพิมพ์
●

ความเร็วในการพิมพ์จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบ
ั ความซับซ้อนของเอกสา?

●

วิธก
ี าร: การพิมพ์องิ ค์เจ็ตแบบใช้ความร้อนโดยกําหนดปริมาณหมึก

●

ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน
●

ความละเอียดแบบออปติคอล: สูงสุด 1200 dpi

●

ความละเอียดฮาร์ดแวร์: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

●

ความละเอียดแบบเพิม
่ ประสิทธิภาพสูงสุด: สูงสุด 1200 x 1200 dpi

●

ความลึกของสี: สี 24 บิต, โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)

●

ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.(8.5 x 11.7 นิ้ว)

●

ประเภทไฟล์ที่สนั บสนุน: BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF

●

รุ่น Twain: 1.9

100 ภาคผนวก A
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ข้อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสําเนา
●

การประมวลภาพแบบดิจิตอล

●

จํานวนสําเนาสูงสุดจะต่างกันไปตามรุ่น

●

ความเร็วในการทําสําเนาจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารและรุ่น

จํานวนการพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์
โปรดไปยัง www.hp.com/go/learnaboutsupplies เพื่อดูข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับจํานวนการพิมพ์ของตลับหมึก
พิมพ์โดยประมาณ

ความละเอียดในการพิมพ์
ตาราง A-1 ความละเอียดในการพิมพ์
โหมดเอกสารร่าง

โหมดปกติ

โหมดดีท่ส
ี ุดสําหรับเอกสารธรรมดา

โหมดดีท่ส
ี ุดสําหรับภาพถ่าย

โหมด dpi สูงสุด

THWW

●

ต้นฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 300x300dpi

●

สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

●

ต้นฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi

●

สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

●

ต้นฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi

●

สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

●

ต้นฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 600x600dpi

●

สําเนา (ขาวดํา/สี): Automatic (แบบอัตโนมัติ)

●

ต้นฉบับสี/สําเนาขาวดํา: 1200x1200dpi

●

สําเนา: แบบอัตโนมัติ (ดํา/สี), 4800x1200 dpi แบบปรับสูงสุด (กระดาษภาพถ่าย, สี)
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โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์ส่ง
ิ แวดล้อม

Hewlett-Packard มุ่งมัน
่ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบเพื่อการ
รีไซเคิลกับผลิตภัณฑ์นี้ จํานวนวัสดุได้ถูกจํากัดให้อยู่ในปริมาณที่น้อยที่สุดในขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานและความน่าเชื่อถือไว้ได้อย่างเหมาะสม วัสดุที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้รบ
ั การออกแบบให้คัดแยกได้
อย่างสะดวก ตัวยึดและตัวเชื่อมต่ออื่นๆ สามารถค้นหา เข้าถึง และดึงออกได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือทัว
่ ๆ ไป ชิน
้
ส่วนที่มีความสําคัญได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพในการถอดแยกชิน
้ ส่วนและการซ่อมแซม
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์ Commitment to the Environment ของ HP ได้ที่:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
●

เคล็ดลับในการรักษาสิง่ แวดล้อม

●

การใช้กระดาษ

●

พลาสติก

●

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

●

โครงการรีไซเคิลวัสดุองิ ค์เจ็ท HP

●

การใช้ไฟฟ้า

●

การทิ้งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว

●

สารเคมี

●

การทิ้งแบตเตอรี่ในไต้หวัน

●

ประกาศเกีย
่ วกับแบตเตอรี่สําหรับบราซิล

●

ประกาศเกีย
่ วกับวัสดุที่มีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนี ย

●

EPEAT

●

ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย

●

การจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)

●

การจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)

เคล็ดลับในการรักษาสิ่งแวดล้อม
HP มุ่งมัน
่ ช่วยเหลือให้ลูกค้าของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โปรดไปที่เว็บไซต์โปรแกรม
และแผนการริเริ่มด้านสิง่ แวดล้อมของ HP สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับแผนการริเริม
่ ด้านสิง่ แวดล้อมของ HP
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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การใช้กระดาษ
เครื่องพิมพ์นี้เหมาะสําหรับการใช้กระดาษรีไซเคิลตามข้อกําหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสติก
ชิน
้ ส่วนที่ทําจากพลาสติกซึ่งมีน้ํ าหนั กเกิน 25 กรัมจะมีเครื่องหมายกํากับตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทราบว่า
พลาสติกใดควรนํ าไปรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์นี้แล้ว

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ได้จากเว็บไซต์ HP ที่:
www.hp.com/go/msds

โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ท HP
HP มุ่งมัน
่ รักษาสิง่ แวดล้อม โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ท HP ดําเนินงานอยู่ในหลายประเทศ/ภูมิภาค และคุณ
สามารถนํ าตลับหมึกพิมพ์และหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมโปรด
เข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

การใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การพิมพ์และสร้างภาพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก้ ENERGY STAR® มีคุณสมบัตค
ิ รบถ้วนตาม
ข้อกําหนด ENERGY STAR อันเป็นข้อกําหนดสําหรับอุปกรณ์การสร้างภาพขององค์การพิทักษ์สงิ่ แวดล้อมแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายต่อไปนี้ จะปรากฏบนผลิตภัณฑ์แสดงภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด
ENERGY STAR

สามารถดูรายการข้อมูลเพิม
่ เติมของรุน
่ ผลิตภัณฑ์สร้างภาพที่ตรงตามข้อกําหนด ENERGY STAR ได้ที่:
www.hp.com/go/energystar

การทิ ้งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว
สัญลักษณ์นี้หมายถึง ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณแบบเดียวกับขยะในครัวเรือน คุณควรปกป้อง

สุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมด้วยการกําจัดอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วโดยทิ้งที่จด
ุ ที่กําหนดสําหรับ

การทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อการรีไซเคิล สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเก็บ

ขยะในบ้านเรือนของคุณ หรือไปที่ http://www.hp.com/recycle
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สารเคมี
HP ยึดมัน
่ ในการให้ข้อมูลเกีย
่ วกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ของเราแก่ลูกค้าเสมอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ทางกฎหมาย เช่น ระเบียบของสภาและคณะมนตรียุโรปหมายเลข 1907/2006 (Regulation EC No
1907/2006 of the European Parliament and the Council) สามารถอ่านรายงานข้อมูลด้านสารเคมีของ
ผลิตภัณฑ์นี้ได้ท:ี่ www.hp.com/go/reach

การทิ ้งแบตเตอรี่ในไต้หวัน

ประกาศเกี่ยวกับแบตเตอรี่สําหรับบราซิล

ประกาศเกี่ยวกับวัสดุที่มีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนี ย

EPEAT
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ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย

การจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)

การจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)
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ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

เครื่องพิมพ์มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้อกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่ออกข้อบังคับต่างๆ ในประเทศ/
ภูมิภาคของคุณ
เนื้อหาในส่วนนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

●

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคับ

●

ประกาศของ FCC

●

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

●

ประกาศเกีย
่ วกับการปฏิบัตต
ิ ามข้อกําหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญีป
่ ุ่น

●

ประกาศเกีย
่ วกับสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญีป
่ ุ่น

●

การเคลือบเงาอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับประเทศเยอรมัน

●

คําประกาศรับรอง

●

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับสําหรับผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย

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

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น
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ข้อมูลเกีย
่ วกับข้อบังคับ 107

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น

การเคลือบเงาอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับประเทศเยอรมัน
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คําประกาศรับรอง
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ข้อมูลเกีย
่ วกับข้อบังคับ 109

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับสําหรับผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย
เนื้อหาส่วนนี้ แสดงข้อมูลกฎข้อบังคับเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ไร้สาย
●

การได้รับรังสีคลื่นความถี่วิทยุ

●

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล

●

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

●

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวัน

●

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก

●

ประกาศเกีย
่ วกับระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญีป
่ ุ่น

การได้รับรังสีคลื่นความถีว
่ ิทยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวัน

THWW

ข้อมูลเกีย
่ วกับข้อบังคับ 111

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก

ประกาศเกี่ยวกับระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น
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B

THWW

ข้อผิดพลาด (Windows)

●

หมึกพิมพ์เหลือน้อย

●

หมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก

●

ปัญหาเกีย
่ วกับตลับหมึกพิมพ์

●

การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

●

ปัญหาเกีย
่ วกับตลับหมึกพิมพ์

●

ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน

●

แคร่ตลับหมึกพิมพ์ตด
ิ ขัด

●

กระดาษติดหรือปัญหาของถาด

●

กระดาษหมด

●

พิมพ์เอกสารไม่สําเร็จ

●

เครื่องพิมพ์ทํางานล้มเหลว

●

ฝาเปิดอยู่

●

ตลับหมึกพิมพ์ไม่ทํางาน

●

คําแนะนํ าเกีย
่ วกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม

●

ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน

●

กระดาษสัน
้ เกินไป

●

กระดาษยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

●

ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้

●

ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้แล้ว

●

โปรดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กบ
ั HP Connected

●

Cannot Print (พิมพ์ไม่ได้)

