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1 ภาพรวมผลิตภัณฑ์

● มมุมองเครือ่งพิมพ ์

● ข้อกําหนดจําเพาะผลิตภัณฑ์

● การต้ังค่าฮารด์แวรแ์ละติดต้ังซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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มมุมองเครือ่งพิมพ ์
● ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์

● ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

● มมุมองแผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่ M252n)

● มมุมองแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส (รุน่ M252dw)

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์

8

9

5

1

7

6

3
2

4

1 แผงควบคมุแบ็คไลท ์2 บรรทัด (รุน่ M252n)

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัสแบบส ี(รุน่ M252dw, แสดงทางด้านบน)

2 ถาดกระดาษออก

3 พอรต์ USB ท่ีเครือ่งสําหรับการพิมพ ์โดยไม่ ใช้คอมพิวเตอร ์(รุน่ M252dw)

4 เสาอากาศภายใน Near field communication (NFC)

5 ท่ีรองถาดกระดาษออก

6 ฝาด้านหน้า (สําหรับเข้าถึงตลับผงหมึก)

7 ปุ่ มเปิด/ปิด

8 ชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

9 ถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 2)
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ด้านหลังของผลิตภัณฑ์

2

1

5

4
3

6

1 ฝาด้านหลัง (ชอ่งสําหรับดึงกระดาษท่ีติดออก)

2 จุดเชือ่มตอ่สายไฟ

3 พอรต์อินเตอรเ์ฟซ USB

4 พอรต์อีเธอรเ์น็ต

5 อปุกรณพิ์มพส์องด้าน (รุน่พิมพส์องด้านเทา่น้ัน)

6 ฉลากหมายเลขซเีรยีลและหมายเลขผลิตภัณฑ์
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มมุมองแผงควบคมุ 2 บรรทัด (รุน่ M252n)

1

2

43

5

6

1 จอแสดงผลแผงควบคมุ 2 บรรทัด หน้าจอน้ีแสดงเมนูและข้อมลูผลิตภัณฑ์

2 ปุ่ ม OK กดปุ่ ม OK เพ่ือดําเนินการตอ่ไปน้ี

● เปิดเมนูของแผงควบคมุ

● เปิดเมนูยอ่ยท่ีแสดงในหน้าจอแผงควบคมุ

● เลือกรายการเมนู

● แก้ ไขข้อผิดพลาดบางอยา่ง

● เริม่งานพิมพ ์โดยตอบสนองพรอมตข์องแผงควบคมุ (ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ข้อความ กด [OK] เพ่ือดําเนินการ
ตอ่ ปรากฏบนจอแสดงผลแผงควบคมุ)

3 ปุ่ มลกูศรซ้าย ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเล่ือนดเูมนูหรอืลดค่าท่ีปรากฏข้ึนบนหน้าจอ

4 ปุ่ มลกูศรขวา ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือเล่ือนดเูมนูหรอืเพ่ิมค่าท่ีปรากฏข้ึนบนหน้าจอ

5 ปุ่ มลกูศรย้อนกลับ ใช้ปุ่ มน้ีเพ่ือดําเนินการตอ่ไปน้ี

● ออกจากเมนูของแผงควบคมุ

● เล่ือนย้อนกลับไปท่ีเมนูกอ่นหน้าในรายการเมนูยอ่ย

● เล่ือนย้อนกลับไปท่ีรายการเมนูกอ่นหน้าในรายการเมนูยอ่ย (โดยไมบั่นทึกการเปล่ียนแปลงในรายการเมนู)

6 ปุ่ มยกเลิก กดปุ่ มน้ีเพ่ือยกเลิกงานพิมพ ์หรอืเพ่ือออกจากเมนูของแผงควบคมุ
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มมุมองแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส (รุน่ M252dw)

4
5

3

2

1

1 ปุ่ มย้อนกลับ แตะปุ่ มน้ีเพ่ือกลับไปท่ีหน้าจอกอ่นหน้า

2 ปุ่ มหน้าหลัก แตะปุ่ มน้ีเพ่ือไปท่ีหน้าจอหลัก

3 ปุ่ มวิธี ใช้ แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดระบบวิธี ใช้ของแผงควบคมุ

4 หน้าจอสัมผัสแบบสี จอแสดงผลใช้ ในการเข้าถึงเมนู ภาพเคล่ือนไหววิธี ใช้ และข้อมลูผลิตภัณฑ์

5 ตัวแสดงหน้าจอหลัก จอแสดงผลจะระบุหน้าจอหลักท่ีแผงควบคมุแสดงในขณะน้ี

หมายเหต:ุ เมือ่แผงควบคมุไมมี่ปุ่ ม ยกเลิก มาตรฐาน ในระหวา่งกระบวนการของเครือ่งพิมพ ์ปุ่ ม ยกเลิก จะปรากฏข้ึนบนหน้าจอสัมผัส ซึง่
ให้ผู้ ใช้สามารถยกเลิกกระบวนการกอ่นท่ีเครือ่งพิมพจ์ะทําเสรจ็สมบูรณ์ ได้
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รูปแบบหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะใช้ ในการเข้าใช้งานคณุสมบัติตา่งๆ ของเครือ่งพิมพ ์และระบุสถานะปจจุบันของเครือ่งพิมพ์

ย้อนกลับไปท่ีหน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยแตะปุ่มหน้าหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ คณุสมบัติท่ีปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกตา่งกัน ข้ึนอยูกั่บการกําหนดค่าเครือ่งพิมพ ์

5 67473

1 2

7

1 ปุ่ ม รเีซต็ แตะปุ่ มน้ีเพ่ือรเีซต็การต้ังค่างานชัว่คราวเป็นการต้ังค่าเริม่ต้นของเครือ่งพิมพ ์

2 ปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่ แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู ข้อมลูการเชือ่มตอ่ซึง่จะให้ข้อมลูเครอืขา่ย ปุ่ มจะปรากฏ

ข้ึนเป็นไอคอนเครอืขา่ยแบบใช้สาย  หรอืไอคอนเครอืขา่ยไร้สาย 

ข้ึนอยูกั่บประเภทของเครอืขา่ยท่ีเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่

3 สถานะเครือ่งพิมพ ์ พ้ืนท่ีหน้าจอน้ีจะแสดงข้อมลูเก่ียวกับสถานะเครือ่งพิมพ ์โดยรวม

4 ปุ่ ม USB แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู แฟลช ไดรฟ์ USB

5 ปุ่ ม อปุกรณส์ิน้เปลือง แตะปุ่ มน้ีเพ่ือดขู้อมลูเก่ียวกับสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

6 ปุ่ มโปรแกรม แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู โปรฯ เพ่ือพิมพ ์โดยตรงจากเว็บแอปพลิเคชันท่ีเลือก

7 ปุ่ ม การต้ังค่า แตะปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเมนู การต้ังค่า
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วิธกีารใช้แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

ใช้การดําเนินการตอ่ไปเพ่ือใช้แผงควบคมุหน้าจอสัมผัสของเครือ่งพิมพ ์

สิง่ท่ีควรทํา คําอธบิาย ตัวอยา่ง

แตะ แตะรายการบนหน้าจอเพ่ือเลือกรายการหรอืเปิดเมนู
ดังกลา่ว นอกจากน้ีเมือ่การเล่ือนผา่นเมนูตา่งๆ ให้
แตะหน้าจอเป็นเวลาส้ันๆ  เพ่ือหยดุการเล่ือน

แตะปุ่ ม การต้ังค่า  เพ่ือเปิดเมนู การต้ังค่า

ปด แตะหน้าจอแล้วเล่ือนน้ิวเล่ือนตามแนวนอนเพ่ือย้าย
หน้าจอไปทางด้านข้าง

ปดหน้าจอหลักเพ่ือเข้าถึงปุ่ม การต้ังค่า 

เล่ือน แตะหน้าจอแล้วเล่ือนน้ิวตามแนวต้ังโดยไมต้่องยกน้ิว
เพ่ือเล่ือนหน้าจอ

เล่ือนผา่นเมนู การต้ังค่า
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ข้อกําหนดจําเพาะผลิตภัณฑ์
บทนํา

สิง่สําคัญ: ข้อกําหนดเฉพาะตอ่ไปน้ีถกูต้องในขณะท่ีจัดพิมพเ์อกสาร แตอ่าจเปล่ียนแปลงได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดดท่ีู 
www.hp.com/support/colorljM252

● ข้อกําหนดทางเทคนิค

● ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ

● โซลชัูนการพิมพมื์อถือ

● ขนาดของผลิตภัณฑ์

● การใช้กระแสไฟ ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการกอ่ให้เกิดเสยีง

● ชว่งสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ข้อกําหนดทางเทคนิค

ชือ่รุน่

หมายเลขเครือ่งพิมพ ์  

M252n

B4A21A

M252dw

B4A22A

การจัดการกระดาษ ชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

 ถาด 2 (ความจุ 150 แผน่)

