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การตั้ งค่าฮาร ์ดแวร ์และติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์ของเครืองพิ
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วิธี ใช้ที่ครอบคลมุ ทั้ งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้ :
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ติดตั้งและกำหนดค่า
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เรยี นรู้และใช้
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การแก้ ปญหา
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ดาวน์ โหลดการอั ปเดตซอฟต์แวร ์
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เข้าร่วมฟอรั มการสนั บสนุน

●

ค้ นหาข้ อมลู การรั บประกั นและข้ อบั งคั บ

1

ุ มองเครองพ
มม
ื ่ ิ มพ ์
●

ด้านหน้ าของผลิ ตภั ณฑ์

●

ด้านหลั งของผลิ ตภั ณฑ์

●

ุ มองแผงควบคม
ุ 2 บรรทั ด (รุน
มม
่ M252n)

●

ุ มองแผงควบคม
ุ หน้ าจอสั มผั ส (รุน
มม
่ M252dw)

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ ์
2

1

3

4

5
6
7
8
9
1

แผงควบคุมแบ็คไลท์ 2 บรรทั ด (รุน
่ M252n)
แผงควบคุมหน้ าจอสั มผั สแบบสี (รุน
่ M252dw, แสดงทางด้านบน)

2

2

ถาดกระดาษออก

3

พอร ์ต USB ที่เครื่องสำหรับการพิมพ์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (รุน
่ M252dw)

4

เสาอากาศภายใน Near field communication (NFC)

5

ที่รองถาดกระดาษออก

6

ฝาด้านหน้ า (สำหรับเข้าถึงตลับผงหมึก)

7

ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด

8

ช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว (ถาด 1)

9

ถาดป้ อนกระดาษหลั ก (ถาด 2)

บท 1 ภาพรวมผลิ ตภั ณฑ์

THWW

ด้านหลังของผลิตภัณฑ ์

1

5

2
3
4

6

THWW

1

ฝาด้านหลั ง (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)

2

่ อสายไฟ
จุดเชือมต่

3

พอร ์ตอิ นเตอร ์เฟซ USB

4

พอร ์ตอี เธอร ์เน็ ต

5

อุปกรณ์พิมพ์สองด้าน (รุน
่ พิมพ์สองด้านเท่านั้ น)

6

ฉลากหมายเลขซีเรยี ลและหมายเลขผลิ ตภั ณฑ์

่ มพ์
ุ มองเครืองพิ
มม

3

ุ มองแผงควบคม
ุ 2 บรรทัด (รุน
มม
่ M252n)

1
2
3

4

5
6

1

จอแสดงผลแผงควบคุม 2 บรรทั ด

หน้ าจอนี้ แสดงเมนู และข้ อมูลผลิ ตภั ณฑ์

2

ปุ่ ม OK

กดปุ่ ม OK เพื่อดำเนินการต่อไปนี้
●

เปิ ดเมนูของแผงควบคุม

●

เปิ ดเมนู ยอ่ ยที่แสดงในหน้ าจอแผงควบคุม

●

เลื อกรายการเมนู

●

แก้ ไขข้ อผิดพลาดบางอย่าง

●

3

ปุ่ มลูกศรซ้าย

้
ุ ้ เพื่อเลื่อนดูเมนูหรือลดค่าที่ปรากฏขึนบนหน้
ใช้ป่ มนี
าจอ

4

ปุ่ มลูกศรขวา

้
ุ ้ เพื่อเลื่อนดูเมนูหรือเพิ่มค่าที่ปรากฏขึนบนหน้
ใช้ป่ มนี
าจอ

5

ปุ่ มลูกศรย้ อนกลั บ

ใช้ปุ่มนี้เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

6

4

่ อความ กด [OK] เพื่อดำเนินการ
เรมงานพิ
มพ์ โดยตอบสนองพรอมต์ของแผงควบคุม (ตั วอย่างเช่น เมือข้
ิ่
ต่อ ปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคุม)

ปุ่ มยกเลิ ก

บท 1 ภาพรวมผลิ ตภั ณฑ์

●

ออกจากเมนูของแผงควบคุม

●

เลื่อนย้ อนกลั บไปที่เมนู กอ่ นหน้ าในรายการเมนู ยอ่ ย

●

เลื่อนย้ อนกลั บไปที่รายการเมนู กอ่ นหน้ าในรายการเมนู ยอ่ ย (โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายการเมนู )

กดปุ่ มนี้ เพื่อยกเลิ กงานพิมพ์ หรือเพื่อออกจากเมนูของแผงควบคุม

THWW

ุ มองแผงควบคม
ุ หน้าจอสั มผัส (รุน
มม
่ M252dw)

1
2

3

4

5

1

ปุ่ มย้ อนกลั บ

แตะปุ่ มนี้ เพื่อกลั บไปที่หน้ าจอก่อนหน้ า

2

ปุ่ มหน้ าหลั ก

แตะปุ่ มนี้ เพื่อไปที่หน้ าจอหลั ก

3

ปุ่ มวิธี ใช้

แตะปุ่ มนี้ เพื่อเปิ ดระบบวิธี ใช้ของแผงควบคุม

4

หน้ าจอสั มผั สแบบสี

จอแสดงผลใช้ ในการเข้าถึ งเมนู ภาพเคลื่อนไหววิธี ใช้ และข้ อมูลผลิ ตภั ณฑ์

5

ตั วแสดงหน้ าจอหลั ก

จอแสดงผลจะระบุหน้ าจอหลั กที่แผงควบคุมแสดงในขณะนี้

่
่ มพ์ ป่ ม
้
ุ ไม่มีป่ ม
ุ ยกเลิ ก มาตรฐาน ในระหว่างกระบวนการของเครืองพิ
ุ ยกเลิ ก จะปรากฏขึนบนหน้
หมายเหต:ุ เมือแผงควบค
ม
าจอสั มผั ส ซึง่
ให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกกระบวนการก่อนที่เครื่องพิมพ์จะทำเสร็จสมบูรณ์ได้

THWW

่ มพ์
ุ มองเครืองพิ
มม

5

รูปแบบหน้าจอหลัก
่ มพ์ และระบุสถานะปจจุบันของเครืองพิ
่ มพ์
ุ สมบั ติตา่ งๆ ของเครืองพิ
หน้ าจอหลั กจะใช้ ในการเข้าใช้งานคณ
่ มพ์
ุ เครืองพิ
ย้ อนกลั บไปที่หน้ าจอหลั กได้ ตลอดเวลาโดยแตะป่ ุมหน้ าหลั กบนแผงควบคม
หมายเหต:ุ

ุ สมบั ติที่ปรากฏบนหน้ าจอหลั กอาจแตกต่างกั น ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
คณ

1

3
7

2

4
7

5

6

7

1

ปุ่ ม รีเซ็ต

่ มพ์
่
แตะปุ่ มนี้ เพื่อรีเซ็ตการตั้ งค่างานชั วคราวเป็
นการตั้ งค่าเรมต้
ิ่ นของเครืองพิ

2

่ อ
ปุ่ มข้ อมูลการเชือมต่

่ อซึงจะให้
่
แตะปุ่ มนี้ เพื่อเปิ ดเมนู ข้ อมูลการเชือมต่
ข้อมูลเครือข่าย ปุ่ มจะปรากฏ
้ นไอคอนเครือข่ายแบบใช้สาย
ขึนเป็

หรือไอคอนเครือข่ายไร้สาย

่ อ
่ มพ์เชือมต่
้
ขึนอยู
ก่ ั บประเภทของเครือข่ายที่เครืองพิ

6

3

่ มพ์
สถานะเครืองพิ

่ มพ์ โดยรวม
พื้นที่หน้ าจอนี้จะแสดงข้ อมูลเกี่ยวกั บสถานะเครืองพิ

4

ปุ่ ม USB

แตะปุ่ มนี้ เพื่อเปิ ดเมนู แฟลช ไดรฟ์ USB

5

้ิ
ปุ่ ม อุปกรณ์สนเปลื
อง

้ิ
แตะปุ่ มนี้ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกั บสถานะอุปกรณ์สนเปลื
อง

6

ปุ่ มโปรแกรม

แตะปุ่ มนี้ เพื่อเปิ ดเมนู โปรฯ เพื่อพิมพ์ โดยตรงจากเว็บแอปพลิ เคชั นที่เลื อก

7

ปุ่ ม การตั้ งค่า

แตะปุ่ มนี้ เพื่อเปิ ดเมนู การตั้ งค่า

บท 1 ภาพรวมผลิ ตภั ณฑ์

THWW

ุ หน้าจอสั มผัส
วิธกี ารใช้แผงควบคม
ใช้การดำเนินการต่อไปเพื่อใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์

THWW

สิ่งที่ควรทำ

คำอธิบาย

ตั วอย่าง

แตะ

แตะรายการบนหน้ าจอเพื่อเลื อกรายการหรือเปิ ดเมนู
่
่อนผ่านเมนู ตา่ งๆ ให้
ดั งกล่าว นอกจากนี้ เมือการเลื
แตะหน้ าจอเป็ นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน

แตะปุ่ ม การตั้ งค่า

ปด

แตะหน้ าจอแล้วเลื่อนนิ้วเลื่อนตามแนวนอนเพื่อย้ าย
หน้ าจอไปทางด้านข้ าง

ปดหน้ าจอหลั กเพื่อเข้าถึ งปุ่ ม การตั้ งค่า

เลื่อน

แตะหน้ าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวตั้ งโดยไม่ต้องยกนิ้ว
เพื่อเลื่อนหน้ าจอ

เลื่อนผ่านเมนู การตั้ งค่า

เพื่อเปิ ดเมนู การตั้ งค่า

่ มพ์
ุ มองเครืองพิ
มม

7

ข้อกำหนดจำเพาะผลิตภัณฑ์
บทนำ
ู ี่
สิ่งสำคัญ: ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดท
www.hp.com/support/colorljM252
●

ข้อกำหนดทางเทคนิค

●

ระบบปฏิ บัติการที่รองรั บ

●

โซลชู ั นการพิมพ์มือถื อ

●

ขนาดของผลิ ตภั ณฑ์

●

การใช้กระแส ไฟ ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้ เกิ ดเสียง

●

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดทางเทคนิค
่ น
ชือรุ
่

M252n

M252dw

่ มพ์
หมายเลขเครืองพิ

B4A21A

B4A22A

การจั ดการกระดาษ

ช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว (ถาด 1)
ถาด 2 (ความจุ 150 แผ่น)
การพิมพ์สองด้านอั ตโนมั ติ

่ อ
การเชือมต่

ไม่มี

่ อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม
การเชือมต่
IPv4 และ IPv6
Hi-Speed USB 2.0

หน้ าจอแผงควบคุมและการป้ อน

พอร ์ต USB แบบเข้าถึ งง่าย

ไม่มี

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ไม่มี

HP near field communication (NFC) และ WiFi Direct สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา

ไม่มี

แผงควบคุมแบ็คไลท์ 2 บรรทั ด
แผงควบคุมหน้ าจอสั มผั สสี

พิมพ์

บท 1 ภาพรวมผลิ ตภั ณฑ์

ไม่มี

พิมพ์ ได้ สงู สุด 18 หน้ าต่อนาที (ppm) บนกระดาษ
ขนาด A4 และ 19 ppm บนกระดาษขนาด Letter
การพิมพ์ผา่ น USB แบบเข้าถึ งง่าย (ไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร ์)

8

ไม่มี

ไม่มี

THWW

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
่ มพ์และกั บซีดีติดตั้ งซอฟต์แวร ์ที่มีมาในกล่องเท่านั้ น
ข้ อมลู ต่อไปนี้ ใช้กับไดรเวอร ์การพิมพ์ Windows PCL 6 และ OS X ของเครืองพิ
้
ูก่ ั บระบบปฏิ บัติการ
Windows: แผ่นซีดี โปรแกรมติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์ HP จะติ ดตั้ งไดรเวอร ์ HP PCL.6 หรือ HP PCL 6 ทั้ งนี้ ขึนอย
่
้
Windows พร้อมกั บซอฟต์แวร ์เสริมเมือใช้ โปรแกรมติ ดตั งซอฟต์แวร ์แบบเต็ ม
่ มพ์น้รองรั
ู ิลิต้ ี การพิมพ์ของ
คอมพิวเตอร ์ Mac และ OS X: เครืองพิ
บคอมพิวเตอร ์ Mac และอปุ กรณ์มือถื อ Apple ไดรเวอร ์การพิมพ์และยท
ี
้
OS X ดาวน์ โหลดได้ จาก hp.com และมี ให้ ผา่ นทาง Apple Software Update ซอฟต์แวร ์ โปรแกรมติ ดตั งของ HP สำหรับ OS X ไม่ ได้
รวมอยู่ ในแผ่นซีดี ในกล่อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้งของ OS X:
1.

ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252

2.

เลื อก Support Options จากนั้ นภายใต้ Download Options ให้ เลื อก Drivers, Software & Firmware

3.

คลิ กรุน
่ ระบบปฏิ บัติการ แล้วคลิ กป่ ุม Download

ระบบปฏิ บัติการ

ไดรเวอร ์ที่ติ ดตั้ ง

หมายเหตุ

Windows® XP SP3 หรือใหม่กว่า เวอร ์ชั น 32 บิต

่ มพ์จะถูก
ไดรเวอร ์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครืองพิ
ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์พื้นฐาน โปรแกรมติ ดตั้ งพื้นฐานจะติ ด
ตั้ งไดรเวอร ์เท่านั้ น

การติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์แบบเต็ มไม่รองรั บระบบปฏิ บัติการ
นี้
ใช้ ไดรเวอร ์ UPD สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
Microsoft หยุดให้ การสนั บสนุน Windows XP แล้ว
ตั้ งแต่เดื อนเมษายน 2009 HP จะให้ การสนั บสนุน
อย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูก
ยกเลิ กไปแล้ว

Windows Vista® 32 บิต

Windows Server 2003 SP2 หรือใหม่กว่า 32 บิต

่ มพ์จะถูก
ไดรเวอร ์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครืองพิ
ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์พื้นฐาน โปรแกรมติ ดตั้ งพื้นฐานจะติ ด
ตั้ งไดรเวอร ์เท่านั้ น

การติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์แบบเต็ มไม่รองรั บระบบปฏิ บัติการ
นี้

่ มพ์จะถูก
ไดรเวอร ์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครืองพิ
ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์พื้นฐาน โปรแกรมติ ดตั้ งพื้นฐานจะติ ด
ตั้ งไดรเวอร ์เท่านั้ น

การติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์แบบเต็ มไม่รองรั บระบบปฏิ บัติการ
นี้

ใช้ ไดรเวอร ์ UPD สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต

ใช้ ไดรเวอร ์ UPD สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
Microsoft หยุดให้ การสนั บสนุน Windows Server
2003 แล้วตั้ งแต่เดื อนกรกฎาคม 2010 HP จะให้ การ
สนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ
Server 2003 ที่ถูกยกเลิ กไปแล้ว

THWW

Windows 7 SP1 หรือใหม่กว่า 32 บิต และ 64 บิต

่ มพ์จะถูกติ ด
ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครืองพิ
ตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติด
ตั้ งซอฟต์แวร ์แบบเต็ ม

Windows 8 32 บิต และ 64 บิต

่ มพ์จะถูกติ ด
ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครืองพิ
ตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติด
ตั้ งซอฟต์แวร ์แบบเต็ ม

การสนั บสนุน Windows 8 RT มี ให้ ผา่ นทางไดรเวอร ์
Microsoft IN OS เวอร ์ชั น 4 32 บิต

Windows 8.1 32 บิต และ 64 บิต

่ มพ์จะถูกติ ด
ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครืองพิ
ตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติด
ตั้ งซอฟต์แวร ์แบบเต็ ม

การสนั บสนุน Windows 8.1 RT มี ให้ ผา่ นทาง
ไดรเวอร ์ Microsoft IN OS เวอร ์ชั น 4 32 บิต

ข้ อกํ าหนดจําเพาะผลิ ตภั ณฑ์
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ระบบปฏิ บัติการ

ไดรเวอร ์ที่ติ ดตั้ ง

Windows Server 2008 SP2 32 บิต

่ มพ์จะถูกติ ด
ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครืองพิ
ตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติด
ตั้ งซอฟต์แวร ์พื้นฐาน

Windows Server 2008 SP2 เวอร ์ชั น 64 บิต

่ มพ์จะถูกติ ด
ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครืองพิ
ตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติด
ตั้ งซอฟต์แวร ์พื้นฐาน

Windows Server 2008 R2, SP 1 64 บิต

่ มพ์จะถูกติ ด
ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครืองพิ
ตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติด
ตั้ งซอฟต์แวร ์แบบเต็ ม

Windows Server 2012, 64 บิต

โปรแกรมติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์ ไม่รองรั บ Windows
Server 2012 แต่ ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL 6 และ
่ มพ์รองรั บ
HP PCL-6 เวอร ์ชั น 4 ของเครืองพิ

ดาวน์ โหลดไดรเวอร ์จากเว็บไซต์ของ HP
www.hp.com/support/colorljM252 และใช้
่ อ Windows Add Printer เพื่อติ ดตั้ ง
เครืองมื

Windows Server 2012 R2, 64 บิต

โปรแกรมติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์ ไม่รองรั บ Windows
Server 2012 แต่ ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP PCL 6 และ
่ มพ์รองรั บ
HP PCL-6 เวอร ์ชั น 4 ของเครืองพิ

ดาวน์ โหลดไดรเวอร ์จากเว็บไซต์ของ HP
www.hp.com/support/colorljM252 และใช้
่ อ Windows Add Printer เพื่อติ ดตั้ ง
เครืองมื

OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion และ
OS X 10.9 Mavericks

ไดรเวอร ์การพิมพ์และยูทิลิต้ ี การพิมพ์ของ OS X
ดาวน์ โหลดได้ จาก hp.com และมี ให้ ผา่ นทาง Apple
Software Update ซอฟต์แวร ์ โปรแกรมติ ดตั้ งของ
HP สำหรับ OS X ไม่ ได้ รวมอยู่ ในแผ่นซีดี ในกล่อง

สำหรับ OS X ให้ ดาวน์ โหลดโปรแกรมติ ดตั้ งแบบเต็ ม
เว็บไซต์สนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์นี้

หมายเหตุ

1.

ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252

2.

เลื อก Support Options จากนั้ นภายใต้
Download Options ให้ เลื อก Drivers,
Software & Firmware

3.

คลิ กรุน
่ ระบบปฏิ บัติการ แล้วคลิ กปุ่ ม
Download

หมายเหต:ุ สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252 สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุม
ทั้ งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
หมายเหต:ุ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD PCL6, UPD PCL 5
และ UPD PS สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ ไปที่ www.hp.com/go/upd และคลิ กแท็บ Specifications

โซลชู ั นการพิมพม์ ือถือ
เครื่องพิมพ์สนับสนุนซอฟต์แวร์ต่อไปนี้สำหรับการพิมพ์มือถือ:
●

ซอฟต์แวร ์ HP ePrint
หมายเหต:ุ ซอฟต์แวร ์ HP ePrint รองรั บระบบปฏิ บัติการต่อไปนี้ : Windows Vista® (32 บิตและ 64 บิต); Windows 7 SP 1
(32 บิตและ 64 บิต); Windows 8 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8.1 (32 บิตและ 64 บิต); และ OS X เวอร ์ชั น 10.6 Snow
Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion และ 10.9 Mavericks
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●

่ มพ์กับ HP Connected)
HP ePrint ผ่านอี เมล์ (ต้ องเปิ ดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครืองพิ

●

แอปพลิ เคชั น HP ePrint (มีให้สำหรับ Android, iOS และ BlackBerry)

บท 1 ภาพรวมผลิ ตภั ณฑ์
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●

่ มพ์ทั้งหมดที่มี ePrint Enterprise Server Software)
แอปพลิ เคชั น ePrint Enterprise (รองรั บในเครืองพิ

●

แอปพลิ เคชั น HP All-in-One Remote สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android

●

Google Cloud Print

●

AirPrint

●

การพิมพ์ Android

ข้ อกํ าหนดจําเพาะผลิ ตภั ณฑ์
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ขนาดของผลิตภัณฑ ์
ภาพ 1-1 ขนาดของรุน
่ M252n

3

3
2
1

1
2

ผลิ ตภั ณฑ์ที่ปิ ดจนสุด

ผลิ ตภั ณฑ์ที่เปิ ดจนสุด

1. ความสูง

236.2 มม.

236.2 มม.

2. ความลึ ก

384 มม.

849 มม.

3. ความกว้าง

392 มม.

392 มม.

น้ำหนัก (รวมตลั บหมึก)

13.4 กก.

ภาพ 1-2 ขนาดของรุน
่ M252dw

3

3
2
1

1
2
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ผลิ ตภั ณฑ์ที่ปิ ดจนสุด

ผลิ ตภั ณฑ์ที่เปิ ดจนสุด

1. ความสูง

236.2 มม.

285 มม.

2. ความลึ ก

417 มม.

1002 มม.

3. ความกว้าง

392 มม.

392 มม.

น้ำหนัก (รวมตลั บหมึก)

14.2 กก.

บท 1 ภาพรวมผลิ ตภั ณฑ์
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การใช้กระแส ไฟ ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการกอ่ ให้เกิดเสียง
โปรดดขู ้ อมลู ปจจุบันที่ www.hp.com/support/colorljM252
ข้ อควรระวั ง: ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ ามแปลงแรงดั นไฟฟ้ าที่ ใช้ เนื่องจากอาจทำให้
้ ด
่ มพ์เกิ ดความเสียหาย และสินส
่ มพ์
ุ การรั บประกั นเครืองพิ
เครืองพิ

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตาราง 1-1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

THWW

สภาพแวดล้ อม

ค่าที่แนะนำ

ค่าที่สามารถใช้ ได้

อุณหภูมิ

17° ถึ ง 27°C

15° ถึ ง 30°C

ความชื้นสั มพั ทธ ์

ความชื้นสั มพั ทธ ์ 30% ถึ ง 70% (RH)

ความชื้นสั มพั ทธ ์ 10% ถึ ง 80%

ข้ อกํ าหนดจําเพาะผลิ ตภั ณฑ์
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การตั้งคา่ ฮารดแวร
และต
องพ
์
์
ิ ดตั้งซอฟตแ์ วรของเคร
์
ื่ ิมพ ์
่ มพ์ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ ไปที่การ
สำหรับคำแนะนำการตั้งค่าพื้นฐาน โปรดดคู ่มู ือการติ ดตั้ งฮาร ์ดแวร ์ที่มาพร้อมกั บเครืองพิ
สนั บสนุน HP บนเว็บ
ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252 สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์ ค้ นหาการสนั บสนุนต่อไปนี้ :
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●

ติดตั้งและกำหนดค่า

●

เรยี นรู้และใช้

●

การแก้ ปญหา

●

ดาวน์ โหลดการอั ปเดตซอฟต์แวร ์

●

เข้าร่วมฟอรั มการสนั บสนุน

●

ค้ นหาข้ อมลู การรั บประกั นและข้ อบั งคั บ

บท 1 ภาพรวมผลิ ตภั ณฑ์

THWW

2

ถาดกระดาษ

●

ใส่กระดาษลงในช่องกระดาษแผ่นเดี ยว (ถาด 1)

●

ใส่กระดาษลงในถาด 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252
วิธี ใช้ที่ครอบคลมุ ทั้ งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้ :

THWW

●

ติดตั้งและกำหนดค่า

●

เรยี นรู้และใช้

●

การแก้ ปญหา

●

ดาวน์ โหลดการอั ปเดตซอฟต์แวร ์

●

เข้าร่วมฟอรั มการสนั บสนุน

●

ค้ นหาข้ อมลู การรั บประกั นและข้ อบั งคั บ
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ใส่กระดาษลงในช่องกระดาษแผน
่ เดียว (ถาด 1)
บทนำ
ใช้ชอ่ งป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยวเพื่อพิมพ์เอกสารแบบหน้ าเดี ยว เอกสารที่ต้ องใช้กระดาษหลายประเภท หรือซองจดหมาย
●

ใส่กระดาษลงในช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว

●

ใส่ซองจดหมายในช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว (ถาด 1)

●

การวางแนวกระดาษในถาด 1

ใส่กระดาษลงในช่องป้อนกระดาษแผน
่ เดียว
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1.