●

HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพิมพ์แบบป้องกันของ HP) ติดตัง้ แล้ว

113

หมึกพิมพ์เหลือน้อย

ตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุในข้อความมีหมึกพิมพ์เหลืออยู่น้อย

การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการ
วางแผนเตรียมการเท่านัน
้ เมื่อคุณได้รบ
ั ข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดพิจารณาเตรียมตลับหมึก
พิมพ์สําหรับเปลี่ยนไว้ให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ์ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้
สําหรับข้อมูลเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52 สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการสัง่ ซื้อตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ ในหน้า 54
หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกจะใช้ในกระบวนการพิมพ์ในหลายรูปแบบ รวมถึงในขัน
้ ตอนการเตรียมใช้
งาน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องพิมพ์และตลับหมึกสําหรับการพิมพ์ ในการเตรียมหัวพ่นหมึกจะเป็นการดูแล
ให้หัวพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลได้สะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางส่วนจะอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจากการ
ใช้งาน สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage
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หมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก

ตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุในข้อความมีหมึกพิมพ์เหลืออยู่น้อยมาก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการ
วางแผนเตรียมการเท่านัน
้ เมื่อคุณได้รับข้อความเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อยมาก ทาง HP ขอแนะนํ าให้เตรียม
ตลับหมึกสํารองไว้ให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
ใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

สําหรับข้อมูลเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52 สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการสัง่ ซื้อตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ ในหน้า 54
หมายเหตุ: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกจะใช้ในกระบวนการพิมพ์ในหลายรูปแบบ รวมถึงในขัน
้ ตอนการเตรียมใช้
งาน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องพิมพ์และตลับหมึกสําหรับการพิมพ์ ในการเตรียมหัวพ่นหมึกจะเป็นการดูแล
ให้หัวพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลได้สะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางส่วนจะอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจากการ
ใช้งาน สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage
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หมึกพิมพ์เหลือน้อยมาก 115

ปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์ที่ระบุในข้อความนั น
้ หายไป เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ หรือถูกติดตัง้ ในช่อง
เสียบที่ไม่ถูกต้องในเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: หากมีการระบุถึงตลับหมึกพิมพ์ในข้อความว่าใช้ร่วมกันไม่ได้ โปรดดูข้อมูลเกีย
่ วกับการขอรับตลับ
หมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่ การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ ในหน้า 54

หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ลองวิธก
ี ารแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ วิธแ
ี ก้ไขปัญหาจะแสดงเรียงตามลําดับ โดยเริ่มต้น
ที่วิธแ
ี ก้ไขปัญหาที่ใกล้เคียงที่สุดก่อน หากการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีแรกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองใช้วิธี
อื่นๆ ที่เหลืออยู่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้
●

การแก้ไข 1: ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์

●

การแก้ไข 2: ติดตัง้ ตลับบรรจุหมึกให้ถูกต้อง

การแก้ไข 1: ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์
ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดอีกครัง้
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไป
การแก้ไข 2: ติดตัง้ ตลับบรรจุหมึกให้ถก
ู ต้อง
ตรวจสอบว่าได้ตด
ิ ตัง้ ตลับบรรจุหมึกทุกตลับถูกต้องแล้ว:
1.

ดึงเปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ออกอย่างเบามือ

2.

นํ าตลับหมึกพิมพ์ออกมาโดยดันตลับเข้าไปเพื่อปลดล็อก แล้วดึงตลับออกโดยดึงเข้าหาตัวคุณ

3.

ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปในช่อง กดตลับหมึกพิมพ์ให้แน่น เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง

4.

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ แล้วตรวจสอบว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดหายไปหรือยัง
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การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
ฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ควรปิดอยู่ในระหว่างการพิมพ์

คลิกที่นี่เพื่อดูขอมูลเพิม
่ เติมทางออนไลน
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การตรวจสอบฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ 117

ปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้ ข้อผิดพลาดนี้ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณติดตัง้ ตลับ
หมึกพิมพ์ HP Instant Ink ลงในเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในโปรแกรม HP Instant Ink และยังอาจเกิด
ขึ้นเมื่อก่อนหน้ามีการใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP Instant Ink ในเครื่องพิมพ์อ่ น
ื ที่มีการลงทะเบียนไว้ในโปรแกรม HP
Instant Ink
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ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน

ขนาดหรือประเภทกระดาษที่กําหนดไว้ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบ
ว่าใส่กระดาษที่ถูกต้องลงในเครื่องพิมพ์ และพิมพ์เอกสารอีกครัง้ การตัง้ ค่าคุณภาพงานพิมพ์และดูให้แน่ใจว่าตัง้
ค่าตรงกับประเภทของกระดาษที่ใส่ในเครื่องพิมพ์ สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพม
ิ พ์ ในหน้า 12

หมายเหตุ: หากกระดาษที่ใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์เป็นขนาดที่ถูกต้อง ให้เปลีย
่ นขนาดกระดาษที่เลือกในไดรเวอร์
เครื่องพิมพ์ แล้วจึงพิมพ์เอกสารอีกครัง้
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ขนาดกระดาษไม่ตรงกัน 119

แคร่ตลับหมึกพิมพ์ติดขัด

มีบางอย่างกีดขวางแคร่ตลับหมึกพิมพ์ (ชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ที่รองรับตลับหมึกพิมพ์)
การขจัดสิ่งกีดขวาง ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีสงิ่ ติดขัดหรือไม่
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ในหน้า 72
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กระดาษติดหรือปัญหาของถาด
มีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์

ก่อนทีจ
่ ะเอากระดาษที่ตด
ิ ออก ลองตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ :
●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระดาษที่ตรงตามข้อมูลกําหนดเฉพาะ ไม่มีรอยยับ ถูกพับ หรือมีความเสีย
่ วกับกระดาษ ในหน้า 8
หาย สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ ความรู้เบื้องต้นเกีย

●

ตรวจสอบว่าได้ทําความสะอาดเครื่องพิมพ์แล้ว

●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไว้อย่างถูกต้องแล้ว และไม่มก
ี ระดาษมากเกินไป
ิ พ์ ในหน้า 12
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพม

สําหรับคําแนะนํ าในการเอากระดาษที่ตด
ิ ออก รวมทัง้ ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับวิธเี ลีย
่ งปัญหากระดาษติด โปรดดู
ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด ในหน้า 72
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กระดาษติดหรือปัญหาของถาด 121

กระดาษหมด

ถาดกระดาษที่เป็นค่าเริม
่ ต้นว่างเปล่า
ใส่กระดาษเพิม
่ แล้วแตะ ตกลง
ิ พ์ ในหน้า 12
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ การวางวัสดุพม
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พิมพ์เอกสารไม่สําเร็จ

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้เนื่องจากเกิดปัญหากับระบบการพิมพ์
สําหรับข้อมูลเกีย
่ วกับการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ โปรดดู ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ ในหน้า 93
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พิมพ์เอกสารไม่สําเร็จ 123

เครื่องพิมพ์ทํางานล้มเหลว

มีปัญหากับเครื่องพิมพ์และระบบหมึก โดยปกติแล้ว คุณสามารถแก้ไขปัญหาเช่นนี้ ได้โดยปฏิบัติตามขัน
้ ตอน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ :
1.

กด

2.

ถอดปลัก
๊ ไฟออก แล้วเสียบปลัก
๊ ไฟอีกครัง้

3.

กด

(ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพื่อปิดเครื่องพิมพ์

(ปุ่ม Power (เปิด/ปิด)) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้จดรหัสข้อผิดพลาดที่อยู่ในข้อความ จากนั น
้ ให้ตด
ิ ต่อฝ่ายสนั บสนุนของ HP สําหรับ
ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการติดต่อฝ่ายสนั บสนุนของ HP โปรดดู ฝ่ายสนั บสนุนของ HP ในหน้า 95
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ฝาเปิดอยู่

ก่อนที่เครื่องพิมพ์จะสามารถพิมพ์เอกสารได้ ฝาครอบและฝาปิดต้องปิด
คําแนะนํ า:

หากปิดสนิทดี แสดงว่าฝาครอบและฝาปิดเข้าที่เรียบร้อย

หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่คุณปิดฝาครอบและฝาปิดทัง้ หมดสนิ ทแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP
สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูที่ ฝ่ายสนั บสนุนของ HP ในหน้า 95
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ฝาเปิดอยู่ 125

ตลับหมึกพิมพ์ไม่ทํางาน

ตลับหมึกพิมพ์ที่แสดงอยู่ในข้อความได้รับความเสียหายหรือใช้งานไม่ได้
โปรดดูที่ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52
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คําแนะนํ าเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม

ตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตัง้ ไม่ใช่ตลับหมึกพิมพ์ HP ใหม่ที่เป็นของแท้ โปรดติดต่อร้านที่คุณซื้อตลับหมึกพิมพ์นี้ หาก
ต้องการรายงานว่าอาจมีการปลอมแปลง ให้เยีย
่ มชมเว็บไซต์ของ HP ที่ www.hp.com/go/anticounterfeit หาก
ต้องการใช้ตลับหมึกพิมพ์นี้ต่อไป ให้คลิก Continue (ดําเนินการต่อ)
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คําแนะนํ าเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม 127

ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน

ตลับหมึกพิมพ์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ของคุณได้
วิธีแก้ปัญหา: ถอดตลับหมึกพิมพ์นี้ออกทันที และแทนที่ด้วยตลับหมึกพิมพ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ สําหรับ
ข้อมูลเกีย
่ วกับวิธต
ี ด
ิ ตัง้ ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52
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กระดาษสัน
้ เกินไป

กระดาษที่ใส่ไว้สน
ั ้ เกินกว่าที่กําหนดไว้ขน
ั ้ ตํ่า จะต้องใส่กระดาษที่ได้ตามข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์ สําหรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดดู ความรู้เบื้องต้นเกีย
่ วกับกระดาษ ในหน้า 8 และ การวางวัสดุพม
ิ พ์ ในหน้า 12
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กระดาษสัน
้ เกินไป 129

กระดาษยาวเกินกว่าที่จะพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

กระดาษที่ใส่ยาวกว่าขนาดที่รองรับสําหรับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัตข
ิ องเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์สองด้าน
อัตโนมัติด้วยตัวเองโดยเลือก "พิมพ์สองหน้าด้วยตัวเอง" (หรือ "พิมพ์หน้าคี"่ และ "พิมพ์หน้าคู"่ ใน ซอฟต์แวร์
เครื่องพิมพ์ ของคุณ (หากรองรับ) สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดู ความรู้เบื้องต้นเกีย
่ วกับกระดาษ ในหน้า 8 และ
การวางวัสดุพม
ิ พ์ ในหน้า 12

130 ภาคผนวก B

ข้อผิดพลาด (Windows)

THWW

ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้
ตลับหมึกพิมพ์นี้จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่สมัครเข้าร่วมใน HP Instant Ink (หมึกพิมพ์ด่วนของ HP)
ถ้าคุณเชื่อว่าตลับหมึกพิมพ์นี้ควรใช้กับเครื่องพิมพ์ของคุณได้ โปรดติดต่อ www.hp.com/buy/supplies

THWW

ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ 131

ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่ใช้แล้ว
ตลับหมึกพิมพ์ด่วนของ HP ที่มีรายการอยู่บนจอแสดงผลแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์แบบ
หมึกพิมพ์ด่วนของ HP ซึ่งได้ตด
ิ ตัง้ ตลับหมึกพิมพ์นัน
้ ไว้ในตอนแรกแล้วเท่านั น
้ ต้องเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
สําหรับข้อมูลเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52 สําหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการสัง่ ซื้อตลับหมึกพิมพ์ โปรดดู การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ ในหน้า 54
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ข้อผิดพลาด (Windows)
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โปรดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ HP Connected
เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมต่อกับ HP Connected มิเช่นนัน
้ คุณจะไม่สามารถพิมพ์ได้ในอีกไม่นานโดยไม่มีการ
เตือนอีก โปรดดูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์สําหรับคําแนะนํ าในการเชื่อมต่อ

THWW

โปรดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ HP Connected 133

Cannot Print (พิมพ์ไม่ได้)
เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับ HP Connected เพื่ออัพเดตสถานะหมึกพิมพ์ด่วนของตัวเอง
คุณจะไม่สามารถเพิมพ์ได้จนกว่าเครื่องพิมพ์ได้รบ
ั การเชื่อมต่อเพื่ออัพเดตสถานะหมึกพิมพ์ด่วนแล้ว โปรดดูแผง
ควบคุมเครื่องพิมพ์สําหรับคําแนะนํ าในการเชื่อมต่อ
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ข้อผิดพลาด (Windows)
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HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพิมพ์แบบป้องกันของ HP)
ติดตัง้ แล้ว

ตลับหมึกพิมพ์ที่มีรายการอยู่บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะใช้ได้กบ
ั เครื่องพิมพ์ที่ได้ป้องกันตลับหมึกพิมพ์นัน
้ ไว้
ก่อนแล้วโดยใช้คุณสมบัติของ HP Cartridge Protection (ระบบป้องกันตลับหมึกพิมพ์ของ HP) ต้องเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ์นี้สําหรับเครื่องพิมพ์นี้
ดูรายละเอียดการติดตัง้ ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ได้จาก การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ในหน้า 52

THWW

HP Protected Cartridge (ตลับหมึกพิมพ์แบบป้องกันของ HP) ติดตัง้ แล้ว 135
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