 การพิมพส์องด้านอัตโนมัติ ไมมี่

การเชือ่มตอ่ การเชือ่มตอ่ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม 
IPv4 และ IPv6

 Hi-Speed USB 2.0

 พอรต์ USB แบบเข้าถึงงา่ย ไมมี่

 เซริฟ์เวอรก์ารพิมพสํ์าหรับการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไร้สาย ไมมี่

 HP near field communication (NFC) และ Wi-
Fi Direct สําหรับการพิมพจ์ากอปุกรณพ์กพา

ไมมี่

หน้าจอแผงควบคมุและการป้อน แผงควบคมุแบ็คไลท ์2 บรรทัด ไมมี่

 แผงควบคมุหน้าจอสัมผัสสี ไมมี่

พิมพ ์ พิมพ ์ ได้สงูสดุ 18 หน้าตอ่นาที (ppm) บนกระดาษ
ขนาด A4 และ 19 ppm บนกระดาษขนาด Letter

 การพิมพผ์า่น USB แบบเข้าถึงงา่ย (ไมต้่องใช้
คอมพิวเตอร)์

ไมมี่

8 บท 1   ภาพรวมผลิตภัณฑ์ THWW

http://www.hp.com/support/colorljM252


ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ
ข้อมลูตอ่ไปน้ี ใช้กับไดรเวอรก์ารพิมพ ์Windows PCL 6 และ OS X ของเครือ่งพิมพแ์ละกับซดีีติดต้ังซอฟตแ์วรท่ี์มีมาในกลอ่งเทา่น้ัน

Windows: แผน่ซดีี โปรแกรมติดต้ังซอฟตแ์วร ์HP จะติดต้ังไดรเวอร ์HP PCL.6 หรอื HP PCL 6 ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บระบบปฏิบัติการ 
Windows พร้อมกับซอฟตแ์วรเ์สรมิเมือ่ใช้ โปรแกรมติดต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็ม

คอมพิวเตอร ์Mac และ OS X: เครือ่งพิมพน้ี์รองรับคอมพิวเตอร ์Mac และอปุกรณมื์อถือ Apple ไดรเวอรก์ารพิมพแ์ละยูทิลิต้ีการพิมพข์อง 
OS X ดาวน์ โหลดได้จาก hp.com และมี ให้ผา่นทาง Apple Software Update ซอฟตแ์วร ์ โปรแกรมติดต้ังของ HP สําหรับ OS X ไม่ ได้
รวมอยู่ ในแผน่ซดีี ในกลอ่ง ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือดาวน์ โหลดซอฟตแ์วร ์ โปรแกรมติดต้ังของ OS X:

1. ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

2. เลือก Support Options จากน้ันภายใต้ Download Options ให้เลือก Drivers, Software & Firmware

3. คลิกรุน่ระบบปฏิบัติการ แล้วคลิกปุ่ ม Download

ระบบปฏิบัติการ ไดรเวอรท่ี์ติดต้ัง หมายเหตุ

Windows® XP SP3 หรอืใหมก่วา่ เวอรชั์น 32 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วรพ้ื์นฐาน โปรแกรมติดต้ังพ้ืนฐานจะติด
ต้ังไดรเวอรเ์ทา่น้ัน

การติดต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็มไมร่องรับระบบปฏิบัติการ
น้ี

ใช้ ไดรเวอร ์UPD สําหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต

Microsoft หยดุให้การสนับสนุน Windows XP แล้ว
ต้ังแตเ่ดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุน
อยา่งเต็มกําลังตอ่ไปสําหรับระบบปฏิบัติการ XP ท่ีถกู
ยกเลิกไปแล้ว

Windows Vista® 32 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วรพ้ื์นฐาน โปรแกรมติดต้ังพ้ืนฐานจะติด
ต้ังไดรเวอรเ์ทา่น้ัน

การติดต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็มไมร่องรับระบบปฏิบัติการ
น้ี

ใช้ ไดรเวอร ์UPD สําหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต

Windows Server 2003 SP2 หรอืใหมก่วา่ 32 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์“HP PCL 6” ของเครือ่งพิมพจ์ะถกู
ติดต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการ
ติดต้ังซอฟตแ์วรพ้ื์นฐาน โปรแกรมติดต้ังพ้ืนฐานจะติด
ต้ังไดรเวอรเ์ทา่น้ัน

การติดต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็มไมร่องรับระบบปฏิบัติการ
น้ี

ใช้ ไดรเวอร ์UPD สําหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต

Microsoft หยดุให้การสนับสนุน Windows Server 
2003 แล้วต้ังแตเ่ดือนกรกฎาคม 2010 HP จะให้การ
สนับสนุนอยา่งเต็มกําลังตอ่ไปสําหรับระบบปฏิบัติการ 
Server 2003 ท่ีถกูยกเลิกไปแล้ว

Windows 7 SP1 หรอืใหมก่วา่ 32 บิต และ 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL 6 ของเครือ่งพิมพจ์ะถกูติด
ต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการติด
ต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็ม

 

Windows 8 32 บิต และ 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL 6 ของเครือ่งพิมพจ์ะถกูติด
ต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการติด
ต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็ม

การสนับสนุน Windows 8 RT มี ให้ผา่นทางไดรเวอร ์
Microsoft IN OS เวอรชั์น 4 32 บิต

Windows 8.1 32 บิต และ 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL 6 ของเครือ่งพิมพจ์ะถกูติด
ต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการติด
ต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็ม

การสนับสนุน Windows 8.1 RT มี ให้ผา่นทาง
ไดรเวอร ์Microsoft IN OS เวอรชั์น 4 32 บิต
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ระบบปฏิบัติการ ไดรเวอรท่ี์ติดต้ัง หมายเหตุ

Windows Server 2008 SP2 32 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL.6 ของเครือ่งพิมพจ์ะถกูติด
ต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการติด
ต้ังซอฟตแ์วรพ้ื์นฐาน

 

Windows Server 2008 SP2 เวอรชั์น 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL.6 ของเครือ่งพิมพจ์ะถกูติด
ต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการติด
ต้ังซอฟตแ์วรพ้ื์นฐาน

 

Windows Server 2008 R2, SP 1 64 บิต ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL 6 ของเครือ่งพิมพจ์ะถกูติด
ต้ังสําหรับระบบปฏิบัติการน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการติด
ต้ังซอฟตแ์วรแ์บบเต็ม

 

Windows Server 2012, 64 บิต โปรแกรมติดต้ังซอฟตแ์วร ์ ไมร่องรับ Windows 
Server 2012 แต่ ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL 6 และ 
HP PCL-6 เวอรชั์น 4 ของเครือ่งพิมพร์องรับ

ดาวน์ โหลดไดรเวอรจ์ากเว็บไซตข์อง HP 
www.hp.com/support/colorljM252 และใช้
เครือ่งมือ Windows Add Printer เพ่ือติดต้ัง

Windows Server 2012 R2, 64 บิต โปรแกรมติดต้ังซอฟตแ์วร ์ ไมร่องรับ Windows 
Server 2012 แต่ ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP PCL 6 และ 
HP PCL-6 เวอรชั์น 4 ของเครือ่งพิมพร์องรับ

ดาวน์ โหลดไดรเวอรจ์ากเว็บไซตข์อง HP 
www.hp.com/support/colorljM252 และใช้
เครือ่งมือ Windows Add Printer เพ่ือติดต้ัง

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

ไดรเวอรก์ารพิมพแ์ละยูทิลิต้ีการพิมพข์อง OS X 
ดาวน์ โหลดได้จาก hp.com และมี ให้ผา่นทาง Apple 
Software Update ซอฟตแ์วร ์ โปรแกรมติดต้ังของ 
HP สําหรับ OS X ไม่ ได้รวมอยู่ ในแผน่ซดีี ในกลอ่ง

สําหรับ OS X ให้ดาวน์ โหลดโปรแกรมติดต้ังแบบเต็ม
เว็บไซตส์นับสนุนสําหรับเครือ่งพิมพน้ี์

1. ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

2. เลือก Support Options จากน้ันภายใต้ 
Download Options ให้เลือก Drivers, 
Software & Firmware

3. คลิกรุน่ระบบปฏิบัติการ แล้วคลิกปุ่ม 
Download

หมายเหต:ุ สําหรับรายชือ่ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับปจจุบัน ให้ ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252 สําหรับวิธี ใช้ท่ีครอบคลมุ
ท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนตแ์ละเซริฟ์เวอรสํ์าหรับการรองรับไดรเวอร ์HP UPD PCL6, UPD PCL 5 
และ UPD PS สําหรับเครือ่งพิมพน้ี์ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/upd และคลิกแท็บ Specifications