เลื่อนตั วกั้ นความกว้างกระดาษในช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว
ออกด้านนอก

2.

วางขอบขอบด้านบนของกระดาษที่ช่องเปิ ด แล้วปรั บตั วกั้ นด้าน
ข้ างให้ พอดี กับกระดาษ แต่ไม่ทำให้กระดาษงอ

บท 2 ถาดกระดาษ

THWW

3.

่ มพ์จะ
ใส่กระดาษแผ่นเดี ยวเข้าไป ในช่องและถื อค้ างไว้ เครืองพิ
ดึ งกระดาษบางส่วนเข้าไป ในทางเดิ นกระดาษ สำหรับข้อมูล
ู ี่ การวางแนวกระดาษ
เกี่ยวกั บวิธกี ารวางแนวกระดาษ โปรดดท
ในถาด 1 ในหน้ า 19
ุ อาจต้ องรองรั บกระดาษด้วยมือทั้ งสองข้ าง
หมายเหต:ุ คณ
่ มพ์ ขึนอย
้
ูก่ ั บขนาดของ
จนกว่ากระดาษจะเข้าไป ในเครืองพิ
กระดาษ

4.

ที่คอมพิวเตอร ์ ให้ เรมกระบวนการพิ
มพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์
ิ่
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าไดรเวอร ์ตั้ งค่าเป็ นประเภทและขนาด
กระดาษที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่พิมพ์จากช่องป้อนกระดาษ
แผ่นเดี ยว

ใส่ซองจดหมายในช่องป้อนกระดาษแผน
่ เดียว (ถาด 1)
1.

เลื่อนตั วกั้ นความกว้างกระดาษในช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว
ออกด้านนอก

THWW

ใส่กระดาษลงในช่องกระดาษแผ่นเดี ยว (ถาด 1)
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2.

้ ่ช่องเปิ ด แล้ว
วางขอบด้านขวาของซองจดหมาย หงายหน้ าขึนที
้
ปรั บตั วกั นด้านข้ างให้ พอดี กับซองจดหมาย แต่ไม่ทำให้ซอง
จดหมายงอ

3.

่ มพ์จะดึ งซอง
ใส่ซองจดหมายเข้าไป ในช่องและถื อค้ างไว้ เครืองพิ
จดหมายบางส่วนเข้าไป ในทางเดิ นกระดาษ
ุ อาจต้ องรองรั บด้วยมือทั้ งสองข้ างจนกว่าซอง
หมายเหต:ุ คณ
่ มพ์ ขึนอย
้
ูก่ ั บขนาดของซอง
จดหมายจะเข้าไป ในเครืองพิ
จดหมาย

4.

18

ที่คอมพิวเตอร ์ ให้ เรมกระบวนการพิ
มพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์
ิ่
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าไดรเวอร ์ตั้ งค่าเป็ นประเภทและขนาด
กระดาษที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมายที่พิมพ์จากช่องป้อน
กระดาษแผ่นเดี ยว

บท 2 ถาดกระดาษ

THWW

การวางแนวกระดาษในถาด 1
เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ ใส่กระดาษตามข้ อมลู ในตารางต่อไปนี้
ประเภทกระดาษ

กระดาษออก

วิธกี ารใส่กระดาษ

หั วจดหมายหรือแบบฟอร ์ม

การพิมพ์ด้านเดี ยว

้
หงายหน้ าขึน
ขอบด้านบนหั นเข้าหาอุปกรณ์

123
หั วจดหมายหรือแบบฟอร ์ม

การพิมพ์ 2 ด้าน

คว่ำหน้าลง
่ มพ์
ขอบด้านบนหั นออกจากเครืองพิ

123
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ

การพิมพ์ 1 ด้านหรือการพิมพ์ 2 ด้าน

้
หงายหน้ าขึน
รูอยูท
่ างด้านซ้ายของอุปกรณ์

THWW

ใส่กระดาษลงในช่องกระดาษแผ่นเดี ยว (ถาด 1)
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ใส่กระดาษลงในถาด 2
บทนำ
ข้ อมลู ต่อไปนี้จะอธิบายวิธกี ารใส่กระดาษในถาด 2
●

ใส่กระดาษลงในถาด 2

●

ใส่ซองจดหมายลงในถาด 2

●

การวางแนวกระดาษในถาด 2

ใส่กระดาษลงในถาด 2

20

1.

เปิ ดถาด

2.

ปรั บตั วกั้ นกระดาษโดยเลื่อนตั วกั้ นตามขนาดของกระดาษที่ ใช้

บท 2 ถาดกระดาษ

THWW

3.

ในการใส่กระดาษขนาด Legal ให้ ขยายด้านหน้ าถาดโดยกด
สลั กสีฟ้าและดึ งด้านหน้ าของถาด
่ กระดาษขนาด Legal ถาด 2 จะขยายจาก
หมายเหต:ุ เมือใส่
่
ทางด้านหน้ าของเครืองประมาณ
51 มม.

4.

ใส่กระดาษลงในถาด

THWW

ใส่กระดาษลงในถาด 2
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5.

ุ เลื่อนตั วกั้ นความ
ตรวจสอบว่าปึ กกระดาษเรยี บเสมอกั นทั้ งสีม่ ม
ยาวและความกว้างกระดาษให้ ชดิ กั บปึ กกระดาษ
ุ ิมพ์
หมายเหต:ุ หากต้ องการป้ องกั นกระดาษติ ด ห้ ามใส่วัสดพ
ลงในถาดมากเกิ นไป ต้ องแน่ ใจว่าด้านบนสดุ ของปึ กกระดาษอยู่
ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด

6.

หลังจากการตรวจสอบว่าปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดง
กระดาษบรรจุเต็ มถาด ให้ ปิดถาด

ใส่ซองจดหมายลงในถาด 2
1.

22

เปิ ดถาด

บท 2 ถาดกระดาษ

THWW

2.

ปรั บตั วกั้ นกระดาษโดยเลื่อนตั วกั้ นตามขนาดของซองจดหมาย
ที่ ใช้

3.

ใส่ซองจดหมายลงในถาด

THWW

ใส่กระดาษลงในถาด 2
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4.

ุ เลื่อนตั วกั้ น
ตรวจสอบว่าปึ กซองจดหมายเรยี บเสมอกั นทั้ งสีม่ ม
ความยาวและความกว้างให้ ชด
ิ กั บปึ ก
ุ ิมพ์
หมายเหต:ุ หากต้ องการป้ องกั นกระดาษติ ด ห้ ามใส่วัสดพ
ลงในถาดมากเกิ นไป ต้ องแน่ ใจว่าด้านบนสดุ ของปึ กกระดาษอยู่
ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
ข้ อควรระวั ง: การใส่ซองจดหมายมากกว่าห้ าซองในถาด 2
อาจทำให้เกิดปัญหากระดาษติดได้

5.

24

หลังจากการตรวจสอบว่าปึกอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุ
เต็ มถาด ให้ ปิดถาด

บท 2 ถาดกระดาษ

THWW

การวางแนวกระดาษในถาด 2
เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ ใส่กระดาษตามข้ อมลู ในตารางต่อไปนี้
ประเภทกระดาษ

กระดาษออก

วิธกี ารใส่กระดาษ

หั วจดหมายหรือแบบฟอร ์ม

การพิมพ์ด้านเดี ยว

้
หงายหน้ าขึน
่ มพ์
ขอบด้านบนไปทางเครืองพิ

123

หั วจดหมายหรือแบบฟอร ์ม

การพิมพ์ 2 ด้าน

คว่ำหน้าลง
่ มพ์
ขอบด้านบนหั นออกจากเครืองพิ

12

กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ

การพิมพ์ 1 ด้านหรือการพิมพ์ 2 ด้าน

3

้
หงายหน้ าขึน
รูอยูท
่ างด้านซ้ายของอุปกรณ์

THWW

ใส่กระดาษลงในถาด 2

25

26

บท 2 ถาดกระดาษ

THWW

3

้ิ
อปุ กรณส์ นเปล
ื อง อปุ กรณเ์ สรมิ และชิ้นส่วน

●

้ิ
่ ้ออปุ กรณ์สนเปลื
สั งซื
อง อปุ กรณ์เสริม และชิ้นส่วน

●

เปลี่ยนตลั บผงหมึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252
วิธี ใช้ที่ครอบคลมุ ทั้ งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้ :

THWW

●

ติดตั้งและกำหนดค่า

●

เรยี นรู้และใช้

●

การแก้ ปญหา

●

ดาวน์ โหลดการอั ปเดตซอฟต์แวร ์

●

เข้าร่วมฟอรั มการสนั บสนุน

●

ค้ นหาข้ อมลู การรั บประกั นและข้ อบั งคั บ
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้ิ
่ ้ออปุ กรณส์ นเปล
ุ กรณเ์ สรมิ และชิ้นส่วน
สั งซื
ื อง อป
่ ้อ
การสั งซื
้ิ
่ ้ออุปกรณ์สนเปลื
สั งซื
องและกระดาษ

www.hp.com/go/suresupply

่ ้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของแท้ ของ HP
สั งซื

www.hp.com/buy/parts

่ ้อผ่านผู้ ให้ บริการ
สั งซื

์ HP
ติ ดต่อผู้ ให้ บริการที่ ได้ รับสิทธิจาก

่ ้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)
สั งซื

ในการเข้าถึ ง ในเว็บเบราเซอร ์ที่รองรั บในคอมพิวเตอร ์ ให้ ป้อน IP แอดเดรสของ
่
่ มพ์ หรือชือโฮสต์
เครืองพิ
ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ ไปยั งเว็บไซต์
HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP

้ิ
วัสดสุ นเปล
ื องและอปุ กรณเ์ สรมิ
คำอธิบาย

หมายเลขตลั บหมึก

หมายเลขชิ้นส่วน

ตลับผงหมึกสีดำ HP 201A Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน

201A

CF400A

ตลับผงหมึกสีดำ HP 201X High Yield
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง

201X

CF400X

ตลั บผงหมึกสีฟ้า HP 201A Original
LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าความจุมาตรฐาน

201A

CF401A

ตลั บผงหมึกสีฟ้า HP 201X High Yield
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูง

201X

CF401X

ตลั บผงหมึกสีเหลื อง HP 201A Original
LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุมาตรฐาน

201A

CF402A

ตลั บผงหมึกสีเหลื อง HP 201X High Yield
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูง

201X

CF402X

ตลั บผงหมึกสีชมพู HP 201A Original
LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุมาตรฐาน

201A

CF403A

ตลั บผงหมึกสีชมพู HP 201X High Yield
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุสูง

201X

CF403X

รายการ
้ิ
อุปกรณ์สนเปลื
อง

อุปกรณ์เสริม
่ มพ์ USB 2.0
สายเคเบิลเครืองพิ

สาย A-to-B (ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร)

C6518A

ชิ้นส่วนเพื่อให้ลกู ค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
้ วนที่ลกู ค้ าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หลายรุน
ชินส่
่ เพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้ อมลู เพิ่มเติ มเกี่ยวกั บ
่
โปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ ที www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
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้ิ
บท 3 อปุ กรณ์สนเปลื
อง อปุ กรณ์เสริม และชิ้นส่วน

THWW

่ ้อได้ ที่ www.hp.com/buy/parts หรือติ ดต่อผ้ ู ให้ บริการและการสนั บสนุนที่ ได้ รับอนุญาตจาก
ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้ สามารถสั งซื
่ มพ์), หมายเลขผลิ ตภั ณฑ์
ู่ ี่ด้านหลั งของเครืองพิ
HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้ องใช้ข้อใดข้ อหนึ ่งต่อไปนี้ : หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรยี ล (อยท
่
หรือชือผลิ ตภั ณฑ์
●

●

่
ุ ยินดี ทีจะเสี
ลกู ค้ าต้ องติ ดตั้ งชิ้นส่วนที่อยู่ ในรายการเปลี่ยนด้วยตั วเองที่เป็ นชิ้นส่วน บั งคั บ เว้นแต่คณ
ยค่าบริการให้ กับช่างบริการของ
HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ ไม่มีความช่วยเหลื อแบบนอกสถานที่หรือส่งกลั บไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้ การรั บ
ประกั นผลิ ตภั ณฑ์ของ HP
ุ สามารถขอรั บการติ ดตั้ งได้ จากช่างบริการของ HP โดย
สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตั วเลื อก คณ
่
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ยเพิมเติ มในระหว่างระยะเวลาการรั บประกั นผลิ ตภั ณฑ์

รายการ

คำอธิบาย

ตั วเลื อกในการเปลี่ยนด้วยตั ว
เอง

หมายเลขชิ้นส่วน

ถาดช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว

ถาดสำรองสำหรับช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)

บั งคั บ

RM2-5865-000

ถาดป้ อนกระดาษ 150 แผ่น

คาสเซ็ตต์สำรองสำหรับถาด 2

บั งคั บ

RM2-5885-000

THWW

้ิ
่ ้ออปุ กรณ์สนเปลื
สั งซื
อง อปุ กรณ์เสริม และชิ้นส่วน
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เปลี่ยนตลับผงหมึก
บทนำ
่ มพ์น้จะแจ้
่ บผงหมึกเหลื อน้ อย อายกุ ารใช้งานจริงของตลั บผงหมึกที่เหลื ออยูอ่ าจแตกต่างกั น โปรดพิจารณาการเตรียมตลั บ
เครืองพิ
งเมือตลั
ี
ผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/
suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้ าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถกู ต้ อง
่ มพ์น้ ี ใช้สี 4 สี และมีตลับผงหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีเหลื อง (Y), สีชมพู (M), สีฟ้า (C) และสีดำ (K) มีตลั บผงหมึกภายในฝาด้าน
เครืองพิ
หน้ า
รายการ

คำอธิบาย

หมายเลขตลั บหมึก

หมายเลขชิ้นส่วน

ตลับผงหมึกสีดำ HP 201A Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน

201A

CF400A

ตลับผงหมึกสีดำ HP 201X High Yield Original
LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีดำความจุสูง

201X

CF400X

ตลั บผงหมึกสีฟ้า HP 201A Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าความจุมาตรฐาน

201A

CF401A

ตลั บผงหมึกสีฟ้า HP 201X High Yield Original
LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูง

201X

CF401X

ตลั บผงหมึกสีเหลื อง HP 201A Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุมาตรฐาน

201A

CF402A

ตลั บผงหมึกสีเหลื อง HP 201X High Yield Original
LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูง

201X

CF402X

ตลั บผงหมึกสีชมพู HP 201A Original LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุมาตรฐาน

201A

CF403A

ตลั บผงหมึกสีชมพู HP 201X High Yield Original
LaserJet

ตลับผงหมึกสำรองสีชมพูความจุสูง

201X

CF403X

ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาติดตั้ง
ข้ อควรระวั ง: เพื่อป้ องกั นความเสียหายต่อตลั บหมึกพิมพ์ อย่าให้ ตลั บหมึกพิมพ์ถกู แสงเกิ น 2-3 นาที หากต้ องถอดตลั บผงหมึกออกจาก
่ มพ์เป็ นระยะเวลานาน ให้ ใส่ตลั บหมึกในบรรจุภัณฑ์พลาสติ กเดิ ม หรือห่อตลับหมึกด้วยวัสดุทึบแสงน้ำหนักเบา
เครืองพิ
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลั บผงหมึก
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้ิ
บท 3 อปุ กรณ์สนเปลื
อง อปุ กรณ์เสริม และชิ้นส่วน

THWW

2

1
3

1

มือจั บ

2

ดรั มส่งภาพ

3

ชิพหน่วยความจำ

ข้ อควรระวั ง:
หมายเหต:ุ

ุ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
หากผงหมึกเปรอะเปื้ อนเสื้อผ้ าของคณ
ข้ อมลู เกี่ยวกั บการรี ไซเคิ ลตลั บผงหมึกที่ ใช้แล้วอยู่ ในกล่องตลั บผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับผงหมึก
1.

เปิ ดฝาด้านหน้ า
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เปลี่ยนตลั บผงหมึก
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2.

จั บที่มือจั บสีฟ้าบนลิ้ นชั กตลั บผงหมึก แล้วดึ งลิ้ นชั ก

3.

จั บที่ทีจั่ บของตลั บผงหมึก และดึ งตลั บผงหมึกออกตรง ๆ เพื่อ
นำออกจากเครื่อง

4.

นำบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง แล้วดึ งแท็บปลด
ล็ อคบนบรรจุภัณฑ์

้ิ
บท 3 อปุ กรณ์สนเปลื
อง อปุ กรณ์เสริม และชิ้นส่วน

THWW

5.

นำตลับผงหมึกออกจากเปลือกบรรจุภัณฑ์ที่เปิด

6.

ถื อตลั บผงหมึกทั้ งสองด้าน เขย่าตลั บผงหมึกเบาๆไปทั้ งสองด้าน
เพื่อกระจายผงหมึกในตลั บให้ ทั่ว

7.

ห้ ามสั มผั สดรั มส่งภาพที่ด้านล่างของตลั บผงหมึก รอยนิ้วมือที่
ุ ภาพการพิมพ์
ดรั มส่งภาพอาจก่อให้ เกิ ดปญหาเกี่ยวกั บคณ

THWW

เปลี่ยนตลั บผงหมึก
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8.

ใส่ตลั บผงหมึกใหม่เข้าไป ในลิ้ นชั ก ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าชิปสีบน
ตลั บหมึกตรงกั บชิปสี ในลิ้ นชั ก

9.

ปิ ดลิ้ นชั กตลั บผงหมึก

10. ปิ ดฝาด้านหน้ า
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้ิ
บท 3 อปุ กรณ์สนเปลื
อง อปุ กรณ์เสริม และชิ้นส่วน

THWW

11. นำตลับผงหมึกที่ใช้แล้วใส่ในบรรจุภัณฑ์ของตลับผงหมึกใหม่

http://www.hp.com/recycle
12. ใช้ฉลากที่อยู่ที่ระบุที่อยู่และชำระเงินล่วงหน้าเพื่อส่งคืนตลับ
หมึกที่ ใช้แล้วไปยั ง HP เพื่อรี ไซเคิ ล (หากมี)

THWW

เปลี่ยนตลั บผงหมึก
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้ิ
บท 3 อปุ กรณ์สนเปลื
อง อปุ กรณ์เสริม และชิ้นส่วน

THWW

4

พิมพ ์

●

งานพิมพ์ (Windows)

●

พิมพ์งาน (macOS)

●

การพิมพ์มือถื อ

●

่ วย USB (รุน
ใช้การพิมพ์ที่เครืองด้
่ หน้ าจอสั มผั สเท่านั้ น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252
วิธี ใช้ที่ครอบคลมุ ทั้ งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้ :

THWW

●

ติดตั้งและกำหนดค่า

●

เรยี นรู้และใช้

●

การแก้ ปญหา

●

ดาวน์ โหลดการอั ปเดตซอฟต์แวร ์

●

เข้าร่วมฟอรั มการสนั บสนุน

●

ค้ นหาข้ อมลู การรั บประกั นและข้ อบั งคั บ
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งานพิมพ ์ (Windows)
วิธกี ารพิมพ ์ (Windows)
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสำหรับ Windows
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์จากรายการเครืองพิ
่ มพ์ ในการเปลี่ยนการตั้ งค่า ให้ คลิ กหรือแตะป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences
เลื อกเครืองพิ
่
(กำหนดลักษณะ) เพือเปิ ดไดรเวอร ์การพิมพ์
หมายเหต:ุ

ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

ุ สมบั ติเหล่านี้จากหน้ าจอเรมของ
หมายเหต:ุ ในการเข้าถึ งคณ
Windows 8 หรือ 8.1 ให้ เลื อก Devices (อปุ กรณ์) เลื อก Print
ิ่
่
(พิมพ์) แล้วเลื อกเครืองพิมพ์

3.
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บท 4 พิมพ์

คลิกหรือแตะแท็บในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้ ตั วอย่างเช่น ตั้ งค่าการวางแนวกระดาษในแท็บ ตกแต่ง และตั้ ง
ุ ภาพในแท็บ กระดาษ/คณ
ุ ภาพ
ค่าแหล่งกระดาษ, ประเภทกระดาษ, ขนาดกระดาษ และการตั้ งค่าคณ

THWW

4.

ุ ตกลง เพื่อกลั บไปที่กล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการพิมพ์จากหน้าจอนี้
คลิ กหรือแตะป่ ม

5.

ุ ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
คลิ กหรือแตะป่ ม

พิมพท์ ั้ งสองด้านอัตโนมัติ (Windows)
ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านอัตโนมัติติดตั้งไว้ หากเครื่องพิมพ์ไม่มีอุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้าน
ุ สามารถพิมพ์บนทั้ งสองด้านด้วย
อั ตโนมั ติติดตั้ ง หรือในการพิมพ์ด้วยกระดาษประเภทที่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์สองด้านไม่สนับสนุน คณ
ตนเองได้
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์จากรายการเครืองพิ
่ มพ์ และคลิ กหรือแตะป่ ุม Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อ
เลื อกเครืองพิ
เปิ ดไดรเวอร ์การพิมพ์
หมายเหต:ุ

ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

ุ สมบั ติเหล่านี้จากหน้ าจอเรมของ
หมายเหต:ุ ในการเข้าถึ งคณ
Windows 8 หรือ 8.1 ให้ เลื อก Devices (อปุ กรณ์) เลื อก Print
ิ่
่
(พิมพ์) แล้วเลื อกเครืองพิมพ์
3.