โซลชัูนการพิมพมื์อถือ
เครือ่งพิมพส์นับสนุนซอฟตแ์วรต์อ่ไปน้ีสําหรับการพิมพมื์อถือ:

● ซอฟตแ์วร ์HP ePrint

หมายเหต:ุ ซอฟตแ์วร ์HP ePrint รองรับระบบปฏิบัติการตอ่ไปน้ี: 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 เวอรชั์น 10.6 Snow 
Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion และ 10.9 Mavericks

● HP ePrint ผา่นอีเมล ์(ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครือ่งพิมพกั์บ HP Connected)

● แอปพลิเคชัน HP ePrint (มี ให้สําหรับ Android, iOS และ BlackBerry)
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● แอปพลิเคชัน ePrint Enterprise (รองรับในเครือ่งพิมพท้ั์งหมดท่ีมี ePrint Enterprise Server Software)

● แอปพลิเคชัน HP All-in-One Remote สําหรับอปุกรณ ์iOS และ Android

● Google Cloud Print

● AirPrint

● การพิมพ ์Android
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ขนาดของผลิตภัณฑ์
ภาพ 1-1  ขนาดของรุน่ M252n

3 3

2

2

1 1

ผลิตภัณฑท่ี์ปิดจนสดุ ผลิตภัณฑท่ี์เปิดจนสดุ

1. ความสงู 236.2 มม. 236.2 มม.

2. ความลึก 384 มม. 849 มม.

3. ความกว้าง 392 มม. 392 มม.

น้ําหนัก (รวมตลับหมึก) 13.4 กก.

ภาพ 1-2  ขนาดของรุน่ M252dw

3 3

2

2

1 1

 ผลิตภัณฑท่ี์ปิดจนสดุ ผลิตภัณฑท่ี์เปิดจนสดุ

1. ความสงู 236.2 มม. 285 มม.

2. ความลึก 417 มม. 1002 มม.

3. ความกว้าง 392 มม. 392 มม.

น้ําหนัก (รวมตลับหมึก) 14.2 กก.
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การใช้กระแสไฟ ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการกอ่ให้เกิดเสยีง
โปรดดขู้อมลูปจจุบันที ่www.hp.com/support/colorljM252

ข้อควรระวัง: ข้อกําหนดทางไฟฟ้าข้ึนอยูกั่บประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีจําหน่ายเครือ่งพิมพ ์ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าท่ี ใช้ เน่ืองจากอาจทําให้
เครือ่งพิมพเ์กิดความเสยีหาย และสิน้สดุการรับประกันเครือ่งพิมพ ์

ชว่งสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตาราง 1-1  ข้อกําหนดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน

สภาพแวดล้อม ค่าท่ีแนะนํา ค่าท่ีสามารถใช้ ได้

อณุหภมิู 17° ถึง 27°C 15° ถึง 30°C

ความชื้นสัมพัทธ ์ ความชื้นสัมพัทธ ์30% ถึง 70% (RH) ความชื้นสัมพัทธ ์10% ถึง 80%

THWW ข้อกําหนดจําเพาะผลิตภัณฑ์ 13

http://www.hp.com/support/colorljM252


การต้ังค่าฮารด์แวรแ์ละติดต้ังซอฟตแ์วรข์องเครือ่งพิมพ ์
สําหรับคําแนะนําการต้ังค่าพ้ืนฐาน โปรดดคูู่มือการติดต้ังฮารด์แวรท่ี์มาพร้อมกับเครือ่งพิมพ ์สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม ให้ ไปท่ีการ
สนับสนุน HP บนเว็บ

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252 สําหรับวิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพ ์ค้นหาการสนับสนุนตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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2 ถาดกระดาษ

● ใสก่ระดาษลงในชอ่งกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

● ใสก่ระดาษลงในถาด 2

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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ใสก่ระดาษลงในชอ่งกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

บทนํา
ใช้ชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียวเพ่ือพิมพเ์อกสารแบบหน้าเดียว เอกสารท่ีต้องใช้กระดาษหลายประเภท หรอืซองจดหมาย

● ใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว

● ใสซ่องจดหมายในชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

● การวางแนวกระดาษในถาด 1

ใสก่ระดาษลงในชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว

1. เล่ือนตัวก้ันความกว้างกระดาษในชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว
ออกด้านนอก

 

2. วางขอบขอบด้านบนของกระดาษท่ีชอ่งเปิด แล้วปรับตัวก้ันด้าน
ข้างให้พอดีกับกระดาษ แต่ ไมทํ่าให้กระดาษงอ
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3. ใสก่ระดาษแผน่เดียวเข้าไป ในชอ่งและถือค้างไว้ เครือ่งพิมพจ์ะ
ดึงกระดาษบางสว่นเข้าไป ในทางเดินกระดาษ สําหรับข้อมลู
เก่ียวกับวิธกีารวางแนวกระดาษ โปรดดท่ีู การวางแนวกระดาษ
ในถาด 1 ในหน้า 19

หมายเหต:ุ คณุอาจต้องรองรับกระดาษด้วยมือท้ังสองข้าง
จนกวา่กระดาษจะเข้าไป ในเครือ่งพิมพ ์ข้ึนอยูกั่บขนาดของ
กระดาษ

 

4. ท่ีคอมพิวเตอร ์ให้เริม่กระบวนการพิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์
ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ไดรเวอรต้ั์งค่าเป็นประเภทและขนาด
กระดาษท่ีถกูต้องสําหรับกระดาษท่ีพิมพจ์ากชอ่งป้อนกระดาษ
แผน่เดียว

 

ใสซ่องจดหมายในชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

1. เล่ือนตัวก้ันความกว้างกระดาษในชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว
ออกด้านนอก

 

THWW ใสก่ระดาษลงในชอ่งกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1) 17



2. วางขอบด้านขวาของซองจดหมาย หงายหน้าข้ึนท่ีชอ่งเปิด แล้ว
ปรับตัวก้ันด้านข้างให้พอดีกับซองจดหมาย แต่ ไมทํ่าให้ซอง
จดหมายงอ

 

3. ใสซ่องจดหมายเข้าไป ในชอ่งและถือค้างไว้ เครือ่งพิมพจ์ะดึงซอง
จดหมายบางสว่นเข้าไป ในทางเดินกระดาษ

หมายเหต:ุ คณุอาจต้องรองรับด้วยมือท้ังสองข้างจนกวา่ซอง
จดหมายจะเข้าไป ในเครือ่งพิมพ ์ข้ึนอยูกั่บขนาดของซอง
จดหมาย

 

4. ท่ีคอมพิวเตอร ์ให้เริม่กระบวนการพิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์
ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ไดรเวอรต้ั์งค่าเป็นประเภทและขนาด
กระดาษท่ีถกูต้องสําหรับซองจดหมายท่ีพิมพจ์ากชอ่งป้อน
กระดาษแผน่เดียว
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การวางแนวกระดาษในถาด 1
เมือ่ใช้กระดาษท่ีจําเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ ใสก่ระดาษตามข้อมลูในตารางตอ่ไปน้ี

ประเภทกระดาษ กระดาษออก วิธกีารใสก่ระดาษ

หัวจดหมายหรอืแบบฟอรม์ การพิมพด้์านเดียว หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนหันเข้าหาอปุกรณ์

123

หัวจดหมายหรอืแบบฟอรม์ การพิมพ ์2 ด้าน คว่ําหน้าลง

ขอบด้านบนหันออกจากเครือ่งพิมพ ์

123

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ การพิมพ ์1 ด้านหรอืการพิมพ ์2 ด้าน หงายหน้าข้ึน

รูอยูท่างด้านซ้ายของอปุกรณ์
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ใสก่ระดาษลงในถาด 2

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะอธบิายวิธกีารใสก่ระดาษในถาด 2

● ใสก่ระดาษลงในถาด 2

● ใสซ่องจดหมายลงในถาด 2

● การวางแนวกระดาษในถาด 2

ใสก่ระดาษลงในถาด 2

1. เปิดถาด  

2. ปรับตัวก้ันกระดาษโดยเล่ือนตัวก้ันตามขนาดของกระดาษท่ี ใช้  
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3. ในการใสก่ระดาษขนาด Legal ให้ขยายด้านหน้าถาดโดยกด
สลักสฟ้ีาและดึงด้านหน้าของถาด

หมายเหต:ุ เมือ่ใสก่ระดาษขนาด Legal ถาด 2 จะขยายจาก
ทางด้านหน้าของเครือ่งประมาณ 51 มม. 