คลิ กหรือแตะแถบ ตกแต่ง

4.

ุ ตกลง เพื่อปิ ดกล่องโต้ ตอบ คณ
ุ สมบั ติเอกสาร
เลือกช่องทำเครื่องหมาย พิมพ์ทั้งสองด้าน คลิ กป่ ม

5.

ในกล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ ให้ คลิ กป่ ุม ตกลง เพื่อพิมพ์งาน

พิมพบ์ นทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Windows)
ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ หรือเพื่อพิมพ์บนกระดาษที่อปุ กรณ์พิมพ์สองด้านไม่รองรั บ
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์จากรายการเครืองพิ
่ มพ์ และคลิ กหรือแตะป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อ
เลื อกเครืองพิ
เปิ ดไดรเวอร ์การพิมพ์
หมายเหต:ุ

ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

ุ สมบั ติเหล่านี้จากหน้ าจอเรมของ
หมายเหต:ุ ในการเข้าถึ งคณ
Windows 8 หรือ 8.1 ให้ เลื อก Devices (อปุ กรณ์) เลื อก Print
ิ่
่
(พิมพ์) แล้วเลื อกเครืองพิมพ์
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3.

คลิ กหรือแตะแถบ ตกแต่ง

4.

่
เลื อกกล่องกาเครืองหมาย
พิมพ์บนกระดาษทั้ งสองด้าน (ด้วยตนเอง) คลิ กป่ ุม ตกลง เพื่อพิมพ์ด้านแรกของงาน

5.

นำปึกกระดาษที่พิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1

6.

้ ให้แตะปุ่มที่เหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ
หากข้ อความปรากฏขึน

งานพิมพ์ (Windows)
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พิมพห์ ลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์จากรายการเครืองพิ
่ มพ์ และคลิ กหรือแตะป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อ
เลื อกเครืองพิ
เปิ ดไดรเวอร ์การพิมพ์
หมายเหต:ุ

ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

ุ สมบั ติเหล่านี้จากหน้ าจอเรมของ
หมายเหต:ุ ในการเข้าถึ งคณ
Windows 8 หรือ 8.1 ให้ เลื อก Devices (อปุ กรณ์) เลื อก Print
ิ่
่ มพ์
(พิมพ์) แล้วเลื อกเครืองพิ
3.

คลิ กหรือแตะแถบ ตกแต่ง

4.

เลือกจำนวนหน้าต่อแผ่นจากรายการ จำนวนหน้าต่อแผ่น

5.

ุ ตกลง เพื่อปิ ดกล่องโต้ ตอบ คณ
ุ สมบั ติเอกสาร
เลื อกตั วเลื อก พิมพ์ขอบหน้ า, ลำดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ ที่ถกู ต้ อง คลิ กป่ ม

6.

ุ ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
ในกล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ ให้ คลิ กป่ ม

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์จากรายการเครืองพิ
่ มพ์ และคลิ กหรือแตะป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อ
เลื อกเครืองพิ
เปิ ดไดรเวอร ์การพิมพ์
หมายเหต:ุ

ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

ุ สมบั ติเหล่านี้จากหน้ าจอเรมของ
หมายเหต:ุ ในการเข้าถึ งคณ
Windows 8 หรือ 8.1 ให้ เลื อก Devices (อปุ กรณ์) เลื อก Print
ิ่
่ มพ์
(พิมพ์) แล้วเลื อกเครืองพิ

40

3.

ุ ภาพ
คลิ กหรือแตะแถบ กระดาษ/คณ

4.

ุ ตกลง
จากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือกประเภทกระดาษซึ่งอธิบายกระดาษที่กำลังใช้ แล้วคลิ กป่ ม

5.

ุ ตกลง เพื่อปิ ดกล่องโต้ ตอบ คณ
ุ สมบั ติเอกสาร ในกล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ ให้ คลิ กป่ ม
ุ ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
คลิ กป่ ม

บท 4 พิมพ์
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พิมพง์ าน (macOS)
วิธกี ารพิมพ ์ (macOS)
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายกระบวนการพิมพ์พื้นฐานสำหรับ macOS
1.

คลิ กเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิ กตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์
เลื อกเครืองพิ

3.

คลิ ก Show Details (แสดงรายละเอี ยด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วเลื อกเมนูอื่นๆ เพื่อปรั บการตั้ งค่าการพิมพ์
หมายเหต:ุ

4.

ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

คลิ กป่ ุม Print (พิมพ์)

พิมพบ์ นทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (macOS)
หมายเหต:ุ

ข้อมูลนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ

ุ สมบั ติน้จะใช้
ุ ติ ดตั้ งไดรเวอร ์การพิมพ์ของ HP โดยอาจใช้ไม่ได้หากคุณกำลังใช้ AirPrint
คณ
ได้ หากคณ
ี

1.

คลิ กเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิ กตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์
เลื อกเครืองพิ

3.

คลิ ก Show Details (แสดงรายละเอี ยด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิ กเมนู Layout (รูปแบบ)
หมายเหต:ุ

ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

4.

เลื อกตั วเลื อกการเย็บเล่มจากรายการดรอปดาวน์ Two-Sided (สองด้าน)

5.

ุ Print (พิมพ์)
คลิ กป่ ม

พิมพบ์ นทั้งสองด้านด้วยตนเอง (macOS)
หมายเหต:ุ

ุ สมบั ติน้จะใช้
ุ ติ ดตั้ งไดรเวอร ์การพิมพ์ของ HP โดยอาจใช้ไม่ได้หากคุณกำลังใช้ AirPrint
คณ
ได้ หากคณ
ี

1.

คลิ กเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิ กตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์
เลื อกเครืองพิ

3.

คลิ ก Show Details (แสดงรายละเอี ยด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิ กเมนู Manual Duplex (พิมพ์สองด้าน
ด้วยตนเอง)
หมายเหต:ุ
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ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

4.

คลิ กช่อง Manual Duplex (พิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) และเลื อกตั วเลื อกการเย็บเล่ม

5.

คลิ กป่ ุม Print (พิมพ์)

6.

่ มพ์ แล้วหยิบกระดาษเปล่าที่อยู่ ในถาด 1 ออก
ไปที่เครืองพิ

พิมพ์งาน (macOS)

41

7.

รั บปึ กกระดาษที่พิมพ์จากถาดกระดาษออก และนำไปใส่โดยคว่ำด้านที่พิมพ์ลงในถาดป้อนกระดาษ

8.

้ ให้แตะปุ่มที่เหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ
หากข้ อความปรากฏขึน

พิมพห์ ลายหน้าในแผน
่ เดียว (macOS)
1.

คลิ กเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิ กตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์
เลื อกเครืองพิ

3.

คลิ ก Show Details (แสดงรายละเอี ยด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิ กเมนู Layout (รูปแบบ)
หมายเหต:ุ

ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

4.

จากรายการดรอปดาวน์ Pages per Sheet (การจั ดรูปแบบ) ให้เลือกจำนวนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ในแต่ละแผ่น

5.

ในพื้นที่ Layout Direction (การจั ดรูปแบบ) ให้เลือกลำดับและการจัดวางหน้าต่างๆ ลงในหน้ ากระดาษ

6.

่ มพ์ ให้ กับแต่ละหน้ า
จากเมนู Borders (ขอบ) ให้ เลื อกประเภทของขอบทีจะพิ

7.

ุ Print (พิมพ์)
คลิ กป่ ม

เลือกประเภทกระดาษ (macOS)
1.

คลิ กเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิ กตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์
เลื อกเครืองพิ

3.

ุ ิมพ์
คลิ ก Show Details (แสดงรายละเอี ยด) หรือ Copies & Pages (สำเนาและหน้า) แล้วคลิ กเมนู Media & Quality (วั สดพ
ุ
ู
ุ
และคณภาพ) หรือเมน Paper/Quality (กระดาษ/คณภาพ)
หมายเหต:ุ

4.

ุ ิมพ์และคณ
ุ ภาพ) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คณ
ุ ภาพ)
เลื อกจากตั วเลื อก Media & Quality (วั สดพ
หมายเหต:ุ

5.
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ชื่อของรายการจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

่ มพ์บางรุน
รายการนี้ ประกอบด้วยชดุ หลั กของตั วเลื อกที่มีอยู่ บางตั วเลื อกอาจไม่มี ในเครืองพิ
่

●

ุ ิมพ์): เลือกตัวเลือกสำหรับประเภทกระดาษสำหรับงานพิมพ์
Media Type (ประเภทวั สดพ

●

ุ ภาพการพิมพ์): เลือกระดับความละเอียดสำหรับงานพิมพ์
Print Quality (คณ

●

Edge-To-Edge Printing (การพิมพ์แบบจรดขอบ): เลื อกตั วเลื อกนี้ เพื่อพิมพ์ ใกล้ กับขอบกระดาษ

ุ Print (พิมพ์)
คลิ กป่ ม
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การพิมพม์ ือถือ
บทนำ
่ มพ์ของ HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมาร ์ทโฟน
่ มพ์ ไปยั งเครืองพิ
HP นำเสนอโซลูชันมือถือและ ePrint ที่หลากหลายเพื่อให้ สามารถสั งพิ
หรืออปุ กรณ์มือถื ออื่ นๆ ได้ งา่ ย ในการดูรายการทั้งหมดและกำหนดตัวเลือกที่ดีที่สุด ให้ ไปที่ www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting
หมายเหต:ุ

่ มพ์เพื่อให้ แน่ ใจว่าความสามารถการพิมพ์มือถื อและ ePrint ทั้ งหมดได้ รับการสนั บสนุน
อั ปเดตเฟิ ร ์มแวร ์เครืองพิ

●

การพิมพ์ Wi-Fi Direct และ NFC (รุน
่ ไร้สายเท่านั้ น)

●

HP ePrint ผ่านอี เมล์

●

ซอฟต์แวร ์ HP ePrint

●

AirPrint

●

การพิมพ์แบบฝงตั วของ Android

การพิมพ ์ Wi-Fi Direct และ NFC (รุน
่ ไร้สายเทา่ นั้น)
่ อกั บเครือข่าย
่ มพ์จากอปุ กรณ์พกพาไร้สายได้ โดยไม่ต้องมีการเชือมต่
Wi-Fi Direct และ NFC (Near Field Communication) ช่วยให้ สังพิ
หรืออิ นเทอร ์เน็ ต
ความสามารถ NFC ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อการพิมพ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ง่ายสำหรับอุปกรณ์พกพาโดยใช้การแตะระหว่างอุปกรณ์
ใช้ Wi-Fi Direct ในการพิมพ์แบบไร้สายจากอปุ กรณ์ตอ่ ไปนี้ :
●

iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ ใช้ Apple AirPrint หรือแอปพลิ เคชั น HP ePrint

●

อปุ กรณ์พกพา Android ที่ ใช้แอปพลิ เคชั น HP ePrint หรือโซลชู ั นการพิมพ์แบบฝงของ Android

●

ุ กรณ์ PC และ Mac ที่ ใช้ซอฟต์แวร ์ HP ePrint
อป

เปิ ดใช้งานหรือปิ ดการใช้ Wi-Fi Direct
่ มพ์
ุ เครืองพิ
ต้ องเปิ ดใช้งานความสามารถ Wi-Fi Direct ก่อนจากแผงควบคม
1.

่ อ
่ มพ์ ให้ แตะป่ ุมข้ อมลู การเชือมต่
ุ เครืองพิ
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.

●

Wi-Fi Direct

●

การตั้ งค่า

●

เปิ ด/ปิ ด

ุ ปิ ด จะปิ ดการใช้การพิมพ์ Wi-Fi Direct
แตะรายการเมนู เปิ ด การแตะป่ ม

โปรดดขู ้ อมลู เกี่ยวกั บการพิมพ์ ไร้สายเพิ่มเติ มที่ www.hp.com/go/wirelessprinting
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โปรดดขู ้ อมลู เกี่ยวกั บวิธกี ารพิมพ์ โดยใช้ Wi-Fi Direct เพิ่มเติ มที่หน้ าหลั กการสนั บสนุนผลิ ตภั ณฑ์: www.hp.com/support/
colorljM252

HP ePrint ผา่ นอีเมล ์
่ มพ์จากอปุ กรณ์ ใดก็ ได้ ที่ ใช้งานอี เมล์
ใช้ HP ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารโดยส่งเอกสารเป็ นไฟล์แนบในอี เมล์ ไปยั งอี เมล์แอดเดรสของเครืองพิ
ได้
่ องการใช้ HP ePrint เครื่องพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ :
เมือต้
●

่ อกั บเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายและเชือมต่
่ ออิ นเทอร ์เน็ ต
่ มพ์ต้องเชือมต่
เครืองพิ

●

่ มพ์ และเครืองพิ
่ มพ์ต้องลงทะเบียนกั บ HP Connected หรือ HP ePrint Center
ต้ องเปิ ดใช้งาน HP Web Services ในเครืองพิ
ุ 2 บรรทั ด
แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ OK
จากแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :
○

การตั้ งค่าเครือข่าย

○

แสดง IP แอดเดรส

3.

่ มพ์ลงในบรรทั ดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร ์บน
ในการเปิ ด HP Embedded Web Server ให้ พิมพ์ IP แอดเดรสของเครืองพิ
คอมพิวเตอร ์

4.

่ มพ์จะเปิ ดใช้งานบริการบนเว็บ
คลิ กแถบ HP Web Services ใน HP Embedded Web Server แล้วคลิ ก เปิ ดใช้ เครืองพิ
แล้วพิมพ์หน้ าข้ อมลู
่ มพ์ที่คณ
่ มพ์ HP ที่ HP Connected
ุ ใช้เพื่อลงทะเบียนเครืองพิ
หน้ าข้ อมลู ประกอบด้วยรหั สเครืองพิ

5.

ไปที่ www.hpconnected.com หรือ www.hp.com/go/eprintcenter เพื่อสร้างบั ญชี HP ePrint และตั้ งค่า ePrint
ผ่านอี เมล์จนเสร็จเรยี บร้อย

ุ หน้ าจอสั มผั ส
แผงควบคม
1.

่ อ
่ มพ์ ให้ แตะป่ ุมข้ อมลู การเชือมต่
ุ เครืองพิ
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.
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○

ePrint

○

การตั้ งค่า

○

เปิ ดใช้งานบริการบนเว็บ

ุ พิมพ์ เพื่ออ่านข้ อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน แตะป่ ม
ุ OK เพื่อยอมรั บเงื่อนไขการใช้งานและเปิ ดใช้งาน HP Web Services
แตะป่ ม
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่ มพ์จะเปิ ดใช้งานบริการบนเว็บ แล้วพิมพ์หน้ าข้ อมลู หน้ าข้ อมลู ประกอบด้วยรหั สเครืองพิ
่ มพ์ที่คณ
ุ ใช้เพื่อลงทะเบียน
เครืองพิ
่ มพ์ HP นี้ ที่ HP Connected หรือ HP ePrint Center
เครืองพิ
4.

ไปที่ www.hpconnected.com หรือ www.hp.com/go/eprintcenter เพื่อสร้างบั ญชี HP ePrint และตั้ งค่า ePrint
ผ่านอี เมล์จนเสร็จเรยี บร้อย

ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252 เพื่อตรวจดูข้อมูลการสนับสนุนสำหรับเครื่องพิมพ์นี้

ซอฟตแ์ วร ์ HP ePrint
่ มพ์ที่ ใช้ HP ePrint ได้
่ มพ์จากคอมพิวเตอร ์เดสก์ทอปหรือแลปทอป Windows หรือ Mac ไปที่เครืองพิ
ซอฟต์แวร ์ HP ePrint ช่วยให้ สังพิ
่
่ มพ์ที่รองรั บ HP ePrint ซึงลงทะเบี
่ มพ์ HP
้ ซอฟต์แวร ์นี้จะช่วยให้ คณ
้ เครืองพิ
ุ ค้ นหาเครืองพิ
ง่ายขึน
ยนไว้ กับบั ญชี HP Connected ง่ายขึน
่
เป้าหมายสามารถอยู่ในสำนักงานหรือที่อื่นๆ ทั วโลก
●

●

Windows: หลั งจากที่ติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์ ให้ เปิ ดตั วเลื อก Print (พิมพ์) จากภายในแอปพลิ เคชั น แล้วเลื อก HP ePrint จากรายการ
่ มพ์ที่ติ ดตั้ งอยู่ คลิ กป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกการพิมพ์
เครืองพิ
macOS: หลั งจากติ ดตั้ งซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อก File (ไฟล์), Print (พิมพ์) แล้วเลื อกลกู ศรถั ดจาก PDF (ที่ด้านล่างซ้ายของหน้ าจอ
ไดรเวอร ์) เลื อก HP ePrint

่ มพ์ ในเครือข่าย (LAN หรือ WAN) ไปที่เครืองพิ
่ มพ์ที่
่ มพ์ TCP/IP ไปที่เครืองพิ
สำหรับ Windows ซอฟต์แวร ์ HP ePrint สนั บสนุนการสั งพิ
สนั บสนุน UPD PostScript®
่ อเครือข่าย LAN หรือ WAN ที่สนั บสนุน ePCL
่ มพ์ที่เชือมต่
่ มพ์ IPP ไปที่เครืองพิ
ทั้ ง Windows และ macOS สนั บสนุนการสั งพิ
่ มพ์เอกสาร PDF ไปที่ตำแหน่งการพิมพ์สาธารณะ และการพิมพ์ โดยใช้ HP
นอกจากนั้ น ทั้ ง Windows และ macOS ยั งสนั บสนุนการสั งพิ
ePrint ทางอี เมล์ผา่ น Cloud
ไปที่ www.hp.com/go/eprintsoftware หากต้ องการไดรเวอร ์และข้ อมลู
หมายเหต:ุ

่
สำหรับ Windows ชือของซอฟต์
แวร ์ ไดรเวอร ์การพิมพ์ HP ePrint คื อ HP ePrint + JetAdvantage

หมายเหต:ุ

่
ู ิลิตีเวิร ์กโฟลว์ PDF สำหรับ macOS ซึงในทางเทคนิ
ซอฟต์แวร ์ HP ePrint คื อยท
คแล้ว ไม่ ใช่ ไดรเวอร ์การพิมพ์

หมายเหต:ุ

ซอฟต์แวร ์ HP ePrint ไม่สนั บสนุนการพิมพ์ USB

AirPrint
่ มพ์ โดยตรงด้วย AirPrint ของ Apple สำหรับ iOS และจากคอมพิวเตอร ์ Mac ที่ ใช้ macOS 10.7 Lion และใหม่กว่า ใช้
รองรั บการสั งพิ
่ มพ์ โดยตรง โดยใช้ iPad, iPhone (3GS ขึนไป)
้
้
AirPrint เพื่อพิมพ์จากเครืองพิ
หรือ iPod touch (รุน
ในแอปพลิ เคชั นมือถื อ
่ ที่สามขึนไป)
้
ต่อไปนี :

THWW

●

Mail

●

Photos

●

Safari

●

iBooks

●

แอปพลิ เคชั นอื่ นๆ บางตั ว

การพิมพ์มือถื อ
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่ อเข้ากั บเครือข่าย (ซั บเน็ ต) เดี ยวกั นกั บอปุ กรณ์ Apple หากต้ องการข้ อมลู เพิ่มเติ มเกี่ยวกั บ
่ องการใช้ AirPrint เครืองพิ
่ มพ์ต้องเชือมต่
เมือต้
่ มพ์ HP ใดบ้ างที่สามารถใช้งานร่วมกั บ AirPrint ได้ ให้ ไปที่ www.hp.com/go/
การใช้ AirPrint และหากต้ องการทราบว่าเครืองพิ
MobilePrinting
่ อ USB ให้ ตรวจสอบหมายเลขเวอร ์ชั น AirPrint เวอร ์ชั น 1.3 และก่อนหน้ าไม่สนั บสนุน
่
หมายเหต:ุ ก่อนทีจะใช้
AirPrint กั บการเชือมต่
่
การเชือมต่อ USB

การพิมพแ์ บบฝงตัวของ Android
่ มพ์ HP บนเครือข่าย
่ มพ์ ไปยั งเครืองพิ
โซลชู ั นการพิมพ์ ในตั วของ HP สำหรับ Android และ Kindle ช่วยให้ อปุ กรณ์มือถื อค้ นหาและสั งพิ
หรือภายในช่วงสัญญาณไร้สายสำหรับการพิมพ์ Wi-Fi Direct
โซลชู ั นการพิมพ์น้ ี อยู่ ในระบบปฏิ บัติการหลายๆ รุน
่
หมายเหต:ุ
Plugin

หากอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถทำการพิมพ์ได้ ให้ ไปยั ง Google Play > Android apps แล้วติ ดตั้ ง HP Print Service

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกัยวิธีใช้การพิมพ์แบบฝังตัวของ Android และอปุ กรณ์ Android ที่สนั บสนุน โปรดไปที่ www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting
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บท 4 พิมพ์

THWW

ใช้การพิมพท์ ี่เครองด
ื่ ้วย USB (รุน
่ หน้าจอสั มผัสเทา่ นั้น)
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1.

่ มพ์
เสียบแฟลช ไดร ์ฟ USB เข้ากั บพอร ์ต USB ที่เครืองพิ

2.

เมนู แฟลช ไดรฟ์ USB จะเปิ ดพร้อมกั บตั วเลื อกต่อไปนี้ :
●

พิมพ์เอกสาร

●

ู ละพิมพ์ภาพถ่าย
ดแ

3.

่
่
้
ในการพิมพ์เอกสาร ให้ แตะหน้ าจอ พิมพ์เอกสาร และแตะชือของโฟลเดอร
าจอสรุปเปิ ดขึน
์ ในไดรฟ์ USB ทีจั่ ดเก็บเอกสาร เมือหน้
่
่
้
ุ สามารถแตะเพือปรั บการตั งค่าได้ แตะป่ ม
ุ พิมพ์ เพือพิมพ์เอกสาร
คณ

4.

ู ละพิมพ์ภาพถ่าย และแตะภาพตั วอย่างเพื่อเลื อกภาพถ่ายแต่ละภาพที่คณ
ุ ต้ องการพิมพ์
ในการพิมพ์ภาพถ่าย ให้ แตะหน้ าจอ ดแ
้
่
้ คณ
ุ เสร็จสิน เมือหน้
ุ สามารถแตะเพื่อปรั บการตั้ งค่าได้ แตะป่ ม
ุ พิมพ์ เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย
แตะป่ ม
าจอสรุปเปิ ดขึน

5.

นำงานที่พิมพ์แล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลช ไดรฟ์ USB

่ วย USB (รุน
ใช้การพิมพ์ที่เครืองด้
่ หน้ าจอสั มผั สเท่านั้ น)
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บท 4 พิมพ์
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5

จัดการเครองพ
ื่ ิมพ ์

●

ใช้แอปพลิ เคชั น HP Web Services (รุน
่ หน้ าจอสั มผั สเท่านั้ น)

●

่ อเครืองพิ
่ มพ์ (Windows)
เปลี่ยนประเภทการเชือมต่

●

การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device Toolbox (Windows)

●

การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Utility สำหรับ OS X

●

กำหนดค่าเครือข่าย IP

●

่ มพ์
ุ ลั กษณะด้านการรั กษาความปลอดภั ยของเครืองพิ
คณ

●

การตั้ งค่าการประหยั ด

●

HP Web Jetadmin

●

อั ปเดตเฟิ ร ์มแวร ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252
วิธี ใช้ที่ครอบคลมุ ทั้ งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้ :

THWW

●

ติดตั้งและกำหนดค่า

●

เรยี นรู้และใช้

●

การแก้ ปญหา

●

ดาวน์ โหลดการอั ปเดตซอฟต์แวร ์

●

เข้าร่วมฟอรั มการสนั บสนุน

●

ค้ นหาข้ อมลู การรั บประกั นและข้ อบั งคั บ
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ใช้แอปพลิเคชั น HP Web Services (รุน
่ หน้าจอสั มผัสเทา่ นั้น)
่ มพ์น้ ี ได้ โดยคณ
ุ สามารถดาวน์ โหลดได้ โดยตรงจากอิ นเตอร ์เน็ ต สำหรับข้อมูล
แอปพลิ เคชั นใหม่หลายแอปพลิ เคชั นสามารถใช้กับเครืองพิ
่
้
่
เพิมเติ มและดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชั นเหล่านี โปรดไปทีเว็บไซต์ HP Connected ที่ www.hpconnected.com
่ อกั บคอมพิวเตอร ์หรือเครือข่ายที่มีการเชือมต่
่ ออิ นเตอร ์เน็ ต บริการบนเว็บของ HP ต้ องเปิ ดใช้
่ มพ์ต้องเชือมต่
ุ สมบั ติน้ ี เครืองพิ
ในการใช้คณ
่
งานในเครืองพิมพ์
1.

่ อ
่ มพ์ ให้ แตะป่ มข้
ุ เครืองพิ
ุ อมลู การเชือมต่
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.

●

ePrint

●

การตั้ งค่า

ุ เปิ ดใช้งานบริการบนเว็บ
แตะป่ ม
่ มพ์
ุ ดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชั นจากเว็บไซต์ HP Connected Web แอปพลิ เคชั นจะอยู่ ในเมนู โปรฯ บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
หลั งจากคณ
ุ โปรฯ
การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งาน HP Web Services และป่ ม
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่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ

THWW

่ อ่ เครองพ
เปลี่ยนประเภทการเชือมต
ื่ ิมพ ์ (Windows)
่ อ ให้ ใช้ชอ็ ตคั ท Reconfigure your HP Device ในคอมพิวเตอร ์เพื่อ
หากคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์อยู่ และต้ องการเปลี่ยนวิธกี ารเชือมต่
่
่ อกั บเครือข่ายแบบใช้สายหรือ
่
เปลี ยนการเชือมต่อ ตั วอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าผลิตภัณฑ์อีกครั้งเพื่อใช้แอดเดรสไร้สายอื่น เพื่อเชือมต่
่ อเครือข่ายเป็ นการเชือมต่
่ อ USB คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าได้โดยไม่ต้องใส่แผ่นซีดีของ
ไร้สาย หรือเปลี่ยนจากการเชือมต่
่
่
่
ุ เลื อกประเภทการเชือมต่อทีคณ
ุ ต้ องการสร้างแล้ว โปรแกรมจะไปยังส่วนของขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่จำเป็น
เครืองพิมพ์ หลั งจากคณ
ต้ องเปลี่ยนแปลงโดยตรง

THWW

่ อเครืองพิ
่ มพ์ (Windows)
เปลี่ยนประเภทการเชือมต่
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การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device
Toolbox (Windows)
่ มพ์
ุ แทนแผงควบคม
ุ ของเครืองพิ
ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อจั ดการฟงก์ชันการพิมพ์จากคอมพิวเตอร ์ของคณ
●

ดขู ้ อมลู สถานะของอปุ กรณ์

●

้ิ
่ ้อใหม่
ู่ ั้ งหมดและสั งซื
ตรวจสอบอายใุ ช้งานที่เหลื อของอปุ กรณ์สนเปลื
องอยท

●

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าของถาด

●

ดูและเปลี่ยนค่าคอนฟิกสำหรับเมนูบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

●

ู ละพิมพ์หน้ าภายในต่างๆ
ดแ

●

้ิ
่ มพ์หรืออปุ กรณ์สนเปลื
รั บข้ อมลู แจ้ งเตื อนเกี่ยวกั บเหตกุ ารณ์ที่เกิ ดกั บเครืองพิ
อง

●

ดูและเปลี่ยนการกำหนดค่าเครือข่าย

HP Embedded Web Server จะทำงานเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ IP HP Embedded Web Server ไม่สนั บสนุนการ
่ อเครืองพิ
่ มพ์ที่ ใช้ IPX คุณไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดและใช้งาน HP Embedded Web Server นี้ ได้
เชือมต่
่ อเครืองพิ
่ การเชือมต่
่ มพ์เข้ากั บเครือข่าย HP Embedded Web Server จะใช้งานได้ โดยอั ตโนมั ติ
เมือมี
ุ สมบั ติบางอย่างอาจใช้ ไม่ ได้
หมายเหต:ุ HP Device Toolbox จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณทำการติดตั้งแบบเต็มเมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ คณ
่ อเครืองพิ
่ มพ์
้ขึนอยูก่ ั บวิธกี ารเชือมต่
หมายเหต:ุ

HP Embedded Web Server ไม่สามารถเข้าถึ งผ่านไฟร ์วอลล์เครือข่ายได้

เปิ ด HP Embedded Web Server (EWS) จากเมนู Start (เรม)
ิ่
1.

ุ Start (เรม)
คลิ กป่ ม
ิ่ แล้วคลิ กรายการ Programs (โปรแกรม)

2.

คลิ กกลมุ่ ผลิ ตภั ณฑ์ HP แล้วคลิ กรายการ HP Device Toolbox

เปิ ด HP Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเบราเซอร ์
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK เปิ ดเมนู การตั้ งค่าเครือข่าย แล้วเลื อก แสดง IP แอดเดรส เพื่อ
แผงควบคม
่
แสดง IP แอดเดรสหรือชือโฮสต์
่ อ
่ มพ์ ให้ แตะป่ มข้
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ อมลู การเชือมต่
แผงควบคม
Network Connected
่
แอดเดรสหรือชือโฮสต์
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่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ

่ อ) หรือป่ ม
ุ Network Wi-Fi ON
(เครือข่ายที่เชือมต่

ุ
แล้วแตะป่ ม

(Wi-Fi เครือข่ายเปิ ด) เพื่อแสดง IP

THWW

2.

่
่ มพ์ กดป่ ม
ุ ของเครืองพิ
ุ Enter บน
เปิ ดเว็บเบราเซอร ์ และในบรรทั ดที่อยู่ ให้ พิมพ์ที่อยู่ IP หรือชือโฮสต์
ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคม
้
แป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร ์ EWS จะเปิ ดขึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอร ์แสดงข้ อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรั บรองความ
่
ปลอดภั ยของเว็บไซต์น้ ี มีปญหา) เมือพยายามเปิ
ด EWS ให้ คลิ ก Continue to this website (not recommended) (ไปยั งเว็บไซต์
นี้ ต่อ (ไม่แนะนำ))
การเลื อก Continue to this website (not recommended) (ไปยั งเว็บไซต์น้ ี ต่อ (ไม่แนะนำ)) จะไม่เป็ นอั นตรายกั บคอมพิวเตอร ์
่ มพ์ HP
ขณะนำทางภายใน EWS ของเครืองพิ
แถบหรือส่วน

คำอธิบาย

แถบ Home

●

่ มพ์ สถานะ และการ
แสดงข้ อมูลเครืองพิ
กำหนดค่า

●

้ิ
่ มพ์และแสดงเปอร ์เซ็นต์อายุการใช้งานที่เหลื อโดยประมาณของอุปกรณ์สน
สถานะอุปกรณ์: แสดงสถานะเครืองพิ

เปลื อง HP

้ิ
สถานะอุปกรณ์ฯ: แสดงเปอร ์เซ็นต์อายุการใช้งานที่เหลื ออยู่ โดยประมาณอุปกรณ์สนเปลื
อง HP อายุการใช้งานที่
เหลื ออยูจ่ ริงอาจแตกต่างกั น โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่
ุ ภาพการพิมพ์ ไม่สามารถยอมรั บได้
สามารถยอมรั บได้ อุปกรณ์สิ้นเปลืองไม่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยน เว้นแต่คณ
อี กต่อไป

●

่ มพ์
ตั้ งค่าคอนฟิ กอุปกรณ์: แสดงข้ อมูลที่พบในหน้ าแสดงค่าคอนฟิ กของเครืองพิ

●

่ มพ์
สรุปเครือข่าย: แสดงข้ อมูลที่พบในหน้ าค่าคอนฟิ เกอเรชั นเครือข่ายของเครืองพิ

●

รายงาน: พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เครื่องพิมพ์สร้างขึ้น

●

บั นทึกเหตุการณ์: แสดงรายการเกี่ยวกับการทำงานและข้อผิดพลาดทั้งหมดของเครื่อง

แถบ ระบบ

●

ข้ อมูลอุปกรณ์: แสดงข้ อมูลพื้นฐานของผลิ ตภั ณฑ์และบริษัท

ให้คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จาก
ุ ได้
คอมพิวเตอร ์ของคณ

●

่ มพ์
การตั้ งค่ากระดาษ: เปลี่ยนการตั้ งค่าการจั ดการกระดาษเรมต้
ิ่ นของเครืองพิ

●

่ มพ์
คุณภาพการพิมพ์: เปลี่ยนการตั้ งค่าคุณภาพการพิมพ์เรมต้
ิ่ นของเครืองพิ

●

คอนโซล EcoSMART: เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นสำหรับการเข้าสู่โหมดพักเครื่องหรือโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติ กำหนดค่า
เหตุการณ์ที่จะทำให้เครื่องพิมพ์เริ่มทำงาน

●

ประเภทกระดาษ: กำหนดค่าโหมดการพิมพ์ที่สอดคล้องกับประเภทกระดาษที่เครื่องพิมพ์ยอมรับได้

●

่ มพ์
การตั้ งค่าระบบ: เปลี่ยนแปลงค่าเรมต้
ิ่ นระบบของเครืองพิ

●

บริการ: ดำเนินการทำความสะอาดในเครื่องพิมพ์

●

●

่ มพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ ไฟล์น้ ี เพื่อโหลด
บั นทึกและเรยี กคื น: บั นทึกการตั้ งค่าปจจุบันของเครืองพิ
่ ่ น หรืออาจเก็บไว้ เพื่อให้ เครืองพิ
่ มพ์เครืองอื
่ มพ์กลั บมาใช้การตั้ งค่านี้ ในภายหลั ง
การตั้ งค่านี้ ให้ กับเครืองพิ
่ มพ์ เปิ ดหรือปิ ดคุณสมบั ติของเครืองพิ
่ มพ์
การบริหารระบบ: ตั้ งหรือเปลี่ยนรหั สผ่านเครืองพิ

่ มพ์อยู่ ในเครือข่าย ให้ ปรึกษาผู้ดแ
ู ล
หมายเหตุ: แถบ ระบบ สามารถป้องกันโดยการกำหนดรหัสผ่านได้ หากเครืองพิ
่
่
้
้
ระบบก่อนเปลี ยนการตั งค่าทีแถบนี
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แถบหรือส่วน

คํ าอธิบาย

แถบ พิมพ์

●

ุ สามารถเปลี่ยนการตั้ งค่าการพิมพ์เรมต้
ให้ คณ
ิ่ น
จากคอมพิวเตอร ์ ได้

●

PCL5c: ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้ งค่า PCL5c

●

PostScript: ปิ ดหรือเปิ ดคุณสมบั ติ ข้ อผิดพลาดพิมพ์ PS

แถบ เครือข่าย
่ อเครือข่ายเท่านั้ น)
่ มพ์ที่เชือมต่
(เครืองพิ

่ มพ์ที่เป็ นค่าเรมต้
การพิมพ์: เปลี่ยนการตั้ งค่าพิมพ์ของเครืองพิ
ิ่ น เช่น จำนวนสำเนา และการวางแนวกระดาษ ตั ว
เลื อกเหล่านี้ เป็ นตั วเลื อกเดี ยวกั นกั บที่มีอยูบ่ นแผงควบคุม

่ อกั บเครือ
่ เชือมต่
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถใช้แถบนี้เพื่อควบคุมการตั้งค่าเกี่ยวกับเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เมือได้
่
้
้
ู ลระบบยั งสามารถตั้ งค่าฟงก์ชันการพิมพ์แบบไร้สายโดยตรงได้ อีกด้วย แถบนีจะไม่ปรากฏ
ข่ายที ใช้ IP นอกจากนี ผู้ดแ
่ อเครืองพิ
่ อมต่
่ มพ์กับคอมพิวเตอร ์ของคณ
ุ โดยตรง
เมือเชื

ุ สามารถเปลี่ยนการตั้ งค่าเครือข่ายจาก
ให้ คณ
ุ ได้
คอมพิวเตอร ์ของคณ
แถบ HP Web Services
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่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ

่ อทางเว็บต่างๆ กั บเครืองพิ
่ มพ์
ใช้เมนูน้ ี เพื่อตั้ งค่าและใช้เครืองมื
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การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Utility สำหรับ OS X
่ มพ์ หรือเพื่อดห
่ มพ์จากคอมพิวเตอร ์ของคณ
ู รือเปลี่ยนแปลงการตั้ งค่าเครืองพิ
ุ
ใช้ HP Utility เพื่อตรวจสอบสถานะเครืองพิ
่ อด้วยสาย USB หรือเชือมต่
่ อกั บเครือข่าย TCP/IP
่
่ มพ์เชือมต่
ุ สามารถใช้ HP Utility เมือเครื
คณ
องพิ

เปิด HP Utility
1.

ที่คอมพิวเตอร ์ ให้ เปิ ดเมนู System Preferences แล้วคลิ ก Print & Fax, Print & Scan หรือ Printers & Scanners

2.

่ มพ์ ในรายการ
เลื อกเครืองพิ

3.

้ิ
ุ Options & Supplies (ตั วเลื อกและอปุ กรณ์สนเปลื
คลิ กป่ ม
อง)

4.

ู ิลิตี)
คลิ กแถบ Utility (ยท

5.

่ มพ์)
ุ Open Printer Utility (เปิ ดยท
ู ิลิตีเครืองพิ
คลิ กป่ ม

ุ สมบัติของ HP Utility
คณ
่ อ HP Utility มีรายการเหล่านี้ :
แถบเครืองมื
●

ุ ้ เพื่อแสดงหรือซ่อนผลิ ตภั ณฑ์ Mac ที่ HP Utility พบ
Devices (อปุ กรณ์): คลิ กป่ มนี

●

ุ ้ เพื่อกลั บไปที่มม
ุ มองหลั ก HP Utility
All Settings (การตั้ งค่าทั้ งหมด): คลิ กป่ มนี

●

ุ ้ เพื่อเปิ ดเบราเซอร ์และไปที่เว็บไซต์สนั บสนุนของ HP
HP Support: คลิ กป่ มนี

●

้ิ
ุ กรณ์สนเปลื
ุ ้ เพื่อเปิ ดเว็บไซต์ของ HP SureSupply
Supplies (อป
อง): คลิ กป่ มนี

●

Registration (การลงทะเบียน): คลิ กป่ ุมนี้ เพื่อเปิ ดเว็บไซต์การลงทะเบียนของ HP

●

ุ ้ เพื่อเปิ ดเว็บไซต์ โครงการรี ไซเคิ ลของ HP Planet Partners
Recycling (การรี ไซเคิ ล): คลิ กป่ มนี

่ ่คณ
ุ เปิ ดได้ ด้วยการคลิ กในรายการ All Settings (การตั้ งค่าทั้ งหมด) ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิงที
ุ
HP Utility ประกอบด้วยหน้ าต่างๆ ที่คณ
สามารถทำได้จาก HP Utility
รายการ

คำอธิบาย

้ิ
Supplies Status (สถานะของวั สดุสนเปลื
อง)

้ิ
่ มพ์ และลิงค์สำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองออนไลน์
แสดงสถานะอุปกรณ์สนเปลื
องของเครืองพิ

่
Device Information (ข้ อมูลเครือง)

่ มพ์ที่เลื อกในขณะนี้ รวมถึ ง ID บริการของเครืองพิ
่ มพ์ (หากได้รับการกำหนด), เวอร ์
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกั บเครืองพิ
ชั นของเฟิ ร ์มแวร ์ (เวอร ์ชั น FW),หมายเลขผลิ ตภั ณฑ์ และ IP แอดเดรส

Commands (คำสั่ง)

ส่งตัวอักขระพิเศษหรือคำสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หลังจากงานพิมพ์เสร็จ
หมายเหตุ: ตั วเลื อกนี้จะใช้ ได้ เฉพาะหลั งจากที่คุณเปิ ดเมนู View (ดู) และเลื อกตั วเลื อกรายการ Show
Advanced Options (แสดงตั วเลื อกขั้ นสูง) เท่านั้ น

Color Usage (การใช้ส)ี

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานสีที่เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์

่ มพ์สเี ท่านั้ น)
(เครืองพิ
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รายการ

คํ าอธิบาย

File Upload (อั ป โหลดไฟล์)

่ มพ์ คุณสามารถอั ป โหลดไฟล์ประเภทต่อไปนี้ ได้ :
ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร ์ ไปยั งเครืองพิ
○

HP LaserJet printer command language (.PRN)

○

Portable document format (.PDF)

○

Postscript (.PS)

○

Text (.TXT)

Power Management (การจั ดการพลั งงาน)

กำหนดค่าการตั้งค่าการประหยัดของเครื่องพิมพ์

Update Firmware (อั ปเดตเฟิ ร ์มแวร ์)

่ มพ์
ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตเฟิ ร ์มแวร ์ ไปยั งเครืองพิ
หมายเหตุ: ตั วเลื อกนี้จะใช้ ได้ เฉพาะหลั งจากที่คุณเปิ ดเมนู View (ดู) และเลื อกตั วเลื อกรายการ Show
Advanced Options (แสดงตั วเลื อกขั้ นสูง) เท่านั้ น

HP Connected

เข้าถึ งเว็บไซต์ของ HP Connected

Upload Fonts (อั ป โหลดแบบอั กษร)

่ มพ์
อั ป โหลดแบบอั กษรจากคอมพิวเตอร ์ ไปยั งเครืองพิ

Message Center (ศูนย์ข้อความ)

่ มพ์
้ บเครืองพิ
แสดงเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึนกั

Duplex Mode (โหมดพิมพ์สองด้าน)

เปิ ดโหมดการพิมพ์สองด้านอั ตโนมั ติ

Network Settings (การตั้ งค่าเครือข่าย)

กำหนดค่าเครือข่าย เช่น การตั้ งค่า IPv4, การตั้ งค่า IPv6, การตั้ งค่า Bonjour และการตั้ งค่าอื่ นๆ

่ อเครือข่ายเท่านั้ น)
่ มพ์ที่เชือมต่
(เครืองพิ
้ิ
Supplies Management (การจั ดการอุปกรณ์สน
เปลื อง)

กำหนดค่าการตอบสนองของเครื่องพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้จะหมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้

Trays Configuration (การกำหนดถาด)

กำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับแต่ละถาด

Additional Settings (การตั้ งค่าเพิ่มเติ ม)

่ มพ์
เปิ ด HP Embedded Web Server (EWS) ของเครืองพิ
หมายเหตุ:

่ อ USB
ไม่สนั บสนุนการเชือมต่

Proxy Server Settings (การตั้ งค่าเซิร ์ฟเวอร ์พร็อก
ซี)่

กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่สำหรับเครื่องพิมพ์

Basic Fax Settings (การตั้ งค่าแฟกซ ์พื้นฐาน)

ตั้งค่าฟิลด์ในหัวแฟกซ์และกำหนดวิธีที่เครื่องพิมพ์จะรับสายเรียกเข้า

(รุน
่ แฟกซ์ MFP ท่านั้ น)
Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)

่ มพ์ ให้ สง่ แฟกซ ์ขาเข้าไปยั งหมายเลขอื่ น
ตั้ งค่าเครืองพิ

(รุน
่ แฟกซ์ MFP ท่านั้ น)
Fax Logs (บั นทึกของแฟกซ ์)

ดูบันทึกของแฟกซ ์ทั้ งหมด

(รุน
่ แฟกซ์ MFP ท่านั้ น)
Fax Speed Dials (แฟกซ์ด่วน)

เพิ่มหมายเลขแฟกซ์ ในรายการโทรด่วน

(รุน
่ แฟกซ์ MFP ท่านั้ น)
Junk Fax Blocking (บล็ อกแฟกซ ์ข้ อความโฆษณา)

จั ดเก็บหมายเลขแฟกซ ์ที่คุณต้ องการบล็ อก

(รุน
่ แฟกซ์ MFP ท่านั้ น)
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่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ
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Scan to E-mail (สแกนไปยั งอี เมล์)

เปิ ดหน้ า HP Embedded Web Server (EWS) สำหรับการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการสแกนไปยังอีเมล์

่ มพ์ MFP เท่านั้ น)
(เครืองพิ
Scan to Network Folder (สแกนไปยั งโฟลเดอร ์
เครือข่าย)

เปิ ดหน้ า HP Embedded Web Server (EWS) สำหรับการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการสแกนไปยังโฟลเดอร์
เครือข่าย

่ มพ์ MFP เท่านั้ น)
(เครืองพิ
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กำหนดค่าเครือข่าย IP
บทนำ
ใช้ส่วนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายของเครื่องพิมพ์
●

่ มพ์รว่ มกั น
์ ่ยวกั บการใช้เครืองพิ
ข้ อสงวนสิทธิเกี

●

ู รือเปลี่ยนการตั้ งค่าเครือข่าย
ดห

●

่
่ มพ์ ในเครือข่าย
การเปลี่ยนชือเครื
องพิ

●

ุ
กำหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคม

ข้อสงวนสิทธเก
ิ ์ ี่ยวกับการใช้เครองพ
ื่ ิมพร์ ว่ มกัน
ุ สมบั ติดังกล่าวเป็ นฟงก์ชันของระบบปฏิ บัติการของ Microsoft และไม่ ใช่
HP ไม่สนั บสนุนเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เนื่ องจากคณ
่
่
ไดรเวอร ์เครืองพิมพ์ของ HP ไปที Microsoft www.microsoft.com

ู รอื เปลี่ยนการตั้งคา่ เครอื ขา่ ย
ดห
ใช้ HP Embedded Web Server เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า IP
1.