 

4. ใสก่ระดาษลงในถาด  
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5. ตรวจสอบวา่ปึกกระดาษเรยีบเสมอกันท้ังสีม่มุ เล่ือนตัวก้ันความ
ยาวและความกว้างกระดาษให้ชดิกับปึกกระดาษ

หมายเหต:ุ หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใสวั่สดพิุมพ ์
ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ ใจวา่ด้านบนสดุของปึกกระดาษอยู่
ต่ํากวา่ตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด

 

6. หลังจากการตรวจสอบวา่ปึกกระดาษอยูต่ํ่ากวา่ตัวแสดง
กระดาษบรรจุเต็มถาด ให้ปิดถาด

 

ใสซ่องจดหมายลงในถาด 2

1. เปิดถาด  
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2. ปรับตัวก้ันกระดาษโดยเล่ือนตัวก้ันตามขนาดของซองจดหมาย
ท่ี ใช้

 

3. ใสซ่องจดหมายลงในถาด  
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4. ตรวจสอบวา่ปึกซองจดหมายเรยีบเสมอกันท้ังสีม่มุ เล่ือนตัวก้ัน
ความยาวและความกว้างให้ชดิกับปึก

หมายเหต:ุ หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใสวั่สดพิุมพ ์
ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ ใจวา่ด้านบนสดุของปึกกระดาษอยู่
ต่ํากวา่ตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด

ข้อควรระวัง: การใสซ่องจดหมายมากกวา่ห้าซองในถาด 2 
อาจทําให้เกิดปญหากระดาษติดได้

 

5. หลังจากการตรวจสอบวา่ปึกอยูต่ํ่ากวา่ตัวแสดงกระดาษบรรจุ
เต็มถาด ให้ปิดถาด
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การวางแนวกระดาษในถาด 2
เมือ่ใช้กระดาษท่ีจําเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ ใสก่ระดาษตามข้อมลูในตารางตอ่ไปน้ี

ประเภทกระดาษ กระดาษออก วิธกีารใสก่ระดาษ

หัวจดหมายหรอืแบบฟอรม์ การพิมพด้์านเดียว หงายหน้าข้ึน

ขอบด้านบนไปทางเครือ่งพิมพ ์

123

หัวจดหมายหรอืแบบฟอรม์ การพิมพ ์2 ด้าน คว่ําหน้าลง

ขอบด้านบนหันออกจากเครือ่งพิมพ ์

123

กระดาษสําหรับแฟ้มเจาะ การพิมพ ์1 ด้านหรอืการพิมพ ์2 ด้าน หงายหน้าข้ึน

รูอยูท่างด้านซ้ายของอปุกรณ์
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3 อปุกรณส์ิน้เปลือง อปุกรณเ์สรมิ และชิ้นสว่น

● สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง อปุกรณเ์สรมิ และชิ้นสว่น

● เปล่ียนตลับผงหมึก

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง อปุกรณเ์สรมิ และชิ้นสว่น

การสัง่ซื้อ

สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อชิ้นสว่นหรอือปุกรณเ์สรมิของแท้ของ HP www.hp.com/buy/parts

สัง่ซื้อผา่นผู้ ให้บรกิาร ติดตอ่ผู้ ให้บรกิารท่ี ได้รับสทิธิจ์าก HP

สัง่ซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS) ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอรท่ี์รองรับในคอมพิวเตอร ์ให้ป้อน IP แอดเดรสของ
เครือ่งพิมพ ์หรอืชือ่โฮสต์ ในชอ่งแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ ไปยังเว็บไซต ์
HP SureSupply ซึง่ให้ตัวเลือกสําหรับการซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองของแท้จาก HP

วัสดสุิน้เปลืองและอปุกรณเ์สรมิ

รายการ คําอธบิาย หมายเลขตลับหมึก หมายเลขชิ้นสว่น

อปุกรณส์ิน้เปลือง

ตลับผงหมึกสดํีา HP 201A Original LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุมาตรฐาน 201A CF400A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 201X High Yield 
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุสงู 201X CF400X

ตลับผงหมึกสฟ้ีา HP 201A Original 
LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสฟ้ีาความจุมาตรฐาน 201A CF401A

ตลับผงหมึกสฟ้ีา HP 201X High Yield 
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสฟ้ีาความจุสงู 201X CF401X

ตลับผงหมึกสเีหลือง HP 201A Original 
LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสเีหลืองความจุมาตรฐาน 201A CF402A

ตลับผงหมึกสเีหลือง HP 201X High Yield 
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสเีหลืองความจุสงู 201X CF402X

ตลับผงหมึกสชีมพ ูHP 201A Original 
LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสชีมพคูวามจุมาตรฐาน 201A CF403A

ตลับผงหมึกสชีมพ ูHP 201X High Yield 
Original LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสชีมพคูวามจุสงู 201X CF403X

อปุกรณเ์สรมิ

สายเคเบิลเครือ่งพิมพ ์USB 2.0 สาย A-to-B (ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร)  C6518A

ชิ้นสว่นเพ่ือให้ลกูค้าซอ่มแซมด้วยตนเอง
ชิ้นสว่นท่ีลกูค้าซอ่มแซมเอง (CSR) มี ให้สําหรับเครือ่งพิมพ ์HP LaserJet หลายรุน่เพ่ือชว่ยลดเวลาการซอ่มแซม ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
โปรแกรม CSR และประโยชนส์ามารถพบได้ท่ี www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
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ชิ้นสว่นสํารอง HP ของแท้สามารถสัง่ซื้อได้ท่ี www.hp.com/buy/parts หรอืติดตอ่ผู้ ให้บรกิารและการสนับสนุนท่ี ได้รับอนุญาตจาก 
HP เมือ่ทําการสัง่ซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหน่ึงตอ่ไปน้ี: หมายเลขชิ้นสว่น, หมายเลขซเีรยีล (อยูท่ี่ด้านหลังของเครือ่งพิมพ)์, หมายเลขผลิตภัณฑ ์
หรอืชือ่ผลิตภัณฑ์

● ลกูค้าต้องติดต้ังชิ้นสว่นท่ีอยู่ ในรายการเปล่ียนด้วยตัวเองท่ีเป็นชิ้นสว่น บังคับ เว้นแตค่ณุยินดีท่ีจะเสยีค่าบรกิารให้กับชา่งบรกิารของ 
HP เพ่ือทําการซอ่ม ชิ้นสว่นเหลา่น้ี ไมมี่ความชว่ยเหลือแบบนอกสถานท่ีหรอืสง่กลับไปซอ่ม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับ
ประกันผลิตภัณฑข์อง HP

● สําหรับชิ้นสว่นท่ีอยู่ ในรายการเปล่ียนด้วยตัวเองท่ีเป็นชิ้นสว่น ตัวเลือก คณุสามารถขอรับการติดต้ังได้จากชา่งบรกิารของ HP โดย
ไมมี่ค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติมในระหวา่งระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์

รายการ คําอธบิาย
ตัวเลือกในการเปล่ียนด้วยตัว
เอง หมายเลขชิ้นสว่น

ถาดชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว ถาดสํารองสําหรับชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1) บังคับ RM2-5865-000

ถาดป้อนกระดาษ 150 แผน่ คาสเซต็ตสํ์ารองสําหรับถาด 2 บังคับ RM2-5885-000
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เปล่ียนตลับผงหมึก

บทนํา
เครือ่งพิมพน้ี์จะแจ้งเมือ่ตลับผงหมึกเหลือน้อย อายกุารใช้งานจรงิของตลับผงหมึกท่ีเหลืออยูอ่าจแตกตา่งกัน โปรดพิจารณาการเตรยีมตลับ
ผงหมึกสําหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้

ในการสัง่ซื้อตลับหมึกหรอืตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสําหรับเครือ่งพิมพ ์ให้ ไปท่ี HP SureSupply ท่ี www.hp.com/go/
suresupply เล่ือนไปท่ีด้านลา่งของหน้าและตรวจสอบวา่ประเทศ/พ้ืนท่ีถกูต้อง

เครือ่งพิมพน้ี์ ใช้ส ี4 ส ีและมีตลับผงหมึกแยกสําหรับแตล่ะส ีสเีหลือง (Y), สชีมพ ู(M), สฟ้ีา (C) และสดํีา (K) มีตลับผงหมึกภายในฝาด้าน
หน้า

รายการ คําอธบิาย หมายเลขตลับหมึก หมายเลขชิ้นสว่น

ตลับผงหมึกสดํีา HP 201A Original LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุมาตรฐาน 201A CF400A

ตลับผงหมึกสดํีา HP 201X High Yield Original 
LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสดํีาความจุสงู 201X CF400X

ตลับผงหมึกสฟ้ีา HP 201A Original LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสฟ้ีาความจุมาตรฐาน 201A CF401A

ตลับผงหมึกสฟ้ีา HP 201X High Yield Original 
LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสฟ้ีาความจุสงู 201X CF401X

ตลับผงหมึกสเีหลือง HP 201A Original LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสเีหลืองความจุมาตรฐาน 201A CF402A

ตลับผงหมึกสเีหลือง HP 201X High Yield Original 
LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสเีหลืองความจุสงู 201X CF402X

ตลับผงหมึกสชีมพ ูHP 201A Original LaserJet ตลับผงหมึกสํารองสชีมพคูวามจุมาตรฐาน 201A CF403A

ตลับผงหมึกสชีมพ ูHP 201X High Yield Original 
LaserJet

ตลับผงหมึกสํารองสชีมพคูวามจุสงู 201X CF403X

ห้ามนําตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑจ์นกวา่จะถึงเวลาติดต้ัง

ข้อควรระวัง: เพ่ือป้องกันความเสยีหายตอ่ตลับหมึกพิมพ ์อยา่ให้ตลับหมึกพิมพถ์กูแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจาก
เครือ่งพิมพเ์ป็นระยะเวลานาน ให้ ใสต่ลับหมึกในบรรจุภัณฑพ์ลาสติกเดิม หรอืหอ่ตลับหมึกด้วยวัสดทึุบแสงน้ําหนักเบา

ภาพประกอบตอ่ไปน้ีจะแสดงสว่นประกอบตลับผงหมึก
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2

1

3

1 มือจับ

2 ดรัมสง่ภาพ

3 ชพิหน่วยความจํา

ข้อควรระวัง: หากผงหมึกเปรอะเป้ือนเสื้อผ้าของคณุ ให้ ใช้ผ้าแห้งเชด็ออกและซักเสื้อผ้าในน้ําเย็น น้ําร้อนจะทําให้ผงหมึกซมึเข้าในเน้ือผ้า

หมายเหต:ุ ข้อมลูเก่ียวกับการรี ไซเคิลตลับผงหมึกท่ี ใช้แล้วอยู่ ในกลอ่งตลับผงหมึก

ถอดและเปล่ียนตลับผงหมึก

1. เปิดฝาด้านหน้า  
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2. จับท่ีมือจับสฟ้ีาบนล้ินชักตลับผงหมึก แล้วดึงล้ินชัก  

3. จับท่ีท่ีจับของตลับผงหมึก และดึงตลับผงหมึกออกตรง ๆ เพ่ือ
นําออกจากเครือ่ง

 

4. นําบรรจุภัณฑต์ลับผงหมึกใหมอ่อกจากกลอ่ง แล้วดึงแท็บปลด
ล็อคบนบรรจุภัณฑ์
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5. นําตลับผงหมึกออกจากเปลือกบรรจุภัณฑท่ี์เปิด  

6. ถือตลับผงหมึกท้ังสองด้าน เขยา่ตลับผงหมึกเบาๆไปท้ังสองด้าน 
เพ่ือกระจายผงหมึกในตลับให้ท่ัว

 

7. ห้ามสัมผัสดรัมสง่ภาพท่ีด้านลา่งของตลับผงหมึก รอยน้ิวมือท่ี
ดรัมสง่ภาพอาจกอ่ให้เกิดปญหาเก่ียวกับคณุภาพการพิมพ์
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8. ใสต่ลับผงหมึกใหมเ่ข้าไป ในล้ินชัก ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ชปิสบีน
ตลับหมึกตรงกับชปิสี ในล้ินชัก

 

9. ปิดล้ินชักตลับผงหมึก  

10. ปิดฝาด้านหน้า  
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11. นําตลับผงหมึกท่ี ใช้แล้วใส่ ในบรรจุภัณฑข์องตลับผงหมึกใหม่  

http://www.hp.com/recycle

12. ใช้ฉลากท่ีอยูท่ี่ระบุท่ีอยูแ่ละชําระเงินลว่งหน้าเพ่ือสง่คืนตลับ
หมึกท่ี ใช้แล้วไปยัง HP เพ่ือรี ไซเคิล (หากมี)
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4 พิมพ ์

● งานพิมพ ์(Windows)

● พิมพง์าน (macOS)

● การพิมพมื์อถือ

● ใช้การพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ

THWW 37

http://www.hp.com/support/colorljM252


งานพิมพ ์(Windows)

วิธกีารพิมพ ์(Windows)

ข้ันตอนตอ่ไปน้ีอธบิายกระบวนการพิมพพ้ื์นฐานสําหรับ Windows

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์ในการเปล่ียนการต้ังค่า ให้คลิกหรอืแตะปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences 
(กําหนดลักษณะ) เพ่ือเปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงคณุสมบัติเหลา่น้ีจากหน้าจอเริม่ของ Windows 8 หรอื 8.1 ให้เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print 
(พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกหรอืแตะแท็บในไดรเวอรก์ารพิมพเ์พ่ือกําหนดค่าตัวเลือกท่ี ใช้ ได้ ตัวอยา่งเชน่ ต้ังค่าการวางแนวกระดาษในแท็บ ตกแตง่ และต้ัง
ค่าแหลง่กระดาษ, ประเภทกระดาษ, ขนาดกระดาษ และการต้ังค่าคณุภาพในแท็บ กระดาษ/คณุภาพ
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4. คลิกหรอืแตะปุ่ ม ตกลง เพ่ือกลับไปท่ีกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์เลือกจํานวนสําเนาท่ีต้องการพิมพจ์ากหน้าจอน้ี

5. คลิกหรอืแตะปุ่ ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

พิมพท้ั์งสองด้านอัตโนมัติ (Windows)

ใช้ข้ันตอนน้ีสําหรับเครือ่งพิมพท่ี์มีอปุกรณสํ์าหรับพิมพส์องด้านอัตโนมัติติดต้ังไว้ หากเครือ่งพิมพ ์ ไมมี่อปุกรณสํ์าหรับพิมพส์องด้าน
อัตโนมัติติดต้ัง หรอืในการพิมพด้์วยกระดาษประเภทท่ีอปุกรณสํ์าหรับพิมพส์องด้านไมส่นับสนุน คณุสามารถพิมพบ์นท้ังสองด้านด้วย
ตนเองได้

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกหรอืแตะปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือ
เปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงคณุสมบัติเหลา่น้ีจากหน้าจอเริม่ของ Windows 8 หรอื 8.1 ให้เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print 
(พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกหรอืแตะแถบ ตกแตง่

4. เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย พิมพท้ั์งสองด้าน คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติเอกสาร

5. ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

พิมพบ์นท้ังสองด้านด้วยตนเอง (Windows)

ใช้ข้ันตอนน้ีสําหรับเครือ่งพิมพท่ี์ ไม่ ได้ติดต้ังอปุกรณพิ์มพส์องด้านอัตโนมัติ หรอืเพ่ือพิมพบ์นกระดาษท่ีอปุกรณพิ์มพส์องด้านไมร่องรับ

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกหรอืแตะปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือ
เปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงคณุสมบัติเหลา่น้ีจากหน้าจอเริม่ของ Windows 8 หรอื 8.1 ให้เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print 
(พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกหรอืแตะแถบ ตกแตง่

4. เลือกกลอ่งกาเครือ่งหมาย พิมพบ์นกระดาษท้ังสองด้าน (ด้วยตนเอง) คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพด้์านแรกของงาน

5. นําปึกกระดาษท่ีพิมพแ์ล้วจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1

6. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคมุเพ่ือดําเนินการตอ่
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พิมพห์ลายหน้าในหน้าเดียว (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกหรอืแตะปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือ
เปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงคณุสมบัติเหลา่น้ีจากหน้าจอเริม่ของ Windows 8 หรอื 8.1 ให้เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print 
(พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกหรอืแตะแถบ ตกแตง่

4. เลือกจํานวนหน้าตอ่แผน่จากรายการ จํานวนหน้าตอ่แผน่

5. เลือกตัวเลือก พิมพข์อบหน้า, ลําดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ ท่ีถกูต้อง คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติเอกสาร

6. ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

เลือกประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการเครือ่งพิมพ ์และคลิกหรอืแตะปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ) เพ่ือ
เปิดไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของปุ่ มจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

หมายเหต:ุ ในการเข้าถึงคณุสมบัติเหลา่น้ีจากหน้าจอเริม่ของ Windows 8 หรอื 8.1 ให้เลือก Devices (อปุกรณ)์ เลือก Print 
(พิมพ)์ แล้วเลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิกหรอืแตะแถบ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ์ประเภทกระดาษ ให้เลือกประเภทกระดาษซึง่อธบิายกระดาษท่ีกําลังใช้ แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

5. คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติเอกสาร ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

40 บท 4   พิมพ ์ THWW



พิมพง์าน (macOS)

วิธกีารพิมพ ์(macOS)

ข้ันตอนตอ่ไปน้ีอธบิายกระบวนการพิมพพ้ื์นฐานสําหรับ macOS

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วเลือกเมนูอ่ืนๆ  เพ่ือปรับการต้ังค่าการพิมพ ์