เปิ ด HP Embedded Web Server (EWS):
a.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK เปิ ดเมนู การตั้ งค่าเครือข่าย แล้วเลื อก แสดง IP แอดเดรส
แผงควบคม
่
่
เพือแสดง IP แอดเดรสหรือชือโฮสต์
่ อ
่ มพ์ ให้ แตะป่ มข้
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ อมลู การเชือมต่
แผงควบคม
ุ Network Connected
ป่ ม
่
IP แอดเดรสหรือชือโฮสต์

b.

่ อ) หรือป่ ม
ุ Network Wi-Fi ON
(เครือข่ายที่เชือมต่

แล้วแตะ

(Wi-Fi เครือข่ายเปิ ด) เพื่อแสดง

่
่ มพ์ กดป่ ม
ุ ของเครืองพิ
ุ
เปิ ดเว็บเบราเซอร ์ และในบรรทั ดที่อยู่ ให้ พิมพ์ที่อยู่ IP หรือชือโฮสต์
ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคม
้
Enter บนแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร ์ EWS จะเปิ ดขึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอร ์แสดงข้ อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรั บ
่
รองความปลอดภั ยของเว็บไซต์น้ ี มีปญหา) เมือพยายามเปิ
ด EWS ให้ คลิ ก Continue to this website (not
recommended) (ไปยั งเว็บไซต์น้ ี ต่อ (ไม่แนะนำ))
การเลื อก Continue to this website (not recommended) (ไปยั งเว็บไซต์น้ ี ต่อ (ไม่แนะนำ)) จะไม่เป็ นอั นตรายกั บ
่ มพ์ HP
คอมพิวเตอร์ขณะนำทางภายใน EWS ของเครืองพิ
2.

คลิ กแท็บ Networking (เครือข่าย) เพื่อดขู ้ อมลู เครือข่าย เปลี่ยนการตั้ งค่าตามต้ องการ

่
องพ
การเปลี่ยนชือเคร
ื่ ิมพ ์ ในเครอื ขา่ ย
หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายเพื่อให้สามารถระบุได้โดยไม่ซ้ำกัน ให้ ใช้ HP Embedded Web Server
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่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ
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1.

เปิ ด HP Embedded Web Server (EWS):
a.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK เปิ ดเมนู การตั้ งค่าเครือข่าย แล้วเลื อก แสดง IP แอดเดรส
แผงควบคม
่
เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชือโฮสต์
่ อ
่ มพ์ ให้ แตะป่ ุมข้ อมลู การเชือมต่
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
แผงควบคม
ุ Network Connected
ป่ ม
่
IP แอดเดรสหรือชือโฮสต์

b.

่ อ) หรือป่ ม
ุ Network Wi-Fi ON
(เครือข่ายที่เชือมต่

แล้วแตะ

(Wi-Fi เครือข่ายเปิ ด) เพื่อแสดง

่
่ มพ์ กดป่ ม
ุ ของเครืองพิ
ุ
เปิ ดเว็บเบราเซอร ์ และในบรรทั ดที่อยู่ ให้ พิมพ์ที่อยู่ IP หรือชือโฮสต์
ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคม
้
Enter บนแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร ์ EWS จะเปิ ดขึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอร ์แสดงข้ อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรั บ
่
รองความปลอดภั ยของเว็บไซต์น้ ี มีปญหา) เมือพยายามเปิ
ด EWS ให้ คลิ ก Continue to this website (not
้
recommended) (ไปยั งเว็บไซต์นีต่อ (ไม่แนะนำ))
การเลื อก Continue to this website (not recommended) (ไปยั งเว็บไซต์น้ ี ต่อ (ไม่แนะนำ)) จะไม่เป็ นอั นตรายกั บ
่ มพ์ HP
คอมพิวเตอร์ขณะนำทางภายใน EWS ของเครืองพิ
2.

เปิ ดแท็บ ระบบ

3.

่
่ มพ์เรมต้
เปิ ดหน้ า ข้ อมลู อปุ กณ์ ชือเครื
องพิ
ิ่ นอยู่ ในฟิ ลด์ สถานะอปุ กรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อนี้เพื่อระบุเครื่องพิมพ์นี้โดยไม่ซ้ำ
กั นได้
หมายเหต:ุ

4.

การป้อนข้อมูลในฟิลด์อื่นในหน้าสามารถทำหรือไม่ก็ได้

ุ ใช้ เพื่อบั นทึกการเปลี่ยนแปลง
คลิ กป่ ม

ุ
กำหนดค่าพารามิเตอร์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคม
ุ เพื่อตั้ งค่าแอดเดรส IPv4, ซั บเน็ ตมาสก์ และเกตเวย์เรมต้
ใช้เมนูแผงควบคม
ิ่ นด้วยตนเอง
ุ 2 บรรทั ด
แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ุม OK
ุ เครืองพิ
บนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.
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●

การตั้ งค่าเครือข่าย

●

การกำหนดค่า TCP/IP

●

ด้วยตนเอง

ุ กู ศรและป่ ม
ุ OK เพื่อป้ อน IP แอดเดรส, ซั บเน็ ตมาสก์ และเกตเวย์เรมต้
ุ OK เพื่อบั นทึกการเปลี่ยนแปลง
ใช้ป่ มล
ิ่ น แล้วแตะป่ ม

กํ าหนดค่าเครือข่าย IP
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ุ หน้ าจอสั มผั ส
แผงควบคม

60

1.

่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :
●

การตั้ งค่าเครือข่าย

●

การกำหนดค่า TCP/IP

●

ด้วยตนเอง

3.

ุ
ุ OK แตะป่ ม
ุ ใช่ เพื่อยืนยั น
ใช้แผงป่ มกดบนหน้
าจอสั มผั สเพื่อป้ อน IP แอดเดรส และแตะป่ ม

4.

ใช้แผงป่ ุมกดบนหน้ าจอสั มผั สเพื่อป้ อนซั บเน็ ตมาสก์ และแตะป่ ุม OK แตะป่ ุม ใช่ เพื่อยืนยั น

5.

ุ
ุ OK แตะป่ ม
ุ ใช่ เพื่อยืนยั น
ใช้แผงป่ มกดบนหน้
าจอสั มผั สเพื่อป้ อนเกตเวย์เรมต้
ิ่ น และแตะป่ ม

่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ

THWW

ุ ลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเครองพ
คณ
ื่ ิมพ ์
บทนำ
เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติความปลอดภัยหลายอย่างเพื่อจำกัดบุคคลที่เข้าถึงการกำหนดค่า เพื่อรั กษาความปลอดภั ยข้ อมลู และเพื่อป้ องกั นการ
เข้าถึ งส่วนประกอบฮาร ์ดแวร ์ที่มีคา่
●

กำหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านระบบโดยใช้ HP Embedded Web Server

กำหนดหรือเปลี่ยนรหัสผ่านระบบโดยใช้ HP Embedded Web Server
กำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบในการเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์และ HP Embedded Web Server เพื่อให้ ผ้ ู ใช้งานที่ ไม่ ได้ รับอนุญาตไม่
่ มพ์ ได้
สามารถเปลี่ยนการตั้ งค่าเครืองพิ
1.

เปิ ดเว็บเซิร ์ฟเวอร ์แบบฝงตั ว (EWS) ของ HP:
a.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK เปิ ดเมนู การตั้ งค่าเครือข่าย แล้วเลื อก แสดง IP แอดเดรส
แผงควบคม
่
่
เพือแสดง IP แอดเดรสหรือชือโฮสต์
่ อ
่ มพ์ ให้ แตะป่ มข้
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ อมลู การเชือมต่
แผงควบคม
ุ Network Connected
ป่ ม
่
IP แอดเดรสหรือชือโฮสต์

b.

่ อ) หรือป่ ม
ุ Network Wi-Fi ON
(เครือข่ายที่เชือมต่

แล้วแตะ

(Wi-Fi เครือข่ายเปิ ด) เพื่อแสดง

่
ุ ของผลิ ตภั ณฑ์ กดแป้ น
เปิ ดเว็บเบราเซอร ์ และในบรรทั ดที่อยู่ ให้ พิมพ์ที่อยู่ IP หรือชือโฮสต์
ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคม
้
Enter บนแป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร ์ EWS จะเปิ ดขึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอร ์แสดงข้ อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรั บ
่
รองความปลอดภั ยของเว็บไซต์น้ ี มีปญหา) เมือพยายามเปิ
ด EWS ให้ คลิ ก Continue to this website (not
recommended) (ไปยั งเว็บไซต์น้ ี ต่อ (ไม่แนะนำ))
การเลื อก Continue to this website (not recommended) (ไปยั งเว็บไซต์น้ ี ต่อ (ไม่แนะนำ)) จะไม่เป็ นอั นตรายกั บ
่ มพ์ HP
คอมพิวเตอร์ขณะนำทางภายใน EWS ของเครืองพิ
2.

คลิ กแถบ การรั กษาความปลอดภั ย

3.

เปิ ดเมนู ความปลอดภั ยทั ่วไป

4.

่ ่อเชือมโยงกั
่
่ ้ ู ใช้
ู แ
ู ลระบบภายใน ให้ ป้อนชือเพื
ในพื้นที่ชือ่ ตั้ งค่ารหั สผ่านผ้ ด
บรหั สผ่านในฟิ ลด์ ชือผ

5.

ป้ อนรหั สผ่านในฟิ ลด์ รหั สผ่านใหม่ แล้วป้ อนอี กครั้งในฟิ ลด์ ป้ อนรหั สผ่าน
หมายเหต:ุ

6.

คลิ กป่ ุม ใช้
หมายเหต:ุ
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ในการเปลี่ยนรหั สผ่านที่มีอยู่ ให้ ป้อนรหั สผ่านที่มีอยูก่ อ่ นในฟิ ลด์ รหั สผ่านเดิ ม

จดรหั สผ่านเก็บไว้ และจั ดเก็บไว้ ในที่ๆ ปลอดภั ย

่ มพ์
ุ ลั กษณะด้านการรั กษาความปลอดภั ยของเครืองพิ
คณ
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การตั้งคา่ การประหยัด
บทนำ
้ิ
่ มพ์มีคณ
ุ สมบั ติประหยั ดหลายอย่างเพื่อช่วยประหยั ดพลั งงานและวั สดสุ นเปลื
เครืองพิ
อง
●

พิมพ์ด้วย EconoMode

●

กำหนดค่าพักเครื่อง/ปิ ดอั ตโนมั ติหลั งจาก

●

ตั้ งค่าหน่วงเวลาปิ ดระบบหลั งจาก และกำหนดค่าให้เครื่องพิมพ์ใช้พลังงาน 1 วั ตต์หรือน้ อยกว่า

●

กำหนดค่าการตั้งค่าหน่วงเวลาปิดเครื่อง

พิมพด์ ้วย EconoMode
่ มพ์น้ ี มีตัวเลื อก EconoMode สำหรับการพิมพ์เอกสารฉบับร่าง การใช้ โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้ อยลง แต่ก็จะทำให้
เครืองพิ
ุ ภาพการพิมพ์ลดลงเช่นกั น
คณ
ู่ านเกิ นกว่าอายขุ องชิ้นส่วนใน
HP ไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลื ออยน
่
่
ุ ภาพการพิมพ์เรมลดลง
ตลั บผงหมึก หากคณ
และไม่สามารถยอมรั บได้ โปรดพิจารณาการเปลี ยนตลั บผงหมึก
ิ
หมายเหต:ุ

ุ คณ
ุ สามารถตั้ งค่าได้ โดยใช้ HP Embedded Web Server
หากไม่มีตัวเลื อกนี้ อยู่ ในไดรเวอร ์การพิมพ์ของคณ

1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์ แล้วคลิ กป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
เลื อกเครืองพิ

3.

ุ ภาพ
คลิ กแท็บ กระดาษ/คณ

4.

่
คลิ กกล่องกาเครืองหมาย
EconoMode

กำหนดค่าพักเครื่อง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก
ุ 2 บรรทั ด
แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ OK
บนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.

●

การตั้ งค่าระบบ

●

การตั้ งค่าพลั งงาน

●

่
พั กเครือง/ปิ
ดอั ตโนมั ติหลั งจาก

ุ OK
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเวลาสำหรับหน่วงเวลาพักเครื่อง/ปิ ดอั ตโนมั ติหลั งจาก แล้วกดป่ ม

ุ หน้ าจอสั มผั ส
แผงควบคม
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1.

่ มพ์ ให้ แตะป่ ุม การตั้ งค่า
ุ เครืองพิ
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ
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3.

●

การตั้ งค่าระบบ

●

การตั้ งค่าพลั งงาน

●

่
พั กเครือง/ปิ
ดอั ตโนมั ติหลั งจาก

เลือกเวลาสำหรับหน่วงเวลาพักเครื่อง/ปิ ดอั ตโนมั ติหลั งจาก

ตั้งคา่ หนว่ งเวลาปิดระบบหลังจาก และกำหนดค่าให้เครื่องพิมพ์ใช้พลังงาน 1 วัตตห์ รอื น้อยกวา่
หมายเหต:ุ

่ มพ์ปิดเครือง
่ การใช้พลั งงานจะเท่ากั บ 1 วั ตต์หรือน้ อยกว่า
หลั งจากเครืองพิ

ุ 2 บรรทั ด
แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ OK
บนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.

●

การตั้ งค่าระบบ

●

การตั้ งค่าพลั งงาน

●

่
ปิ ดเครืองหลั
งจาก

เลือกเวลาสำหรับหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก
หมายเหต:ุ

่
ค่าเรมต้
ิ่ นคื อ 4 ชั วโมง

ุ หน้ าจอสั มผั ส
แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.

●

การตั้ งค่าระบบ

●

การตั้ งค่าพลั งงาน

●

่
ปิ ดเครืองหลั
งจาก

เลือกเวลาสำหรับหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก
หมายเหต:ุ

่
ค่าเรมต้
ิ่ นคื อ 4 ชั วโมง

กำหนดค่าการตั้งค่าหน่วงเวลาปิดเครื่อง
ุ 2 บรรทั ด
แผงควบคม
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1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ OK
บนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

การตั้ งค่าการประหยั ด
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3.

●

การตั้ งค่าระบบ

●

การตั้ งค่าพลั งงาน

●

่
Delay Shut Down (หน่วงเวลาปิ ดเครือง)

เลื อกหนึ ่งในตั วเลื อกหน่วงเวลา:
●

●

No Delay (ไม่หน่วงเวลา): เครื่องพิมพ์จะปิดเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดโดยการตั้งค่าปิดระบบ
หลั งจาก
่ อกตั วเลื อกนี้ เครืองพิ
่ มพ์จะไม่ปิดเครืองยกเ
่
When Ports Are Active (เมื่อพอร์ตทำงานอยู่): เมือเลื
ว้นพอร ์ตทั้ งหมดไม่ ได้ ใช้
่
่
่
่
่
งาน การเชือมต่อเครือข่ายหรือการเชือมต่อโทรสารที ใช้งานจะป้ องกั นไม่ ให้ เครืองพิมพ์ปิดเครือง

ุ หน้ าจอสั มผั ส
แผงควบคม
1.

ุ การตั้ งค่า
แตะป่ ม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :

3.

●

การตั้ งค่าระบบ

●

การตั้ งค่าพลั งงาน

●

่
Delay Shut Down (หน่วงเวลาปิ ดเครือง)

เลื อกหนึ ่งในตั วเลื อกหน่วงเวลา:
●

●
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่ มพ์
ุ เครืองพิ
บนแผงควบคม

No Delay (ไม่หน่วงเวลา): เครื่องพิมพ์จะปิดเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำหนดโดยการตั้งค่าปิดระบบ
หลั งจาก
่ อกตั วเลื อกนี้ เครืองพิ
่ มพ์จะไม่ปิดเครืองยกเ
่
When Ports Are Active (เมื่อพอร์ตทำงานอยู่): เมือเลื
ว้นพอร ์ตทั้ งหมดไม่ ได้ ใช้
่
่ มพ์ปิดเครือง
่
งาน การเชือมต่อเครือข่ายที่ ใช้งานจะป้ องกั นไม่ ให้ เครืองพิ

่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เป็นเครื่องมือชั้นนำที่ได้รับรางวัล ใช้สำหรับจัดการเครื่องพิมพ์ HP ที่อยู่ ในเครือข่ายหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
่ มพ์ เครืองพิ
่ มพ์มัลติ ฟงก์ชัน และเครืองส่
่ งระบบดิจิตอล โซลชู ั นเดี ยวนี้ ช่วยคณ
ุ ติ ดตั้ ง ตรวจติ ดตาม บำรุงรักษา แก้ ปญหา
ได้ แก่ เครืองพิ
่
่มพน
ู ผลผลิ ตทางธรุ กิจได้ ในที่สดุ โดยช่วยประหยั ดเวลา
และรักษาความปลอดภัยให้การทำงานด้านการพิมพ์และภาพจากระยะไกล ซึงจะเพิ
ุ ค่าใช้จา่ ย และปกป้ องการลงทน
ุ ของคณ
ุ
ควบคม
่ มพ์ โดยเฉพาะ ไปที่ www.hp.com/go/
ูเ่ ป็ นระยะๆ เพื่อให้ การสนั บสนุนคณ
ุ สมบั ติเครืองพิ
การอั ปเกรด HP Web Jetadmin จะมีขนอย
ึ้
่
่
่
webjetadmin และคลิ กลิ งค์ Self Help and Documentation เพือศึกษาเพิมเติ มเกี ยวกั บการอั ปเกรด
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HP Web Jetadmin
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อัปเดตเฟิรมแวร
์
์
่ มพ์เป็ นระยะๆ, แอปพลิ เคชั น Web Services ใหม่ และคณ
ุ สมบั ติ ใหม่ ในแอปพลิ เคชั น Web Services ที่มีอยู่
HP จะมีการอั ปเดตเครืองพิ
่
ุ อั ปเดตเฟิ ร ์มแวร ์ แอปพลิ เคชั น Web Service จะ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เดียว เมือคณ
อั ปเดตโดยอั ตโนมั ติ
่ มพ์
มีสามวิธีที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์นี้ ใช้หนึ ่งในวิธต
ี อ่ ไปนี้ เท่านั้ นเพื่ออั ปเกรดเฟิ ร ์มแวร ์เครืองพิ

ุ
วิธท
ี ี่หนึ่ง: อัปเดตเฟิรมแวร
์
์ โดยใช้แผงควบคม
่ มพ์ ให้ โหลดอั ป
ุ (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น) และ/หรือตั้ งค่าเครืองพิ
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อโหลดเฟิ ร ์มแวร ์จากแผงควบคม
่
่
เดตเฟิ ร ์มแวร ์ ในอนาคตโดยอั ตโนมั ติ สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB ให้ ข้ามไปทีวิธท
ี ีสอง
1.

่ อกั บเครือข่ายแบบใช้สาย (Ethernet) หรือไร้สายที่มีการเชือมต่
่ ออิ นเทอร ์เน็ ตแล้ว
่ มพ์เชือมต่
ตรวจสอบว่าเครืองพิ
หมายเหต:ุ

2.

3.

่ มพ์ ให้ เปิ ดเมนู การตั้ งค่า
ุ เครืองพิ
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
●

้ งค่า
ุ
สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้ แตะป่ มการตั

●

ุ กู ศรซ้ายหรือขวา
สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้ กดป่ มล

เลื่อนและเปิ ดเมนู บริการ แล้วเปิ ดเมนู การอั ปเดต LaserJet
หมายเหต:ุ

4.

หากไม่มีตัวเลื อก การอั ปเดต LaserJet ในรายการ ให้ ใช้วิธท
ี ี่สอง

ตรวจสอบการอั ปเดต
●

สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้ แตะ ตรวจหาการอั ปเดตตอนนี้

●

สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้ เลื อก ตรวจสอบการอั ปเดต

หมายเหต:ุ
อั ตโนมั ติ
5.

่ อกั บอิ นเทอร ์เน็ ตเพื่ออั ปเดตเฟิ ร ์มแวร ์ผ่านการเชือมต่
่ อเครือข่าย
่ มพ์ต้องเชือมต่
เครืองพิ

่ มพ์จะตรวจสอบการอั ปเดตโดยอั ตโนมั ติ และหากตรวจพบเวอร ์ชั นใหม่กว่า กระบวนการอั ปเดตจะเรมต้
เครืองพิ
ิ่ นโดย

่ มพ์ ให้ อัปเดตเฟิ ร ์มแวร ์ โดยอั ตโนมั ติเมือมี
่ การอั ปเดต
ตั้ งค่าเครืองพิ
่ มพ์ ให้ เปิ ดเมนู การตั้ งค่า
ุ เครืองพิ
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
●

้ งค่า
ุ
สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้ แตะป่ มการตั

●

ุ กู ศรซ้ายหรือขวา
สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้ กดป่ มล

เลื่อนและเปิ ดเมนู บริการ เปิ ดเมนู การอั ปเดต LaserJet แล้วเลื อกเมนู จั ดการการอั ปเดต
่ มพ์ ให้ อัปเดตเฟิ ร ์มแวร ์ โดยอั ตโนมั ติ
ตั้ งค่าเครืองพิ

66

●

สำหรับแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส ให้ ตั้งค่าตั วเลื อก อนุญาตการอั ปเดต เป็ น ใช่ (ใช่) แล้วตั้ งค่าตั วเลื อก ตรวจสอบอั ตโนมั ติ เป็ น
เปิ ด

●

สำหรับแผงควบคุมมาตรฐาน ให้ ตั้งค่าตั วเลื อก อนุญาตการอั ปเดต เป็ น ใช่ แล้วตั้ งค่าตั วเลื อก ตรวจสอบอั ตโนมั ติ เป็ น เปิ ด

่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ
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วิธท
ี ี่สอง: อัปเดตเฟิรมแวร
์
์ โดยใช้ Firmware Update Utility
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อดาวน์ โหลดและติ ดตั้ ง Firmware Update Utility จาก HP.com ด้วยตนเอง
หมายเหต:ุ วิธีนี้เป็นตัวเลือกเดียวในการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และยั งใช้กับ
่ อกั บเครือข่ายได้ ด้วย
่ มพ์ที่เชือมต่
เครืองพิ
1.