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

พิมพบ์นท้ังสองด้านโดยอัตโนมัติ (macOS)

หมายเหต:ุ ข้อมลูน้ีสําหรับเครือ่งพิมพท่ี์มีอปุกรณพิ์มพส์องด้านอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ีจะใช้ ได้หากคณุติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพข์อง HP โดยอาจใช้ ไม่ ได้หากคณุกําลังใช้ AirPrint

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. เลือกตัวเลือกการเย็บเลม่จากรายการดรอปดาวน ์Two-Sided (สองด้าน)

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

พิมพบ์นท้ังสองด้านด้วยตนเอง (macOS)

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ีจะใช้ ได้หากคณุติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพข์อง HP โดยอาจใช้ ไม่ ได้หากคณุกําลังใช้ AirPrint

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Manual Duplex (พิมพส์องด้าน
ด้วยตนเอง)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. คลิกชอ่ง Manual Duplex (พิมพส์องด้านด้วยตนเอง) และเลือกตัวเลือกการเย็บเลม่

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

6. ไปท่ีเครือ่งพิมพ ์แล้วหยิบกระดาษเปลา่ท่ีอยู่ ในถาด 1 ออก
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7. รับปึกกระดาษท่ีพิมพจ์ากถาดกระดาษออก และนําไป ใส่ โดยคว่ําด้านท่ีพิมพล์งในถาดป้อนกระดาษ

8. หากข้อความปรากฏข้ึน ให้แตะปุ่มท่ีเหมาะสมบนแผงควบคมุเพ่ือดําเนินการตอ่

พิมพห์ลายหน้าในแผน่เดียว (macOS)

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Layout (รูปแบบ)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. จากรายการดรอปดาวน ์Pages per Sheet (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกจํานวนหน้าท่ีคณุต้องการพิมพ ์ ในแตล่ะแผน่

5. ในพ้ืนท่ี Layout Direction (การจัดรูปแบบ) ให้เลือกลําดับและการจัดวางหน้าตา่งๆ ลงในหน้ากระดาษ

6. จากเมนู Borders (ขอบ) ให้เลือกประเภทของขอบท่ีจะพิมพ ์ ให้กับแตล่ะหน้า

7. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

เลือกประเภทกระดาษ (macOS)

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) หรอื Copies & Pages (สําเนาและหน้า) แล้วคลิกเมนู Media & Quality (วัสดพิุมพ ์
และคณุภาพ) หรอืเมนู Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

หมายเหต:ุ ชือ่ของรายการจะแตกตา่งกันสําหรับโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

4. เลือกจากตัวเลือก Media & Quality (วัสดพิุมพแ์ละคณุภาพ) หรอื Paper/Quality (กระดาษ/คณุภาพ)

หมายเหต:ุ รายการน้ีประกอบด้วยชดุหลักของตัวเลือกท่ีมีอยู ่บางตัวเลือกอาจไมมี่ ในเครือ่งพิมพบ์างรุน่

● Media Type (ประเภทวัสดพิุมพ)์: เลือกตัวเลือกสําหรับประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ ์

● Print Quality (คณุภาพการพิมพ)์: เลือกระดับความละเอียดสําหรับงานพิมพ ์

● Edge-To-Edge Printing (การพิมพแ์บบจรดขอบ): เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือพิมพ ์ ใกล้กับขอบกระดาษ

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์
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การพิมพมื์อถือ

บทนํา
HP นําเสนอโซลชัูนมือถือและ ePrint ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สามารถสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพข์อง HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมารท์โฟน 
หรอือปุกรณมื์อถืออ่ืนๆ  ได้งา่ย ในการดรูายการท้ังหมดและกําหนดตัวเลือกท่ีดีท่ีสดุ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting

หมายเหต:ุ อัปเดตเฟิรม์แวรเ์ครือ่งพิมพเ์พ่ือให้แน่ ใจวา่ความสามารถการพิมพมื์อถือและ ePrint ท้ังหมดได้รับการสนับสนุน

● การพิมพ ์Wi-Fi Direct และ NFC (รุน่ไร้สายเทา่น้ัน)

● HP ePrint ผา่นอีเมล์

● ซอฟตแ์วร ์HP ePrint

● AirPrint

● การพิมพแ์บบฝงตัวของ Android

การพิมพ ์Wi-Fi Direct และ NFC (รุน่ไร้สายเทา่น้ัน)

Wi-Fi Direct และ NFC (Near Field Communication) ชว่ยให้สัง่พิมพจ์ากอปุกรณพ์กพาไร้สายได้ โดยไมต้่องมีการเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย
หรอือินเทอรเ์น็ต

ความสามารถ NFC ชว่ยให้สามารถเชือ่มตอ่การพิมพแ์บบหน่ึงตอ่หน่ึงได้งา่ยสําหรับอปุกรณพ์กพาโดยใช้การแตะระหวา่งอปุกรณ์

ใช้ Wi-Fi Direct ในการพิมพแ์บบไร้สายจากอปุกรณต์อ่ไปน้ี:

● iPhone, iPad หรอื iPod touch ท่ี ใช้ Apple AirPrint หรอืแอปพลิเคชัน HP ePrint

● อปุกรณพ์กพา Android ท่ี ใช้แอปพลิเคชัน HP ePrint หรอืโซลชัูนการพิมพแ์บบฝงของ Android

● อปุกรณ ์PC และ Mac ท่ี ใช้ซอฟตแ์วร ์HP ePrint

เปิดใช้งานหรอืปิดการใช้ Wi-Fi Direct

ต้องเปิดใช้งานความสามารถ Wi-Fi Direct กอ่นจากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● Wi-Fi Direct

● การต้ังค่า

● เปิด/ปิด

3. แตะรายการเมนู เปิด การแตะปุ่ม ปิด จะปิดการใช้การพิมพ ์Wi-Fi Direct

โปรดดขู้อมลูเก่ียวกับการพิมพ ์ ไร้สายเพ่ิมเติมท่ี www.hp.com/go/wirelessprinting
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โปรดดขู้อมลูเก่ียวกับวิธกีารพิมพ ์โดยใช้ Wi-Fi Direct เพ่ิมเติมท่ีหน้าหลักการสนับสนุนผลิตภัณฑ:์ www.hp.com/support/
colorljM252

HP ePrint ผา่นอีเมล์
ใช้ HP ePrint เพ่ือพิมพเ์อกสารโดยสง่เอกสารเป็นไฟลแ์นบในอีเมล์ ไปยังอีเมลแ์อดเดรสของเครือ่งพิมพจ์ากอปุกรณ์ ใดก็ ได้ท่ี ใช้งานอีเมล์
ได้

เมือ่ต้องการใช้ HP ePrint เครือ่งพิมพต้์องมีคณุสมบัติตามข้อกําหนดเหลา่น้ี:

● เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบใช้สายหรอืไร้สายและเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ต

● ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services ในเครือ่งพิมพ ์และเครือ่งพิมพต้์องลงทะเบียนกับ HP Connected หรอื HP ePrint Center

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. จากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

○ การต้ังค่าเครอืขา่ย

○ แสดง IP แอดเดรส

3. ในการเปิด HP Embedded Web Server ให้พิมพ ์IP แอดเดรสของเครือ่งพิมพล์งในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอรบ์น
คอมพิวเตอร ์

4. คลิกแถบ HP Web Services ใน HP Embedded Web Server แล้วคลิก เปิดใช้ เครือ่งพิมพจ์ะเปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ 
แล้วพิมพห์น้าข้อมลู

หน้าข้อมลูประกอบด้วยรหัสเครือ่งพิมพท่ี์คณุใช้เพ่ือลงทะเบียนเครือ่งพิมพ ์HP ท่ี HP Connected

5. ไปท่ี www.hpconnected.com หรอื www.hp.com/go/eprintcenter เพ่ือสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่า ePrint 
ผา่นอีเมลจ์นเสรจ็เรยีบร้อย

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

○ ePrint

○ การต้ังค่า

○ เปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ

3. แตะปุ่ ม พิมพ ์เพ่ืออา่นข้อตกลงเง่ือนไขการใช้งาน แตะปุ่ ม OK เพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใช้งานและเปิดใช้งาน HP Web Services
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เครือ่งพิมพจ์ะเปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ แล้วพิมพห์น้าข้อมลู หน้าข้อมลูประกอบด้วยรหัสเครือ่งพิมพท่ี์คณุใช้เพ่ือลงทะเบียน
เครือ่งพิมพ ์HP น้ีท่ี HP Connected หรอื HP ePrint Center

4. ไปท่ี www.hpconnected.com หรอื www.hp.com/go/eprintcenter เพ่ือสร้างบัญชี HP ePrint และต้ังค่า ePrint 
ผา่นอีเมลจ์นเสรจ็เรยีบร้อย