่ มพ์ ในฟิ ลด์ค้นหา กดป่ ม
ุ ENTER แล้วเลื อก
ไปที่ www.hp.com/go/support คลิ กลิ งค์ Drivers & Software พิมพ์ชอเครื
องพิ
ื่
่
เครืองพิมพ์จากรายการผลการค้ นหา

2.

เลื อกระบบปฏิ บัติการ

3.

ภายใต้ สว่ น Firmware ให้ ค้นหา Firmware Update Utility

4.

คลิ ก Download คลิ ก Run แล้วคลิ ก Run อี กครั้ง

5.

่ ท
่ มพ์จากรายการดรอปดาวน์ แล้วคลิ ก Send Firmware
ู ิลิตีเปิ ด ให้ เลื อกเครืองพิ
เมือย
หมายเหต:ุ
Config

6.
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ในการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งก่อนหรือหลังกระบวนการอัปเดต ให้ คลิ ก Print

ุ Exit เพื่อปิ ดยท
ู ิลิตี
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิ กป่ ม

อั ปเดตเฟิ ร ์มแวร ์
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่ มพ์
บท 5 จั ดการเครืองพิ
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6

การแก้ปญหา

●

การสนั บสนุนลกู ค้ า

●

ุ (รุน
ระบบวิธี ใช้ที่แผงควบคม
่ หน้ าจอสั มผั สเท่านั้ น)

●

นำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้

●

่ มพ์
้
ุ เครืองพิ
ข้ อความ “ตลั บหมึกเหลื อน้ อย” หรือ “ตลั บหมึกเหลื อน้ อยมาก” ปรากฏขึนบนแผงควบค
ม

●

่ มพ์ ไม่ดึงกระดาษหรือป้ อนกระดาษผิดพลาด
เครืองพิ

●

นำกระดาษที่ติดออก

●

ุ ภาพงานพิมพ์
ปรั บปรงุ คณ

●

แก้ ปญหาเครือข่ายแบบใช้สาย

●

การแก้ ปญหาเครือข่ายแบบไร้สาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
ไปที่ www.hp.com/support/colorljM252
วิธี ใช้ที่ครอบคลมุ ทั้ งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์มีข้อมูลต่อไปนี้ :
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●

ติดตั้งและกำหนดค่า

●

เรยี นรู้และใช้

●

การแก้ ปญหา

●

ดาวน์ โหลดการอั ปเดตซอฟต์แวร ์

●

เข้าร่วมฟอรั มการสนั บสนุน

●

ค้ นหาข้ อมลู การรั บประกั นและข้ อบั งคั บ
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การสนับสนุนลกู ค้า
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์สำหรับประเทศ/พื้นที่ของคุณ
่
่ หมายเลขซีเรยี ล วั นที่ซื้อ และคำอธิบายปัญหาให้พร้อม
เตรียมข้ อมูลชือเครื
อง
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่
่ มพ์
หมายเลขโทรศั พท์ของแต่ละประเทศ/พื้นทีจะอยู
่ ในแผ่นเอกสารในกล่องเครืองพิ
่
หรือที www.hp.com/support/

่
รั บการสนั บสนุนทางอิ นเทอร ์เน็ ต 24 ชั วโมง
และดาวน์ โหลดยูทิลิตีซอฟต์แวร ์และ
ไดรเวอร ์

www.hp.com/support/colorljM252

สั่งซื้อบริการหรือข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP

www.hp.com/go/carepack

่ มพ์ของคุณ
ลงทะเบียนเครืองพิ

www.register.hp.com

บท 6 การแก้ ปญหา
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ุ (รุน
ระบบวิธี ใช้ที่แผงควบคม
่ หน้าจอสั มผัสเทา่ นั้น)
่
่ มพ์น้ ี มีระบบวิธี ใช้ ในตั วซึงจะอธิ
ุ ธี ใช้
เครืองพิ
บายเกี่ยวกั บการใช้หน้ าจอแต่ละหน้ าจอ ในการเปิ ดระบบวิธี ใช้ ให้ แตะป่ มวิ

ุ ขวาบนของ
ที่มม

หน้ าจอ
ุ สามารถค้ นหาหั วข้ อที่ต้ องการ คณ
ุ สามารถเบราส ์ ไปยั งโครงสร้างเมนูโดยแตะที่ป่ ุมในเมนู
สำหรับบางหน้าจอ วิธี ใช้จะเปิ ดเมนูทั่วไปที่คณ
หน้าจอวิธีใช้บางหน้าจอมีแอนิเมชันแนะนำขั้นตอนต่างๆ เช่น การแก้ ปญหากระดาษติ ด
สำหรับหน้าจอที่มีการตั้งค่าสำหรับแต่ละงานไว้ วิธี ใช้จะแสดงหั วข้ อที่อธิบายถึ งตั วเลื อกในหน้ าจอนั้ น
ุ ธี ใช้
หากเครื่องพิมพ์แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือคำเตือน ให้ แตะป่ มวิ

เพื่อเปิ ดข้ อความที่อธิบายถึ งปญหา ข้อความนี้ยังมีคำ

แนะนำที่ช่วยในการแก้ปัญหาด้วย
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ุ (รุน
ระบบวิธี ใช้ที่แผงควบคม
่ หน้ าจอสั มผั สเท่านั้ น)
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นำค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้
การเรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะทำให้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครือข่ายทั้งหมดเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน โดยจะไม่รเี ซ็ต
จำนวนหน้า ขนาดถาด หรือภาษา ในการเรยี กคื นการตั้ งค่าเรมต้
ิ่ นจากโรงงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ข้ อควรระวั ง: การเรียกคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะทำให้การตั้งค่าทั้งหมดเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบหน้ าทีจั่ ดเก็บใน
หน่วยความจำ
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK
แผงควบคม
่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
แผงควบคม

2.

เปิ ดเมนู บริการ

3.

เลื อกตั วเลื อก เรยี กคื นค่าเรมต้
ิ่ น แล้วกดป่ ุม OK
่
เครืองจะเ
รมต้
ิ่ นใหม่ โดยอั ตโนมั ติ
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บท 6 การแก้ ปญหา
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ข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรอื “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏขนบนแผง
ึ้
ุ เครองพ
ควบคม
ื่ ิมพ ์
่ มพ์จะแสดงเมือตลั
่ บผงหมึกเหลื อน้ อย อายกุ ารใช้งานแท้ จริงที่เหลื ออยูข่ องตลั บผงหมึกอาจแตกต่างกั น โปรด
ตลั บหมึกเหลื อน้ อย: เครืองพิ
พิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้
ุ ภาพการพิมพ์ที่ยอมรั บได้ อีกต่อไป ในการเกลี่ยผงหมึก ให้ ถอด
พิมพ์ตอ่ ได้ โดยใช้ตลั บหมึกปจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้ คณ
่
่ มพ์อีก
ตลั บผงหมึกออกจากเครืองพิมพ์ และเขย่าตลั บหมึกเบาๆ ไปด้านหน้ าและด้านหลั งตามแกนแนวนอน ใส่ตลั บผงหมึกเข้าไป ในเครืองพิ
ครั้งและปิ ดฝา
ตลั บหมึกเหลื อน้ อยมาก: เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อปริมาณผงหมึกมีระดับต่ำมาก อายกุ ารใช้งานแท้ จริงที่เหลื ออยูข่ องตลั บผงหมึกอาจแตก
ต่างกั น หากต้ องการยืดอายกุ ารใช้งานของผงหมึก เขย่าตลั บหมึกเบาๆไปทั้ งสองด้าน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติด
่ ณ
ุ ภาพการพิมพ์ ไม่สามารถยอมรั บได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้ เว้นแต่คณ
ุ ภาพการพิมพ์ ไม่เป็ นที่พอใจอี กต่อไป
ตั้ งเมือค

้ ดุ ลง
่ บผงหมึกของ HP มีระดั บ น้ อยมาก การรั บประกั นการค้ ม
ุ ครองของ HP ในตลั บผงหมึกนั้ นจะสินส
เมือตลั

เปลี่ยนการตั้งคา่ “น้อยมาก”
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองถึงสถานะต่ำมากได้ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเหล่านี้ใหม่เมื่อติด
ตั้ งตลั บผงหมึกใหม่
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK
แผงควบคม
่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
แผงควบคม

2.

3.
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เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้ :
●

การตั้ งค่าระบบ

●

้ิ
การตั้ งค่าอปุ กรณ์สนเปลื
อง

●

ตลับหมึกสีดำ หรือ ตลั บหมึกสี

●

การตั้งค่าแบบต่ำมาก

เลื อกหนึ ่งในตั วเลื อกต่อไปนี้ :

่ มพ์
้
ุ เครืองพิ
ข้ อความ “ตลั บหมึกเหลื อน้ อย” หรือ “ตลั บหมึกเหลื อน้ อยมาก” ปรากฏขึนบนแผงควบค
ม
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●

่ มพ์แจ้ งเตื อนเมือตลั
่ บผงหมึกเหลื อน้ อยมาก แต่สามารถพิมพ์ตอ่ ได้
เลื อกตั วเลื อก ดำเนินการต่อ เพื่อตั้ งค่าให้ เครืองพิ

●

่ มพ์หยด
ุ เพื่อตั้ งค่าให้ เครืองพิ
ุ พิมพ์จนกว่าคณ
ุ จะเปลี่ยนตลั บผงหมึก
เลื อกตั วเลื อก หยด

●

่ มพ์หยด
ุ พิมพ์ และแจ้ งให้ คณ
ุ เปลี่ยนตลั บผงหมึก คณ
ุ สามารถรั บข้ อความแจ้ งนั้ น
เลื อกตั วเลื อก พรอมต์ เพื่อตั้ งค่าให้ เครืองพิ
่ มพ์น้ ี คื อ "พรอมต์เตื อนฉั นเมือถึ
่ ง 100 หน้ า, 200 หน้ า,
และดำเนินการพิมพ์ต่อได้ ตั วเลื อกที่ตั้ งค่าได้ ของลกู ค้ าของเครืองพิ
้
ุ ภาพ
300 หน้ า, 400 หน้ า หรือไม่เตื อน" ตั วเลื อกนีจะมอบความสะดวกสบายให้ แก่ลกู ค้ า แต่ ไม่ ได้ แสดงว่าหน้ าเหล่านี้จะมีคณ
การพิมพ์ที่ยอมรั บได้

้ิ
่ ้ออปุ กรณส์ นเปล
สั งซื
ื อง
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้ิ
่ ้ออุปกรณ์สนเปลื
สั งซื
องและกระดาษ

www.hp.com/go/suresupply

่ ้อผ่านผู้ ให้ บริการ
สั งซื

์ HP
ติ ดต่อผู้ ให้ บริการที่ ได้ รับสิทธิจาก

่ ้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)
สั งซื

ุ ให้ ป้อน IP แอดเดรส
ในการเข้าถึ ง ในเว็บเบราเซอร ์ที่รองรั บในคอมพิวเตอร ์ของคณ
่
่ มพ์ หรือชือโฮสต์
ของเครืองพิ
ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ ไปยั งเว็บไซต์
HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP
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เครองพ
ื่ ิมพ ์ ไมด่ ึ งกระดาษหรอื ป้อนกระดาษผิดพลาด
บทนำ
่ มพ์ ไม่ดึงกระดาษจากถาดหรือดึ งกระดาษหลายแผ่นในครั้งเดี ยว
โซลชู ั นต่อไปนี้จะช่วยแก้ ไขปญหาหากเครืองพิ
●

่ มพ์ ไม่ดึงกระดาษ
เครืองพิ

●

่ มพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น
เครืองพิ

เครองพ
ื่ ิมพ ์ ไมด่ ึ งกระดาษ
่ มพ์ ไม่ดึงกระดาษจากถาด ให้ ลองแก้ ไขดั งนี้
หากเครืองพิ
1.

เปิดเครื่องพิมพ์และนำกระดาษที่ติดอยู่ออก

2.

ุ
ใส่กระดาษให้ ตรงกั บขนาดงานพิมพ์ของคณ

3.

่ มพ์
ุ เครืองพิ
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าตั้ งค่าขนาดและประเภทกระดาษถกู ต้ องบนแผงควบคม

4.

ตรวจสอบว่าตั วกั้ นกระดาษในถาดได้ ปรั บให้ เหมาะกั บขนาดกระดาษอย่างถกู ต้ อง ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในถาด

5.

ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณตอบข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือไม่ ใส่กระดาษ และดำเนิน
การต่อ

6.

ลกู กลิ้ งด้านบนถาดอาจปนเปื้ อน ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้วยผ้าไร้ขนชุบน้ำอุ่นหมาดๆ

เครองพ
่
ื่ ิมพด์ ึ งกระดาษหลายแผน
่ มพ์ดึงกระดาษหลายแผ่นจากถาดกระดาษ ให้ ลองแก้ ไขดั งนี้
หากเครืองพิ

THWW

1.

่
ุ 180 และพลิ กไปมา อย่าคลีกระดาษออก
นำปึกกระดาษออกจากถาดแล้วงอกระดาษ หมน
ใส่ปึกกระดาษกลั บลงในถาด

2.

ใช้เฉพาะกระดาษที่เป็นไปตามข้อกำหนดกระดาษของ HP เท่านั้ น

3.

ใช้กระดาษที่ ไม่ยับ พั บ หรือเสียหาย หากจำเป็น ให้ ใช้กระดาษห่ออื่ น

4.

ตรวจสอบว่าไม่ ใส่กระดาษในถาดมากเกิ นไป หากใส่กระดาษมากเกิ นไป ให้นำปึกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จั ดปึ กกระดาษให้ ตรง
กั น แล้วใส่กลั บลงไป ในถาด

5.

ตรวจสอบว่าตั วกั้ นกระดาษในถาดได้ ปรั บให้ เหมาะกั บขนาดกระดาษอย่างถกู ต้ อง ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในถาด

6.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการพิมพ์อยู่ภายในข้อกำหนดที่แนะนำ

่ มพ์ ไม่ดึงกระดาษหรือป้ อนกระดาษผิดพลาด
เครืองพิ
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นำกระดาษที่ติดออก
บทนำ
ข้อมูลต่อไปนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหากระดาษติดออกจากเครื่องพิมพ์
●

พบกระดาษติดเป็นประจำหรือเกิดซ้ำ

●

ตำแหน่งที่กระดาษติด

●

นำกระดาษที่ติดออกจากช่องกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)

●

การนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2

●

การนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านหลังและบริเวณฟิวเซอร์

●

การนำกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก

●

นำกระดาษที่ติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านออก (รุน
่ พิมพ์สองด้านเท่านั้ น)

พบกระดาษติดเป็นประจำหรือเกิดซ้ำ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติดที่เป็นประจำ หากขั้ นตอนแรกไม่สามารถแก้ ไขปญหา ให้ทำตามขั้นตอนถัดไปจนกว่าคุณ
จะแก้ ไขปญหาได้
1.

่ มพ์ ให้นำกระดาษที่ติดออกและพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อทดสอบเครื่องพิมพ์
หากกระดาษติ ดในเครืองพิ

2.

ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าถาดสำหรับขนาดและประเภทกระดาษที่ถูกต้องบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ปรั บการตั้ งค่ากระดาษ หาก
จำเป็น
a.

่ มพ์ ให้ กดป่ ุม OK
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
แผงควบคม
่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
แผงควบคม

b.

เปิ ดเมนู การตั้ งค่าระบบ

c.

เปิ ดเมนู การตั้ งค่ากระดาษ

d.

เลื อกถาดจากรายการ

e.

เลื อกตั วเลื อก ประเภทกระดาษ แล้วเลื อกประเภทกระดาษที่อยู่ ในถาด

f.

เลื อกตั วเลื อก ขนาดกระดาษ แล้วเลื อกขนาดกระดาษที่อยู่ ในถาด

3.

่ มพ์ รอ 30 วินาที แล้วเปิ ดใหม่
ปิ ดเครืองพิ

4.

พิมพ์หน้าการทำความสะอาดเพื่อนำผงหมึกส่วนเกินออกจากภายในเครื่องพิมพ์
a.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK
แผงควบคม
่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
แผงควบคม

b.
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เปิ ดเมนู บริการ
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c.

เลื อก หน้าการทำความสะอาด

d.

่
่
ป้ อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมือเครื
องแจ้
งให้ ทราบ

e.

แตะป่ ุม OK เพื่อเริ่มกระบวนการทำความสะอาด
่ มพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปลี่ยนการ
เครืองพิ
วางแนว รอจนกว่ากระบวนการนี้ เสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้งไป

5.

พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อทดสอบเครื่องพิมพ์
่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK
แผงควบคม

a.

่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
แผงควบคม
b.

เปิ ดเมนู รายงาน

c.

เลื อก รายงานค่าคอนฟิ เกอเรชั น

หากขั้ นตอนเหล่านี้ ไม่สามารถแก้ ไขปญหา เครื่องพิมพ์อาจจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ติ ดต่อฝ่ ายสนั บสนุนลกู ค้ าของ HP

ตำแหน่งที่กระดาษติด

1

2
3
4
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5

1

ถาดกระดาษออก

โปรดดู การนำกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก ในหน้ า 86

2

ช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว
(ถาด 1)

โปรดดู นำกระดาษที่ติดออกจากช่องกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1) ในหน้ า 79

3

ถาด 2

โปรดดู การนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2 ในหน้ า 81

นํากระดาษที่ติ ดออก

77

78

4

ฝาด้านหลั งและบริเวณฟิ วเซอร ์

โปรดดู การนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านหลังและบริเวณฟิวเซอร์ ในหน้ า 84

5

อุปกรณ์พิมพ์สองด้าน (รุน
่
พิมพ์สองด้านเท่านั้ น)

โปรดดู นำกระดาษที่ติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านออก (รุน
่ พิมพ์สองด้านเท่านั้ น) ในหน้ า 87

บท 6 การแก้ ปญหา

THWW

นำกระดาษที่ติดออกจากช่องกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)
่ ดการติ ด แผงควบคม
ุ จะแสดงข้ อความแสดงข้ อผิดพลาด (แผงควบคม
ุ 2 บรรทั ด) หรือภาพเคลื่อนไหว (แผงควบคม
ุ หน้ าจอสั มผั ส) ที่
เมือเกิ
ช่วยในการนำกระดาษที่ติดออก
1.

่ มพ์
ดึ งถาด 2 ออกมาจากเครืองพิ

2.

กดลงบนช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยว แล้วดึ งถาดช่องป้ อน
กระดาษออก

THWW

นํากระดาษที่ติ ดออก
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3.

ค่อยๆ ดึ งกระดาษที่ติ ดออกตรงๆ จากช่องป้ อนกระดาษแผ่น
เดี ยว

4.

่ มพ์
ดั นถาดช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยวเข้าไป ในเครืองพิ

5.

ใส่และปิ ดถาด 2

บท 6 การแก้ ปญหา
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การนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2
่ ดการติ ด แผงควบคม
ุ จะแสดงข้ อความแสดงข้ อผิดพลาด (แผงควบคม
ุ 2 บรรทั ด)
ใช้วิธกี ารต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบกระดาษติ ดในถาด 2 เมือเกิ
่
ุ หน้ าจอสั มผั ส) ที่ช่วยในการนำกระดาษที่ติดออก
หรือภาพเคลื อนไหว (แผงควบคม
1.

่ มพ์
ดึ งถาดออกจากเครืองพิ

2.

นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก

THWW

นํากระดาษที่ติ ดออก
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3.

หากมองไม่เห็นกระดาษที่ติ ด หรือหากกระดาษที่ติ ดอยูล่ ึ กใน
ช่องใส่ถาด 2 จนยากที่จะนำออก ให้ กดลงบนช่องป้ อนกระดาษ
แผ่นเดี ยว แล้วถอดถาดช่องป้ อนกระดาษออก

4.

นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก

บท 6 การแก้ ปญหา

THWW

5.

่ มพ์
ดั นถาดช่องป้ อนกระดาษแผ่นเดี ยวเข้าไป ในเครืองพิ

6.

ใส่และปิ ดถาด 2

THWW

นํากระดาษที่ติ ดออก
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การนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านหลังและบริเวณฟิวเซอร์
่ ดการติ ด แผงควบคม
ุ จะแสดงข้ อความแสดงข้ อผิดพลาด (แผงควบคม
ุ 2
ใช้วิธกี ารต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบกระดาษในฝาด้านหลั ง เมือเกิ
่
ุ หน้ าจอสั มผั ส) ที่ช่วยในการนำกระดาษที่ติดออก
บรรทั ด) หรือภาพเคลื อนไหว (แผงควบคม
ข้ อควรระวั ง:
1.

84

ู่ ี่ด้านบนของฝาด้านหลั งจะร้อนจั ด อย่าเข้าไป ในพื้นที่ด้านบนของฝาด้านหลั งจนกว่าฟิ วเซอร ์จะเย็นลง
ฟิ วเซอร ์อยท

เปิ ดฝาด้านหลั ง

บท 6 การแก้ ปญหา
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2.

ค่อยๆ ดึ งกระดาษที่ติ ดออกจากลกู กลิ้ งในบริเวณฝาด้านหลั ง

3.

ปิ ดฝาด้านหลั ง

THWW

นํากระดาษที่ติ ดออก
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การนำกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก
่ ดการติ ด แผงควบคม
ุ จะแสดงข้ อความแสดงข้ อผิดพลาด (แผง
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากถาดกระดาษออก เมือเกิ
่
ุ 2 บรรทั ด) หรือภาพเคลื อนไหว (แผงควบคม
ุ หน้ าจอสั มผั ส) ที่ช่วยในการนำกระดาษที่ติดออก
ควบคม
1.

86

หากมองเห็นกระดาษในถาดกระดาษออก ให้ จับขอบกระดาษ
และดึ งออก

บท 6 การแก้ ปญหา
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นำกระดาษที่ติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านออก (รุน
่ พิมพส์ องด้านเทา่ นั้น)
่ ดการติ ด แผงควบคม
ุ จะแสดงข้ อความแสดงข้ อผิดพลาด (แผง
ใช้วิธกี ารต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบกระดาษในอปุ กรณ์พิมพ์สองด้าน เมือเกิ
่
ุ 2 บรรทั ด) หรือภาพเคลื อนไหว (แผงควบคม
ุ หน้ าจอสั มผั ส) ที่ช่วยในการนำกระดาษที่ติดออก
ควบคม
1.

่ มพ์ ให้ เปิ ดอปุ กรณ์พิมพ์สองด้าน
ที่ด้านหลั งของเครืองพิ

THWW

นํากระดาษที่ติ ดออก
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2.

นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก
ู่ ี่ด้านบนของฝาด้านหลั งจะร้อนจั ด
ข้ อควรระวั ง: ฟิ วเซอร ์อยท
่
้
อย่าเข้าไป ในพืนทีด้านบนของฝาด้านหลั งจนกว่าฟิ วเซอร ์จะเย็น
ลง

3.