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252 เพ่ือตรวจดขู้อมลูการสนับสนุนสําหรับเครือ่งพิมพน้ี์

ซอฟตแ์วร ์HP ePrint

ซอฟตแ์วร ์HP ePrint ชว่ยให้สัง่พิมพจ์ากคอมพิวเตอรเ์ดสกท์อปหรอืแลปทอป Windows หรอื Mac ไปท่ีเครือ่งพิมพท่ี์ ใช้ HP ePrint ได้
งา่ยข้ึน ซอฟตแ์วรน้ี์จะชว่ยให้คณุค้นหาเครือ่งพิมพท่ี์รองรับ HP ePrint ซึง่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี HP Connected งา่ยข้ึน เครือ่งพิมพ ์HP 
เป้าหมายสามารถอยู่ ในสํานักงานหรอืท่ีอ่ืนๆ  ท่ัวโลก

● Windows: หลังจากท่ีติดต้ังซอฟตแ์วร ์ให้เปิดตัวเลือก Print (พิมพ)์ จากภายในแอปพลิเคชัน แล้วเลือก HP ePrint จากรายการ
เครือ่งพิมพท่ี์ติดต้ังอยู ่คลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) เพ่ือกําหนดค่าตัวเลือกการพิมพ ์

● macOS: หลังจากติดต้ังซอฟตแ์วร ์ให้เลือก File (ไฟล)์, Print (พิมพ)์ แล้วเลือกลกูศรถัดจาก PDF (ท่ีด้านลา่งซ้ายของหน้าจอ
ไดรเวอร)์ เลือก HP ePrint

สําหรับ Windows ซอฟตแ์วร ์HP ePrint สนับสนุนการสัง่พิมพ ์TCP/IP ไปท่ีเครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ย (LAN หรอื WAN) ไปท่ีเครือ่งพิมพท่ี์
สนับสนุน UPD PostScript®

ท้ัง Windows และ macOS สนับสนุนการสัง่พิมพ ์IPP ไปท่ีเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ย LAN หรอื WAN ท่ีสนับสนุน ePCL

นอกจากน้ัน ท้ัง Windows และ macOS ยังสนับสนุนการสัง่พิมพเ์อกสาร PDF ไปท่ีตําแหน่งการพิมพส์าธารณะ และการพิมพ ์โดยใช้ HP 
ePrint ทางอีเมลผ์า่น Cloud

ไปท่ี www.hp.com/go/eprintsoftware หากต้องการไดรเวอรแ์ละข้อมลู

หมายเหต:ุ สําหรับ Windows ชือ่ของซอฟตแ์วร ์ ไดรเวอรก์ารพิมพ ์HP ePrint คือ HP ePrint + JetAdvantage

หมายเหต:ุ ซอฟตแ์วร ์HP ePrint คือยูทิลิตีเวิรก์โฟลว ์PDF สําหรับ macOS ซึง่ในทางเทคนิคแล้ว ไม่ ใช่ ไดรเวอรก์ารพิมพ ์

หมายเหต:ุ ซอฟตแ์วร ์HP ePrint ไมส่นับสนุนการพิมพ ์USB

AirPrint

รองรับการสัง่พิมพ ์โดยตรงด้วย AirPrint ของ Apple สําหรับ iOS และจากคอมพิวเตอร ์Mac ท่ี ใช้ macOS 10.7 Lion และใหมก่วา่ ใช้ 
AirPrint เพ่ือพิมพจ์ากเครือ่งพิมพ ์โดยตรง โดยใช้ iPad, iPhone (3GS ข้ึนไป) หรอื iPod touch (รุน่ท่ีสามข้ึนไป) ในแอปพลิเคชันมือถือ
ตอ่ไปน้ี:

● Mail

● Photos

● Safari

● iBooks

● แอปพลิเคชันอ่ืนๆ  บางตัว
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เมือ่ต้องการใช้ AirPrint เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่เข้ากับเครอืขา่ย (ซับเน็ต) เดียวกันกับอปุกรณ ์Apple หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การใช้ AirPrint และหากต้องการทราบวา่เครือ่งพิมพ ์HP ใดบ้างท่ีสามารถใช้งานรว่มกับ AirPrint ได้ ให้ ไปท่ี www.hp.com/go/
MobilePrinting

หมายเหต:ุ กอ่นท่ีจะใช้ AirPrint กับการเชือ่มตอ่ USB ให้ตรวจสอบหมายเลขเวอรชั์น AirPrint เวอรชั์น 1.3 และกอ่นหน้าไมส่นับสนุน
การเชือ่มตอ่ USB

การพิมพแ์บบฝงตัวของ Android

โซลชัูนการพิมพ ์ ในตัวของ HP สําหรับ Android และ Kindle ชว่ยให้อปุกรณมื์อถือค้นหาและสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพ ์HP บนเครอืขา่ย
หรอืภายในชว่งสัญญาณไร้สายสําหรับการพิมพ ์Wi-Fi Direct

โซลชัูนการพิมพน้ี์อยู่ ในระบบปฏิบัติการหลายๆ รุน่

หมายเหต:ุ หากอปุกรณข์องคณุไมส่ามารถทําการพิมพ ์ ได้ ให้ ไปยัง Google Play > Android apps แล้วติดต้ัง HP Print Service 
Plugin

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกัยวิธี ใช้การพิมพแ์บบฝงตัวของ Android และอปุกรณ ์Android ท่ีสนับสนุน โปรดไปท่ี www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting
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ใช้การพิมพท่ี์เครือ่งด้วย USB (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
1. เสยีบแฟลช ไดรฟ์ USB เข้ากับพอรต์ USB ท่ีเครือ่งพิมพ ์

2. เมนู แฟลช ไดรฟ์ USB จะเปิดพร้อมกับตัวเลือกตอ่ไปน้ี:

● พิมพเ์อกสาร

● ดแูละพิมพภ์าพถา่ย

3. ในการพิมพเ์อกสาร ให้แตะหน้าจอ พิมพเ์อกสาร และแตะชือ่ของโฟลเดอร ์ ในไดรฟ์ USB ท่ีจัดเก็บเอกสาร เมือ่หน้าจอสรุปเปิดข้ึน 
คณุสามารถแตะเพ่ือปรับการต้ังค่าได้ แตะปุ่ม พิมพ ์เพ่ือพิมพเ์อกสาร

4. ในการพิมพภ์าพถา่ย ให้แตะหน้าจอ ดแูละพิมพภ์าพถา่ย และแตะภาพตัวอยา่งเพ่ือเลือกภาพถา่ยแตล่ะภาพท่ีคณุต้องการพิมพ ์
แตะปุ่ ม เสรจ็สิน้ เมือ่หน้าจอสรุปเปิดข้ึน คณุสามารถแตะเพ่ือปรับการต้ังค่าได้ แตะปุ่ ม พิมพ ์เพ่ือพิมพภ์าพถา่ย

5. นํางานท่ีพิมพแ์ล้วจากถาดกระดาษออก และถอดแฟลช ไดรฟ์ USB
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5 จัดการเครือ่งพิมพ ์

● ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● เปล่ียนประเภทการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์(Windows)

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

● การกําหนดค่าข้ันสงูด้วย HP Utility สําหรับ OS X

● กําหนดค่าเครอืขา่ย IP

● คณุลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเครือ่งพิมพ ์

● การต้ังค่าการประหยัด

● HP Web Jetadmin

● อัปเดตเฟิรม์แวร ์

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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ใช้แอปพลิเคชัน HP Web Services (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
แอปพลิเคชันใหมห่ลายแอปพลิเคชันสามารถใช้กับเครือ่งพิมพน้ี์ ได้ โดยคณุสามารถดาวน์ โหลดได้ โดยตรงจากอินเตอรเ์น็ต สําหรับข้อมลู
เพ่ิมเติมและดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันเหลา่น้ี โปรดไปท่ีเว็บไซต ์HP Connected ท่ี www.hpconnected.com

ในการใช้คณุสมบัติน้ี เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับคอมพิวเตอรห์รอืเครอืขา่ยท่ีมีการเชือ่มตอ่อินเตอรเ์น็ต บรกิารบนเว็บของ HP ต้องเปิดใช้
งานในเครือ่งพิมพ ์

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่มข้อมลูการเชือ่มตอ่ 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● ePrint