88

ปิ ดอปุ กรณ์พิมพ์สองด้าน

บท 6 การแก้ ปญหา
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ุ ภาพงานพิมพ ์
ปรับปรงุ คณ
บทนำ
่ มพ์มีปญหาคณ
ุ ภาพการพิมพ์ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ตามลำดับที่แสดงไว้เพื่อแก้ไขปัญหา
หากเครืองพิ
●

พิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์อื่ น

●

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษสำหรับงานพิมพ์

●

ตรวจสอบสถานะตลั บผงหมึก

●

พิมพ์และทำความเข้าใจหน้าคุณภาพการพิมพ์

●

ทำความสะอาดอุปกรณ์

●

ตรวจสอบตลั บผงหมึกด้วยสายตา

●

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้ อมในการพิมพ์

●

ปรั บการตั้ งค่าสี (Windows)

●

่ มพ์เพื่อปรั บสี
ปรั บเทียบเครืองพิ

●

ตรวจสอบการตั้ งค่า EconoMode

●

ลองใช้ ไดรเวอร ์การพิมพ์อื่น

พิมพจ์ ากโปรแกรมซอฟตแ์ วรอ์ ื่ น
้ ่ โปรแกรมซอฟต์แวร ์ที่คณ
ุ ใช้พิมพ์
ลองพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์อื่ น หากพิมพ์หน้ าออกมาได้ อย่างถกู ต้ อง แสดงว่าเกิ ดปญหาขึนที

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษสำหรับงานพิมพ์
่ มพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ และหน้ าที่พิมพ์มีรอยเปื้ อน ไม่ชัดหรือเข้ม กระดาษม้ วนงอ จุดผงหมึก
ตรวจสอบการตั้ งค่าประเภทกระดาษเมือพิ
กระจาย ผงหมึกหกเลอะ หรือผงหมึกขาดหายในบริเวณเล็ กๆ

ตรวจสอบการตั้งคา่ ประเภทกระดาษ (Windows)

THWW

1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์ แล้วคลิ กป่ ุม Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
เลื อกเครืองพิ

3.

ุ ภาพ
คลิ กแท็บ กระดาษ/คณ

4.

จากรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้ คลิ กตั วเลื อก อื่ นๆ...

5.

ขยายรายการ ประเภท: ตั วเลื อกอื่ นๆ

6.

ุ ได้ ดีที่สดุ
ขยายหมวดหมขู่ องประเภทกระดาษที่ระบุกระดาษของคณ

7.

ุ ตกลง
เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษที่คุณกำลังใช้ แล้วคลิ กป่ ม

8.

ุ ตกลง เพื่อปิ ดกล่องโต้ ตอบ คณ
ุ สมบั ติของเอกสาร ในกล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ ให้ คลิ กป่ ม
ุ ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
คลิ กป่ ม
ุ ภาพงานพิมพ์
ปรั บปรงุ คณ
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ตรวจสอบการตั้งคา่ ประเภทกระดาษ (OS X)
1.

คลิ กเมนู File (ไฟล์) แล้วคลิ กตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์
เลื อกเครืองพิ

3.

ุ ิมพ์และคณ
ุ ภาพ) หรือเมนู Paper/Quality
คลิ ก Show Details (แสดงรายละเอี ยด) แล้วคลิ กเมนู Media & Quality (วั สดพ
ุ ภาพ)
(กระดาษ/คณ

4.

ุ ิมพ์)
เลื อกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน์ Media-type (ประเภทวั สดพ

5.

ุ Print (พิมพ์)
คลิ กป่ ม

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก
ู่ ี่ประมาณไว้ แล้วของตลั บผงหมึก และสถานะของอะไหล่อื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยน
ปฏิ บัติตามขั้ นตอนเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบอายใุ ช้งานที่เหลื ออยท
ได้ หากมี
้ิ
ุ 2 บรรทั ด)
ขั้ นตอนที่หนึ ่ง: พิมพ์หน้ าสถานะอปุ กรณ์สนเปลื
อง (แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ OK
บนแผงควบคม

2.

ุ OK
เลื่อนไปที่เมนู รายงาน แล้วกดป่ ม

3.

้ิ
ุ OK
เลื่อนไปที่เมนู สถานะอปุ กรณ์สนเปลื
อง แล้วกดป่ ม

4.

้ิ
เลื่อนไปที่รายการ พิมพ์หน้ าสถานะอปุ กรณ์สนเปลื
อง แล้วกดป่ ุม OK

้ิ
ุ หน้ าจอสั มผั ส)
ขั้ นตอนที่หนึ ่ง: พิมพ์หน้ าสถานะอปุ กรณ์สนเปลื
อง (แผงควบคม
1.

้ิ
่ มพ์ ให้ ไปและแตะป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ อปุ กรณ์สนเปลื
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม
อง

2.

้ิ
ุ รายงาน เพื่อพิมพ์หน้ าสถานะอปุ กรณ์สนเปลื
แตะป่ ม
อง

3.

้ิ
้ิ
่ ้ออปุ กรณ์สนเปลื
อง
ในการพิมพ์รายงานสถานะของรายการอปุ กรณ์สนเปลื
องทั้ งหมด รวมถึ งหมายเลขชิ้นส่วน HP ของแท้ เพื่อสั งซื
้ิ
้ิ
ใหม่ ให้ เลื อก จั ดการอปุ กรณ์สนเปลื
อง แล้วเลื อก พิมพ์สถานะอปุ กรณ์สนเปลื
อง

้ิ
ขั้ นตอนที่สอง: ตรวจสอบสถานะอปุ กรณ์สนเปลื
อง
1.

้ิ
ดสู ถานะสถานะอปุ กรณ์สนเปลื
องเพื่อตรวจสอบเปอร ์เซ็นต์อายใุ ช้งานที่เหลื ออยูข่ องตลั บผงหมึก และหากมี สถานะของอะไหล่ที่
่
่
สามารถเปลี ยนได้ อืนๆ
้ิ
่ ตลั บผงหมึกที่หมดอายกุ ารใช้งานที่ประมาณไว้ แล้ว หน้ าสถานะวั สดสุ นเปลื
้ เมือใช้
ุ ภาพการพิมพ์สามารถเกิ ดขึนได้
ปญหาคณ
องจะ
้ิ
่ ปุ กรณ์สนเปลื
ุ ครองระดั บ
แสดงเมื่อระดับวัสดุสิ้นเปลืองมีระดับต่ำมาก เมืออ
องของ HP เหลือถึงเกณฑ์ต่ำมาก การรั บประกั นความค้ ม
พรีเมียมของ HP สำหรับอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง
ุ ภาพการพิมพ์ ไม่เป็ นที่พอใจอี กต่อไป โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับ
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้ เว้นแต่คณ
่
่
่
้
ุ ภาพการพิมพ์ ไม่สามารถยอมรั บได้
เปลี ยนเพือติ ดตั งเมือคณ
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บท 6 การแก้ ปญหา
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้ิ
หากคุณตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกหรือชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้อื่นๆ หน้ าสถานะวั สดสุ นเปลื
องจะแสดง
้
หมายเลขชินส่วน HP ของแท้
2.

ู่ รือไม่
ตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณกำลังใช้ตลับหมึก HP ของแท้ อยห
ู่ นตลั บ หรือมี โลโก้ HP อยบ
ู่ นตลั บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุตลับหมึก HP
ตลั บผงหมึก HP ของแท้ จะมีคำว่า “HP” อยบ
่
โปรดไปที www.hp.com/go/learnaboutsupplies

พิมพ์และทำความเข้าใจหน้าคุณภาพการพิมพ์
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ 2 บรรทั ด: บนแผงควบคม
ุ เครืองพิ
ุ OK
แผงควบคม
ุ หน้ าจอสั มผั ส: จากหน้ าจอหลั ก ให้ แตะป่ ม
ุ การตั้ งค่า
แผงควบคม

2.

เปิ ดเมนู รายงาน

3.

ุ ภาพการพิมพ์
เลื อกรายการ หน้ าคณ

่ มุ่ ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ ด้วยการพินจิ พิเคราะห์แต่ละกลมุ่ คณ
่ งเป็ นสีกล
ุ จะแยกแยะข้ อผิดพลาด
หน้ านี้ มีแถบสีห้าแถบซึงแบ่
่
ของตลั บผงหมึกตลั บใดตลั บหนึ งได้

ส่วน

ตลั บผงหมึก

1

สีเหลื อง

2

สีน้ำเงิน

3

สีดำ

4

สีแดง

●
●

●

่งกลมุ่ เท่านั้ น ให้ เปลี่ยนตลั บผงหมึกที่เกี่ยวข้ องกั บกลมุ่ นั้ น
้
หากมีจุดหรือริวลายในหนึ
หากมีจุดในกลมุ่ มากกว่าหนึ ่งกลมุ่ ให้พิมพ์หน้าทำความสะอาด หากยั งไม่สามารถแก้ ปญหาได้ ให้ ตรวจดวู า่ จุดมีสเี ดี ยวกั นเสมอหรือไม่
เช่น หากมีจุดสีแดงในแถบสีทั้งห้ าแถบ หากจุดมีสเี ดี ยวกั นทั้ งหมด ให้ เปลี่ยนตลั บผงหมึก
้ิ
หากแถบสีมีรวลายหลายสี
ให้ ติดต่อ HP อาจเกิ ดปญหาจากส่วนประกอบอื่ นนอกเหนื อจากตลั บผงหมึก

ทำความสะอาดอุปกรณ์
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ุ ภาพงานพิมพ์
ปรั บปรงุ คณ
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พิมพ์หน้าทำความสะอาด
ุ 2 บรรทั ด
แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ OK
จากแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนู บริการ

3.

ุ กู ศรเพื่อเลื อกตั วเลื อก โหมดการทำความสะอาด แล้วกดป่ ม
ุ OK
ใช้ป่ มล
่ มพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปลี่ยนการวาง
เครืองพิ
แนว รอจนกว่ากระบวนการนี้ เสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้งไป

ุ หน้ าจอสั มผั ส
แผงควบคม
1.

่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

คลิ กเมนู บริการ

3.

ุ หน้าการทำความสะอาด
แตะป่ ม

4.

่
่
ป้ อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรือกระดาษขนาด A4 เมือเครื
องแจ้
งให้ ทราบ

5.

ุ OK เพื่อเริ่มกระบวนการทำความสะอาด
แตะป่ ม
่ มพ์จะพิมพ์ด้านแรกก่อน แล้วแจ้งให้คุณนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1 โดยไม่ต้องเปลี่ยนการวาง
เครืองพิ
แนว รอจนกว่ากระบวนการนี้ เสร็จสมบูรณ์ นำหน้าที่พิมพ์แล้วทิ้งไป

ตรวจสอบตลับผงหมึกด้วยสายตา
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบตลับผงหมึกแต่ละตลับ
1.

นำตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์

2.

ตรวจสอบความเสียหายของชิพหน่วยความจำ

3.

ตรวจสอบพื้นผิวของดรั มส่งภาพสีเขียว
ข้ อควรระวั ง:

ุ ภาพการพิมพ์
ห้ ามสั มผั สดรั มส่งภาพ รอยนิ้วมือที่ดรั มส่งภาพอาจก่อให้ เกิ ดปญหาเกี่ยวกั บคณ

4.

หากมีรอยขีดข่วน รอยนิ้วมือ หรือความเสียหายอื่ นบนดรั มส่งภาพ ให้ เปลี่ยนตลั บผงหมึก

5.

ติ ดตั้ งตลั บผงหมึกกลั บเข้าไป ใหม่ และพิมพ์ภาพจำนวนสองถึงสามภาพเพื่อดูว่าแก้ปัญหาได้แล้วหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ HP
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์บางอย่างเกิดจากการใช้กระดาษที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ HP
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●

ให้ใช้ประเภทกระดาษและน้ำหนักที่ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์นี้เสมอ

●

ุ ภาพดี ไม่มีรอยตั ด แหว่ง ฉี กขาด รอยด่าง เศษผง ฝ่ น
ุ รอยยั บ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้ วนหรือขอบกระดาษโค้ งงอ
ใช้กระดาษที่มีคณ

บท 6 การแก้ ปญหา
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●

ใช้กระดาษที่ ไม่เคยพิมพ์งานมาก่อน

●

ใช้กระดาษที่ ไม่ ได้ มีวัสดโุ ลหะเช่น กากเพชร

●

ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์โดยเฉพาะ ห้ามใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต

●

ใช้กระดาษที่ ไม่หยาบจนเกิ นไป การใช้กระดาษเนื้อเรียบเนียนจะทำให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีขึ้น

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ุ ภาพการพิมพ์ ได้ โดยตรง และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสำหรับปัญหาคุณภาพการพิมพ์หรือการ
สภาพแวดล้ อมสามารถส่งผลกระทบต่อคณ
้
้ อนกระดาษ ลองแก้ ไขดั งต่อไปนี :
●

ู ี่เปิ ดไว้ หรือช่องลมระบบปรั บอากาศ
ย้ายเครื่องพิมพ์ออกจากตำแหน่งที่มีลมพัดผ่าน เช่น หน้ าต่างหรือประตท

●

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้สัมผัสกับอุณหภูมิหรือความชื้นเกินข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

●

ห้ามวางเครื่องพิมพ์ไว้ในพื้นที่จำกัด เช่น ต้ เู ก็บของ

●

่ มพ์บนพื้นผิวที่มั น
่ คงและเรยี บ
วางเครืองพิ

●

●

่ มพ์ออก เครืองพิ
่ มพ์ต้องการการไหลเวียนของอากาศที่ดี ในทกุ ด้าน รวมถึ งด้านบน
นำสิ่งใดๆ ที่กี ดขวางช่องระบายอากาศของเครืองพิ
ด้วย
่ างๆ ที่อาจเข้าไปติ ดอยูภ
่ มพ์จากเศษวั สดท
่ มพ์ ได้
ุ ี่ลอยในอากาศ ฝ่ น
ุ ไอน้ำ น้ำมัน และสิงต่
ปกป้ องเครืองพิ
่ ายในเครืองพิ

ปรับการตั้งคา่ สี (Windows)
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าสีบนหน้าที่พิมพ์ออกมาไม่ตรงกับสีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือถ้าสีบนหน้ าพิมพ์ที่พิมพ์ออกมาไม่นา่ พอใจ
เปลี่ยนชดุ รูปแบบสี
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์ แล้วคลิ กป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
เลื อกเครืองพิ

3.

คลิ กแถบ สี

4.

เลือกช่องทำเครื่องหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิ ก

5.

เลื อกชดุ รูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน์ ชดุ รูปแบบสี
●

●
●

●
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่ มพ์เพื่อพิมพ์ข้อมลู RGB ในโหมดอปุ กรณ์ดั้งเดิ ม เมือใช้
่ ชดุ รูปแบบนี้ ให้ จัดการ
ค่าเรมต้
ิ่ น (sRGB): ชดุ รูปแบบนี้จะตั้ งค่าเครืองพิ
สีในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในระบบปฏิบัติการสำหรับการแสดงสีที่ถูกต้อง
่ มพ์จะเพิ่มความอิ่ มตั วของสี ในระดั บกลาง ใช้ชดุ รูปแบบนี้ เมือพิ
่ มพ์กราฟิ กด้านธรุ กิจ
สีสดใส (sRGB): เครืองพิ
่ องพิ
่ มพ์จะแปลงสี RGB ราวกั บว่าถกู พิมพ์เป็ นภาพถ่ายโดยใช้มินิแล็บแบบดิจิตอล ซึงเครื
่ มพ์จะให้ สี
ภาพถ่าย (sRGB): เครืองพิ
่
่
ทีคมชั ดมากกว่าแตกต่างกั บชดุ รูปแบบค่าเรมต้
ิ น (sRBG) ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับพิมพ์ภาพถ่าย
่
ภาพถ่าย (Adobe RGB 1998): ใช้ชุดรูปแบบนี้สำหรับภาพถ่ายดิจิตอลที่ใช้สี AdobeRGB แทนทีจะใช้
sRGB ปิ ดการจั ดการ
่ ชดุ รูปแบบนี้
สี ในโปรแกรมซอฟต์แวร ์เมือใช้

ุ ภาพงานพิมพ์
ปรั บปรงุ คณ

93

●
●
6.

ไม่มี: ไม่ ใช้ชดุ รูปแบบสี
ุ ความถกู ต้ องของงานพิมพ์สี (ตั วอย่าง
รูปแบบที่กำหนดเอง: เลื อกตั วเลื อกนี้ เพื่อใช้ โปรไฟล์การป้ อนค่าด้วยตนเอง เพื่อควบคม
เช่น เพื่อจำลองสีของเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet) ดาวน์โหลดโปรไฟล์ที่กำหนดเองได้จาก www.hp.com

ุ ตกลง เพื่อปิ ดกล่องโต้ ตอบ คณ
ุ สมบั ติของเอกสาร ในกล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ ให้ คลิ กป่ ม
ุ ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
คลิ กป่ ม

เปลี่ยนตั วเลื อกสี
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์ แล้วคลิ กป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
เลื อกเครืองพิ

3.

คลิ กแถบ สี

4.

เลือกช่องทำเครื่องหมาย HP EasyColor เพื่อยกเลิ ก

5.

คลิ กการตั้ งค่า อั ตโนมั ติ หรือ ด้วยตนเอง
●
●

การตั้ งค่า อั ตโนมั ติ: เลือกการตั้งค่านี้สำหรับงานพิมพ์สีส่วนใหญ่
ุ การตั้ งค่า เพื่อเปิ ดหน้ าต่างการ
การตั้ งค่า ด้วยตนเอง: เลื อกการตั้ งค่านี้ เพื่อปรั บการตั้ งค่าสี ให้ แยกจากการตั้ งค่าอื่ น คลิ กป่ ม
ปรั บสีด้วยตนเอง
หมายเหต:ุ เปลี่ยนการตั้งค่าสีด้วยตนเองทำให้มีผลกระทบต่องานพิมพ์ HP แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้เปลี่ยนการตั้ง
ค่ากราฟิ กสี

6.

คลิ กตั วเลื อก พิมพ์ ในโทนสีเทา เพื่อพิมพ์เอกสารสีเป็นสีดำและเฉดสีเทา ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์เอกสารสีสำหรับการโทรสารหรือถ่าย
เอกสาร นอกจากนั้นใช้ตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์สำเนาฉบับร่างหรือเพื่อประหยัดหมึกสี

7.

ุ ตกลง เพื่อปิ ดกล่องโต้ ตอบ คณ
ุ สมบั ติของเอกสาร ในกล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ ให้ คลิ กป่ ม
ุ ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
คลิ กป่ ม

ปรับเทียบเครองพ
ื่ ิมพเ์ พื่อปรับสี
่ มพ์ที่ปรั บใช้คณ
ุ ภาพของภาพให้ ดีที่สดุ
การปรั บเทียบเป็ นฟงก์ชันงานของเครืองพิ
ุ ภาพการพิมพ์
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น สี ไม่ตรง เงาสี กราฟิ กไม่ชัด หรือปญหาคณ
ุ 2 บรรทั ด
แผงควบคม
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1.

่ มพ์ ให้ กดป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ OK
บนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้
●

การตั้ งค่าระบบ

●

ุ ภาพการพิมพ์
คณ

●

การปรั บเทียบมาตรฐานของสี

●

ปรั บเทียบเดี๋ ยวนี้

บท 6 การแก้ ปญหา
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3.

ุ OK เพื่อเรมกระบวนการปรั
กดป่ ม
บเทียบ
ิ่
้ อย่าปิ ด
่ มพ์ กระบวนการปรั บเทียบใช้เวลาสองถึ งสามนาทีจึงเสร็จสิน
ุ ของเครืองพิ
ข้ อความ การปรั บเทียบ จะแสดงที่แผงควบคม
้ ดุ ลง
อปุ กรณ์จนกว่ากระบวนการปรั บเทียบจะสินส

4.

่ มพ์ปรั บเทียบ แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
รอให้ เครืองพิ

ุ หน้ าจอสั มผั ส
แผงควบคม
1.

ุ การตั้ งค่า
แตะป่ ม

2.

เปิ ดเมนูดังต่อไปนี้

่ มพ์
ุ เครืองพิ
บนแผงควบคม

●

การตั้ งค่าระบบ

●

ุ ภาพการพิมพ์
คณ

●

การปรั บเทียบมาตรฐานของสี

●

ปรั บเทียบเดี๋ ยวนี้

3.

่ มพ์ กระบวนการปรั บเทียบใช้เวลาสองสามนาที อย่าปิ ดเครืองพิ
่ มพ์จนกว่า
ุ เครืองพิ
ข้ อความ กำลังปรับเทียบ จะปรากฏบนแผงควบคม
้
กระบวนการปรั บเทียบจะเสร็จสิน

4.

่ มพ์ปรั บเทียบ แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
รอให้ เครืองพิ

ตรวจสอบการตั้งคา่ EconoMode
ู่ านเกิ นกว่าอายขุ องชิ้นส่วนใน
HP ไม่แนะนำให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลื ออยน
ุ ภาพการพิมพ์เรมลดลง
ตลั บผงหมึก หากคณ
และไม่สามารถยอมรั บได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลั บผงหมึก
ิ่
ุ สมบั ติน้ ี ใช้งานได้ กับไดรเวอร ์การพิมพ์ PCL 6 สำหรับ Windows หากคณ
ุ ไม่ ได้ ใช้ ไดรเวอร ์ดั งกล่าว คณ
ุ สามารถเปิ ด
หมายเหต:ุ คณ
ุ สมบั ติน้ ี โดยการใช้ HP Embedded Web Server
คณ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากทั้งหน้าเข้มหรือจากเกินไป
1.

จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ให้ เลื อกตั วเลื อก Print (พิมพ์)

2.

่ มพ์ แล้วคลิ กป่ ม
ุ Properties (คณ
ุ สมบั ติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)
เลื อกเครืองพิ

3.

ุ ภาพ และค้ นหาพื้นที่ คณ
ุ ภาพการพิมพ์
คลิ กแถบ กระดาษ/คณ

4.

หากทั้ งหน้ าเข้มเกิ นไป ให้ ใช้การตั้ งค่าเหล่านี้ :
●

เลื อกตั วเลื อก 600 dpi

●

เลือกช่องทำเครื่องหมาย EconoMode เพื่อเปิ ดใช้งาน

หากทั้ งหน้ าจางเกิ นไป ให้ ใช้การตั้ งค่าเหล่านี้ :
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5.

●

เลื อกตั วเลื อก FastRes 1200

●

่
ล้างเครืองหมายออกจากช่
อง EconoMode เพื่อเลิ กใช้

ุ ตกลง เพื่อปิ ดกล่องโต้ ตอบ คณ
ุ สมบั ติเอกสาร ในกล่องโต้ ตอบ การพิมพ์ ให้ คลิ กป่ ม
ุ ตกลง เพื่อพิมพ์งาน
คลิ กป่ ม

ลองใช้ ไดรเวอรการพ
์
ิมพอ์ ื่ น
่ มพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร ์ และหน้ าที่พิมพ์มีเส้นที่ ไม่ต้องการในกราฟิ ก ข้ อความหายไป กราฟิ กหายไป รูป
ลองไดรเวอร ์การพิมพ์อื่นเมือพิ
แบบไม่ถกู ต้ อง หรือแบบอั กษรถกู เปลี่ยน
ดาวน์ โหลดไดรเวอร ์ ใดๆ ต่อไปนี้จากเว็บไซต์ของ HP: www.hp.com/support/colorljM252
ไดรเวอร ์ HP PCL 6

●

่ มพ์ ไดรเวอร ์นี้จะติ ดตั้ งโดยอั ตโนมั ติยกเว้นคุณเลื อกไดรเวอร ์อื่ น
ไดรเวอร ร์เ มต้
ิ่ นในแผนซีดีเครืองพิ

●

แนะนำให้ใช้สำหรับระบบ Windows ทั้ งหมด

●

●

●

่ มพ์
ให้ ความเรว็ ในการพิมพ์ โดยรวมที่ดี ที่สุด คุณภาพการพิมพ์ และการสนั บสนุนคุณลั กษณะของเครืองพิ
สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
ได้ รับการพั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเรว็ ในการพิมพ์
ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน Windows
อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและที่กำหนดเองที่ใช้งานบน
PCL 5

ไดรเวอร ์ HP UPD PS

●

●

HP UPD PCL 5

ขอแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe® หรือโปรแกรมซอฟต์แวร ์อื่ นที่ ใช้กราฟิ ก
จำนวนมาก
สนั บสนุนการพิมพ์งานจากระบบที่ต้ องใช้ postscript emulation หรือสำหรับการสนับสนุนแบบอักษร
postscript flash

●

เหมาะสำหรับใช้ในการพิมพ์งานทั่วไปในสำนักงานที่ใช้ระบบ Windows

●

่ มพ์ HP LaserJet รุน
ใช้งานร่วมกั นได้ กับ PCL เวอร ์ชั นก่อนหน้ าและเครืองพิ
่ ก่อนหน้ า

●

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่นหรือที่กำหนดเอง

●

ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อทำงานในระบบหลายระบบซึ่งจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ที่ PCL 5 (UNIX,

Linux, เมนเฟรม)
●

HP UPD PCL 6

●

่ มพ์หลายรุน
่ งพิ
่ มพ์ ไปยั งเครืองพิ
ใช้งานได้ ดีเมือสั
่ จากคอมพิวเตอร ์พกพาที่ ใช้ Windows

●

ขอแนะนำสำหรับการพิมพ์ในการทำงานบน Windows ทั้ งหมด

●

สนั บสนุนความเรว็ คุณภาพการพิมพ์ และคุณสมบัติเครื่องพิมพ์โดยรวมสูงสุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

●

●
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ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหน่วยงานที่ ใช้ระบบ Windows เพื่อให้มีไดรเวอร์เดียวสำหรับใช้งานกับ
่ มพ์หลายรุน
เครืองพิ
่

พั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพื่อความเรว็ สูงสุดในการ
ทำงานบน Windows
อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและที่กำหนดเองที่ใช้งานบน
PCL 5
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แก้ปญหาเครอื ขา่ ยแบบใช้สาย
บทนำ
ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อตรวจดูว่าผลิตภัณฑ์กำลังสื่อสารกับเครือข่ายอยู่หรือไม่ ก่อนการเรมต้
ิ่ น ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผง
่ มพ์และระบุ IP แอดเดรสเครืองพิ
่ มพ์ที่อยู่ ในหน้ านี้
ุ เครืองพิ
ควบคม
●

่ อไม่ดี
การเชือมต่

●

เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์

●

่
่
่ มพ์
เครืองคอมพิ
วเตอร ์ ไม่สามารถสือสารกั
บเครืองพิ

●

่ มพ์ ใช้การตั้ งค่าลิ งค์และ Duplex สำหรับเครือข่ายไม่ถูกต้อง
เครืองพิ

●

โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน

●

่
้ งค่าไม่ถกู ต้ อง
คอมพิวเตอร ์หรือเวิร ์คสเตชั นอาจตั

●

่ มพ์ถกู ปิ ดใช้ หรือการตั้ งค่าเครือข่ายอื่ นไม่ถกู ต้ อง
เครืองพิ

่ อระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เนื่ องจากคณ
ุ ลั กษณะนี้ เป็ นฟงก์ชันของระบบปฏิ บัติการ
หมายเหต:ุ HP ไม่สนั บสนุนการเชือมต่
Microsoft ไม่ ใช่ ไดรเวอร ์การพิมพ์ของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ที่ www.microsoft.com

่ อ่ ไมด่ ี
การเชือมต
1.

่ อกั บพอร ์ตเครือข่ายที่ถกู ต้ องโดยใช้สายเคเบิลที่มีความยาวเหมาะสม
่ มพ์ ได้ เชือมต่
ตรวจสอบว่าเครืองพิ

2.

่ ออย่างแน่นหนาดี แล้ว
ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชือมต่

3.

่ อพอร ์ตเครือข่ายที่ด้านหลั งเครืองพิ
่ มพ์ และตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานสีเหลืองอำพันและไฟสถานะลิงค์สีเขียวยัง
ดกู ารเชือมต่
สว่างอยู่

4.

้ ให้ ลองใช้สายเคเบิลหรือพอร ์ตอื่ นบนฮั บ
หากปญหายั งคงเกิ ดขึน

เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์
1.

่ มพ์ และคลิ กแถบ พอร ์ต ตรวจสอบว่าเลื อกที่อยู่ IP ปจจุบันของเครืองพิ
่ มพ์ IP แอดเดรสของเครืองพิ
่ มพ์จะ
ุ สมบั ติเครืองพิ
เปิ ดคณ
แสดงอยู่ในหน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

2.

่ มพ์ โดยใช้พอร ์ต TCP/IP มาตรฐานของ HP ให้ เลื อกกล่องที่ระบุวา่ พิมพ์ ไปยั งเครืองพิ
่ มพ์น้ ี ทกุ ครั้ง แม้ กระทั ่ง
ุ ติ ดตั้ งเครืองพิ
หากคณ
่
่
ในกรณี ที IP แอดเดรสเปลี ยนไป

3.

่ มพ์ โดยใช้พอร ์ต TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให้ ใช้ชอโฮสต์
ุ ติ ดตั้ งเครืองพิ
หากคณ
แทน IP แอดเดรส
ื่

4.

่ มพ์ออก และเพิ่มอี กครั้ง
หาก IP แอดเดรสถกู ต้ อง ให้ ลบเครืองพิ

่
เครองคอมพ
ิวเตอร ์ ไมส่ ามารถสือสารก
ั บเครองพ
ื ่ ิ มพ ์
ื่
1.

่
ทดสอบการสือสารเครื
อข่ายโดยการ Ping เครือข่าย
a.

THWW

เปิดพรอมต์บรรทัดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์

แก้ ปญหาเครือข่ายแบบใช้สาย

97

2.

●

สำหรับ Windows ให้ คลิ ก Start (เรม)
ิ่ คลิ ก Run (เรยี กใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

●

สำหรับ OS X ให้ ไปที่ Applications จากนั้ น Utilities และเปิ ด Terminal

b.

่ มพ์
พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสเครืองพิ

c.

หากหน้ าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลั บ แสดงว่าเครือข่ายกำลังทำงาน

่ มพ์ และคอมพิวเตอร ์ว่าอปุ กรณ์
หากคำสั่ง ping ไม่สำเร็จ ให้ ตรวจดวู า่ ฮั บเครือข่ายเปิ ดอยู่ แล้วตรวจดกู ารตั้ งค่าเครือข่าย เครืองพิ
ทั้งหมดนี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับเครือข่ายเดียวกันหรือไม่

เครองพ
ื่ ิมพ ์ ใช้การตั้งคา่ ลิงคแ์ ละ Duplex สำหรับเครือข่ายไม่ถูกต้อง
ุ เปลี่ยนการตั้ งค่าเหล่านี้ คณ
ุ ต้ องเปลี่ยนการตั้ งค่าที่ว่า
HP ขอแนะนำให้ปรับการตั้งค่าเหล่านี้เป็นโหมดอัตโนมัติ (การตั้ งค่าเรมต้
ิ่ น) หากคณ
สำหรับเครือข่ายของคุณด้วย

โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน
ตรวจสอบว่าติ ดตั้ งโปรแกรมซอฟต์แวร ์ ใหม่อย่างถกู ต้ อง และใช้ ไดรเวอร ์การพิมพ์ที่ถกู ต้ อง

่
คอมพิวเตอรหร
นอาจต
์ อื เวิรคสเตชั
์
ั้ งคา่ ไมถ่ กู ต้อง
1.

ตรวจสอบไดรเวอร ์เครือข่าย ไดรเวอร ์การพิมพ์ และการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางเครือข่าย

2.

ตรวจสอบว่ากำหนดค่าระบบการปฏิบัติการอย่างถูกต้อง

เครองพ
ื่ ิมพถ์ กู ปิดใช้ หรอื การตั้งคา่ เครอื ขา่ ยอื่นไมถ่ กู ต้อง
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ตรวจดูหน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครือข่าย เปิ ดใช้งาน หากจำเป็น

2.

กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ หากจำเป็น
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การแก้ปญหาเครอื ขา่ ยแบบไร้สาย
บทนำ
ใช้ข้อมลู การแก้ ไขปญหาเพื่อช่วยแก้ ไขปญหา
่ มพ์ของคณ
ุ หรือไม่ ให้พิมพ์หน้าการกำหนด
หมายเหต:ุ ในการระบุวา่ HP NFC และ HP Wireless Direct Printing เปิ ดใช้งานในเครืองพิ
่
่
ุ เครืองพิมพ์ หากมีหน้ าชือ Wireless แสดงว่าการพิมพ์ HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct Accessory
ค่าจากแผงควบคม
่ มพ์
เปิ ดใช้งานในเครืองพิ
●

่ อไร้สาย
รายการตรวจสอบการเชือมต่

●

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากสิ้นสุดการกำหนดค่าไร้สาย

●

่ มพ์ ไม่พิมพ์ และมีการติ ดตั้ งไฟร ์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร ์
เครืองพิ

●

การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทำงานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายหรือเครื่องพิมพ์

●

่ อคอมพิวเตอร ์อื่ นเข้ากั บอปุ กรณ์ ไร้สาย
ไม่สามารถเชือมต่

●

่
่ อกั บ VPN
่ มพ์ ไร้สายสญ
่ อมต่
ู เสียการสือสารเมื
เครืองพิ
อเชื

●

เครือข่ายไม่ปรากฏในรายการเครือข่ายไร้สาย

●

เครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน

●

ทำการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย

●

ลดคลื่นรบกวนบนเครือข่ายไร้สาย

่ อ่ ไร้สาย
รายการตรวจสอบการเชือมต
●

่ อสายเคเบิลเครือข่าย
ตรวจสอบว่าไม่ ได้ เชือมต่

●

่ มพ์และเราเตอร ์ ไร้สายเปิ ดเครืองอย
่
่ มพ์แล้ว
ูแ
ตรวจสอบว่าเครืองพิ
่ ละมี ไฟเข้า และตรวจสอบว่าเปิ ดสั ญญาณไร้สายในเครืองพิ

●

ุ ริการ (SSID) ถกู ต้ อง พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบ SSID หากไม่แน่ ใจว่า SSID ถกู ต้ อง ให้ทำการ
ตรวจสอบว่าชดุ ตั วระบบ
ตั้ งค่าไร้สายอี กครั้ง

●

สำหรับเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย ให้ ตรวจสอบว่าข้ อมลู การรั กษาความปลอดภั ยถกู ต้ อง หากข้ อมลู การรั กษาความ
ปลอดภั ยไม่ถกู ต้ อง ให้ทำการตั้งค่าไร้สายอีกครั้ง

●

●

●

●
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่ ออิ นเตอร ์เน็ ต ให้
่ ่ นบนเครือข่ายไร้สาย หากเครือข่ายมีการเชือมต่
หากเครือข่ายไร้สายทำงานถูกต้อง ให้ ลองเข้าถึ งคอมพิวเตอร ์เครืองอื
่
่
ลองเชือมต่ออิ นเตอร ์เน็ ตผ่านการเชือมต่อไร้สาย
ตรวจสอบว่าวิธเี ข้ารหั ส (AES หรือ TKIP) เหมือนกันสำหรับเครื่องพิมพ์และจุดเชื่อมต่อไร้สาย (ในเครือข่ายที่ ใช้การรั กษาความ
ปลอดภั ย WPA)
่ อไร้
่ มพ์อยูภ
่ มพ์ต้องอยูภ
ตรวจสอบว่าเครืองพิ
่ ายในช่วงเครือข่ายไร้สาย สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ เครืองพิ
่ ายใน 30 ม. ของจุดเชือมต่
สาย (เราเตอร ์ ไร้สาย)
่ อกั บเครืองพิ
่ มพ์ ตรวจดวู า่ เสา
ุ ดบั งสั ญญาณไร้สาย ย้ ายวั ตถโุ ลหะขนาดใหญ่ ใดๆ ที่ตั้ งอยูร่ ะหว่างจุดเชือมต่
ตรวจสอบว่าไม่มีวัตถบ
่
่
่
่
ผนั ง หรือเสาทีมี โลหะหรือคอนกรีตไม่ ได้ อยูค่ ั นกลางระหว่างเครืองพิมพ์และจุดเชือมต่อสั ญญาณ
การแก้ ปญหาเครือข่ายแบบไร้สาย
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●

่ มพ์ตั้งอยห
ู่ า่ งจากอปุ กรณ์อิเล็ กทรอนิ กส ์ที่อาจมีคลื่นรบกวนสั ญญาณไร้สาย อปุ กรณ์ตา่ งๆ สามารถรบกวน
ตรวจสอบว่าเครืองพิ
สั ญญาณไร้สายได้ รวมถึ ง มอเตอร ์ โทรศั พท์ ไร้สาย ระบบกล้ องรั กษาความปลอดภั ย เครือข่ายไร้สายอื่ น และอปุ กรณ์ Bluetooth
บางชิ้น

●

ตรวจสอบว่าติ ดตั้ งไดรเวอร ์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร ์แล้ว

●

่ มพ์ถกู ต้ อง
ุ เลื อกพอร ์ตเครืองพิ
ตรวจสอบว่าคณ

●

่ อเครือข่ายไร้สายเดี ยวกั น
่ มพ์เชือมต่
ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร ์และเครืองพิ

●

สำหรับ OS X ให้ ตรวจสอบว่าเราเตอร ์ ไร้สายสนั บสนุน Bonjour

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากสิ้นสุดการกำหนดค่าไร้สาย
1.

่ มพ์แล้วและเครืองพิ
่ มพ์อยู่ ในสถานะพร้อม
ตรวจดใู ห้ แน่ ใจว่าได้ เปิ ดเครืองพิ

2.

ุ
ปิ ดไฟร ์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร ์ของคณ

3.

ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทำงานอย่างถูกต้อง

4.

ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานถูกต้อง หากจำเป็น ให้ รสี ตาร ์ทคอมพิวเตอร ์

5.

่ มพ์จากคอมพิวเตอร ์บนเครือข่าย
ุ สามารถเปิ ด HP Embedded Web Server ของเครืองพิ
ตรวจสอบว่าคณ

อ์ ื่ นบนคอมพิวเตอร ์
เครองพ
่ ิมพ ์ และมีการติดตั้งไฟรวอลล
์
ื่ ิมพ ์ ไมพ
1.

ู ลิ ต
อั ปเดตไฟร ์วอลล์ด้วยการอั ปเดตล่าสดุ ที่มีจากผ้ ผ

2.

่ ณ
่ มพ์หรือพิมพ์งาน ให้ตรวจดูว่าคุณได้อนุญาติให้โปรแกรมทำงาน
ุ ติ ดตั้ งเครืองพิ
หากโปรแกรมต้ องการการเข้าถึ งไฟร ์วอลล์เมือค

3.

่ มพ์ ไร้สายบนคอมพิวเตอร ์ เปิ ดใช้งานไฟร ์วอลล์เมือติ
่ ดตั้ งระบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์
่
ปิ ดไฟร ์วอลล์ชัวคราว
แล้วติ ดตั้ งเครืองพิ

การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทำงานหลังจากย้ายเราเตอร์ไร้สายหรือเครื่องพิมพ์
1.

่ อกั บเครือข่ายเดี ยวกั นกั บที่คอมพิวเตอร ์ของคณ
่ ออยู่
่ มพ์เชือมต่
ุ เชือมต่
ตรวจดวู า่ เราเตอร ์หรือเครืองพิ

2.

พิมพ์หน้าการกำหนดค่า

3.

ุ ริการ (SSID) ในหน้าการกำหนดค่ากับ SSID ในการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบชดุ ตั วระบบ

4.

่ อเครือข่ายเดี ยวกั น กำหนดการตั้งค่าไร้สายสำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากหมายเลขไม่เหมือนกั น อปุ กรณ์จะไม่เชือมต่

่ อ่ คอมพิวเตอรอ์ ื่ นเข้ากับอปุ กรณ์ ไร้สาย
ไมส่ ามารถเชือมต
1.

ิ่ ดขวางสั ญญาณ สำหรับเครือข่ายส่วนใหญ่ ช่วงสั ญญาณไร้สาย
ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร ์อื่ นอยู่ ในช่วงสั ญญาณไร้สายและไม่มีสงกี
่ อไร้สาย
คื อ ภายใน 30 ม. ของจุดเชือมต่

2.

่ มพ์แล้วและเครืองพิ
่ มพ์อยู่ ในสถานะพร้อม
ตรวจดใู ห้ แน่ ใจว่าได้ เปิ ดเครืองพิ

3.

ุ
ปิ ดไฟร ์วอลล์อื่นบนคอมพิวเตอร ์ของคณ

4.

ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายทำงานอย่างถูกต้อง

5.

ตรวจดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานถูกต้อง หากจำเป็น ให้ รสี ตาร ์ทคอมพิวเตอร ์
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่
่ อ่ กับ VPN
่ อมต
ู เสียการสือสารเม
เครองพ
ื่ ิมพ ์ ไร้สายสญ
ือเชื
●

่ อกั บ VPN และเครือข่ายอื่ นได้ ในเวลาเดี ยวกั น
ุ ไม่สามารถเชือมต่
โดยปกติ แล้ว คณ

เครอื ขา่ ยไมป่ รากฏในรายการเครอื ขา่ ยไร้สาย
●

ตรวจดวู า่ เราเตอร ์ ไร้สายเปิ ดอยูแ
่ ละมี ไฟเข้า

●

่ อกั บเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ ได้
ุ สามารถเชือมต่
เครือข่ายอาจซ่อนอยู่ อย่างไรก็ตาม คณ

เครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน
1.

่ อสายเคเบิลเครือข่าย
ตรวจสอบให้ แน่ ใจไม่ ได้ เชือมต่

2.

่
่ อกั บอปุ กรณ์อื่นบนเครือข่าย
ู เสียการสือสารหรื
ในการตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายสญ
อไม่ ให้ ลองเชือมต่

3.

่
ทดสอบการสือสารเครื
อข่ายโดยการ Ping เครือข่าย
a.

4.

เปิดพรอมต์บรรทัดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์
●

สำหรับ Windows ให้ คลิ ก Start (เรม)
ิ่ คลิ ก Run (เรยี กใช้) พิมพ์ cmd แล้วกด Enter

●

สำหรับ OS X ให้ ไปที่ Applications จากนั้ น Utilities และเปิ ด Terminal

b.

พิมพ์ ping ตามด้วย IP แอดเดรสของเราเตอร ์

c.

หากหน้ าต่างแสดงเวลาระยะเวลาไปกลั บ แสดงว่าเครือข่ายกำลังทำงาน

่ อกั บเครือข่ายเดี ยวกั นกั บที่คอมพิวเตอร ์เชือมต่
่ ออยู่
ตรวจดวู า่ เราเตอร ์หรือผลิ ตภั ณฑ์เชือมต่
a.

พิมพ์หน้าการกำหนดค่า

b.

เปรียบเทียบหมายเลขชดุ บริการ (SSID) บนรายงานการกำหนดค่ากับ SSID ในการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์

c.

่ อเครือข่ายเดี ยวกั น กำหนดการตั้งค่าไร้สายสำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากหมายเลขไม่เหมือนกั น อปุ กรณ์จะไม่เชือมต่

ทำการทดสอบการวินิจฉัยเครือข่ายไร้สาย
ุ สามารถเรยี กใช้การทดสอบวินจิ ฉั ยที่มีข้อมลู เกี่ยวกั บการตั้ งค่าเครือข่ายไร้สายได้ จากแผงควบคม
ุ ผลิ ตภั ณฑ์
คณ
1.

่ มพ์ ให้ แตะป่ ม
ุ เครืองพิ
ุ การตั้ งค่า
จากหน้ าจอหลั กบนแผงควบคม

2.

เปิ ดเมนู การวินจิ ฉั ยด้วยตั วเอง

3.

แตะป่ ุม ทดสอบระบบไร้สาย เพื่อเรมต้
ิ่ นทดสอบ ผลิ ตภั ณฑ์จะพิมพ์หน้ าทดสอบที่แสดงผลลั พธ ์การทดสอบ

ลดคลื่นรบกวนบนเครอื ขา่ ยไร้สาย
เคล็ดลั บต่อไปนี้ สามารถลดคลื่นรบกวนเครือข่ายไร้สายได้ :
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●

วางอปุ กรณ์ ไร้สายให้ หา่ งจากวั ตถโุ ลหะขนาดใหญ่ เช่น ต้ เู ก็บเอกสารและอปุ กรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอื่ น เช่น ไมโครเวฟและ
โทรศั พท์ ไร้สาย วั ตถเุ หล่านั้ นสามารถรบกวนสั ญญาณวิทยไุ ด้

●

่ อสร้างขนาดใหญ่และสิงก่
่ อสร้างอื่ นๆ วัตถุเหล่านี้สามารถดูดซับคลื่นวิทยุและทำให้สัญญาณอ่อนลง
วางอปุ กรณ์ ไร้สายให้ หา่ งจากสิงก่

●

วางเราเตอร์ไร้สายในตำแหน่งกึ่งกลางที่อุปกรณ์ไร้สายในเครือข่ายสามารถมองเห็นได้
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