● การต้ังค่า

3. แตะปุ่ ม เปิดใช้งานบรกิารบนเว็บ

หลังจากคณุดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันจากเว็บไซต ์HP Connected Web แอปพลิเคชันจะอยู่ ในเมนู โปรฯ บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์
การดําเนินการน้ีจะเปิดใช้งาน HP Web Services และปุ่ ม โปรฯ 
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เปล่ียนประเภทการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์(Windows)
หากคณุกําลังใช้เครือ่งพิมพอ์ยู ่และต้องการเปล่ียนวิธกีารเชือ่มตอ่ ให้ ใช้ชอ็ตคัท Reconfigure your HP Device ในคอมพิวเตอรเ์พ่ือ
เปล่ียนการเชือ่มตอ่ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถกําหนดค่าผลิตภัณฑอี์กคร้ังเพ่ือใช้แอดเดรสไร้สายอ่ืน เพ่ือเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบใช้สายหรอื
ไร้สาย หรอืเปล่ียนจากการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเป็นการเชือ่มตอ่ USB คณุสามารถเปล่ียนแปลงการกําหนดค่าได้ โดยไมต้่องใสแ่ผน่ซดีีของ
เครือ่งพิมพ ์หลังจากคณุเลือกประเภทการเชือ่มตอ่ท่ีคณุต้องการสร้างแล้ว โปรแกรมจะไปยังสว่นของข้ันตอนการต้ังค่าเครือ่งพิมพท่ี์จําเป็น
ต้องเปล่ียนแปลงโดยตรง
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การกําหนดค่าข้ันสงูด้วย HP Embedded Web Server (EWS) และ HP Device 
Toolbox (Windows)

ใช้ HP Embedded Web Server เพ่ือจัดการฟงกชั์นการพิมพจ์ากคอมพิวเตอรข์องคณุแทนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ์

● ดขู้อมลูสถานะของอปุกรณ์

● ตรวจสอบอายใุช้งานท่ีเหลือของอปุกรณส์ิน้เปลืองอยูท้ั่งหมดและสัง่ซื้อใหม่

● ดแูละเปล่ียนการกําหนดค่าของถาด

● ดแูละเปล่ียนค่าคอนฟิกสําหรับเมนูบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

● ดแูละพิมพห์น้าภายในตา่งๆ

● รับข้อมลูแจ้งเตือนเก่ียวกับเหตกุารณท่ี์เกิดกับเครือ่งพิมพห์รอือปุกรณส์ิน้เปลือง

● ดแูละเปล่ียนการกําหนดค่าเครอืขา่ย

HP Embedded Web Server จะทํางานเมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท่ี ใช้ IP HP Embedded Web Server ไมส่นับสนุนการ
เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพท่ี์ ใช้ IPX คณุไมจํ่าเป็นต้องตอ่อินเตอรเ์น็ตก็สามารถเปิดและใช้งาน HP Embedded Web Server น้ี ได้

เมือ่มีการเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพเ์ข้ากับเครอืขา่ย HP Embedded Web Server จะใช้งานได้ โดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ HP Device Toolbox จะใช้ ได้เฉพาะเมือ่คณุทําการติดต้ังแบบเต็มเมือ่ติดต้ังเครือ่งพิมพ ์คณุสมบัติบางอยา่งอาจใช้ ไม่ ได้ 
ข้ึนอยูกั่บวิธกีารเชือ่มตอ่เครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ HP Embedded Web Server ไมส่ามารถเข้าถึงผา่นไฟรว์อลลเ์ครอืขา่ยได้

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

1. คลิกปุ่ ม Start (เริม่) แล้วคลิกรายการ Programs (โปรแกรม)

2. คลิกกลุม่ผลิตภัณฑ ์HP แล้วคลิกรายการ HP Device Toolbox

เปิด HP Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเบราเซอร ์

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส เพ่ือ
แสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะปุ่ ม 

Network Connected  (เครอืขา่ยท่ีเชือ่มตอ่) หรอืปุ่ ม Network Wi-Fi ON  (Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด) เพ่ือแสดง IP 

แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์
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2. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพท่ี์อยู ่IP หรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ม Enter บน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรับรองความ
ปลอดภัยของเว็บไซตน้ี์มีปญหา) เมือ่พยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์
น้ีตอ่ (ไมแ่นะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซตน้ี์ตอ่ (ไมแ่นะนํา)) จะไมเ่ป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร ์
ขณะนําทางภายใน EWS ของเครือ่งพิมพ ์HP

แถบหรอืสว่น คําอธบิาย

แถบ Home

แสดงข้อมลูเครือ่งพิมพ ์สถานะ และการ
กําหนดค่า

● สถานะอปุกรณ:์ แสดงสถานะเครือ่งพิมพแ์ละแสดงเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใช้งานท่ีเหลือโดยประมาณของอปุกรณส์ิน้
เปลือง HP

● สถานะอปุกรณฯ์: แสดงเปอรเ์ซน็ตอ์ายกุารใช้งานท่ีเหลืออยู่ โดยประมาณอปุกรณส์ิน้เปลือง HP อายกุารใช้งานท่ี
เหลืออยูจ่รงิอาจแตกตา่งกัน โปรดพิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไม่
สามารถยอมรับได้ อปุกรณส์ิน้เปลืองไมจํ่าเป็นต้องได้รับการเปล่ียน เว้นแตค่ณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้
อีกตอ่ไป

● ต้ังค่าคอนฟิกอปุกรณ:์ แสดงข้อมลูท่ีพบในหน้าแสดงค่าคอนฟิกของเครือ่งพิมพ ์

● สรุปเครอืขา่ย: แสดงข้อมลูท่ีพบในหน้าค่าคอนฟิเกอเรชันเครอืขา่ยของเครือ่งพิมพ ์

● รายงาน: พิมพห์น้าการกําหนดค่าและสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองท่ีเครือ่งพิมพส์ร้างข้ึน

● บันทึกเหตกุารณ:์ แสดงรายการเก่ียวกับการทํางานและข้อผิดพลาดท้ังหมดของเครือ่ง

แถบ ระบบ

ให้คณุสามารถกําหนดค่าเครือ่งพิมพจ์าก
คอมพิวเตอรข์องคณุได้

● ข้อมลูอปุกรณ:์ แสดงข้อมลูพ้ืนฐานของผลิตภัณฑแ์ละบรษัิท

● การต้ังค่ากระดาษ: เปล่ียนการต้ังค่าการจัดการกระดาษเริม่ต้นของเครือ่งพิมพ ์

● คณุภาพการพิมพ:์ เปล่ียนการต้ังค่าคณุภาพการพิมพเ์ริม่ต้นของเครือ่งพิมพ ์

● คอนโซล EcoSMART: เปล่ียนเวลาเริม่ต้นสําหรับการเข้าสู ่ โหมดพักเครือ่งหรอืโหมดปิดเครือ่งอัตโนมัติ กําหนดค่า
เหตกุารณท่ี์จะทําให้เครือ่งพิมพเ์ริม่ทํางาน

● ประเภทกระดาษ: กําหนดค่าโหมดการพิมพท่ี์สอดคล้องกับประเภทกระดาษท่ีเครือ่งพิมพย์อมรับได้

● การต้ังค่าระบบ: เปล่ียนแปลงค่าเริม่ต้นระบบของเครือ่งพิมพ ์

● บรกิาร: ดําเนินการทําความสะอาดในเครือ่งพิมพ ์

● บันทึกและเรยีกคืน: บันทึกการต้ังค่าปจจุบันของเครือ่งพิมพล์งในไฟลบ์นคอมพิวเตอร์ คณุอาจใช้ ไฟลน้ี์เพ่ือโหลด
การต้ังค่าน้ี ให้กับเครือ่งพิมพเ์ครือ่งอ่ืน หรอือาจเก็บไว้เพ่ือให้เครือ่งพิมพก์ลับมาใช้การต้ังค่าน้ี ในภายหลัง

● การบรหิารระบบ: ต้ังหรอืเปล่ียนรหัสผา่นเครือ่งพิมพ ์เปิดหรอืปิดคณุสมบัติของเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ แถบ ระบบ สามารถป้องกันโดยการกําหนดรหัสผา่นได้ หากเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในเครอืขา่ย ให้ปรกึษาผู้ดแูล
ระบบกอ่นเปล่ียนการต้ังค่าท่ีแถบน้ี
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แถบหรอืสว่น คําอธบิาย

แถบ พิมพ ์

ให้คณุสามารถเปล่ียนการต้ังค่าการพิมพเ์ริม่ต้น
จากคอมพิวเตอร ์ ได้

● การพิมพ:์ เปล่ียนการต้ังค่าพิมพข์องเครือ่งพิมพท่ี์เป็นค่าเริม่ต้น เชน่ จํานวนสําเนา และการวางแนวกระดาษ ตัว
เลือกเหลา่น้ีเป็นตัวเลือกเดียวกันกับท่ีมีอยูบ่นแผงควบคมุ

● PCL5c: ดแูละเปล่ียนแปลงการต้ังค่า PCL5c

● PostScript: ปิดหรอืเปิดคณุสมบัติ ข้อผิดพลาดพิมพ ์PS

แถบ เครอืขา่ย

(เครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น้ัน)

ให้คณุสามารถเปล่ียนการต้ังค่าเครอืขา่ยจาก
คอมพิวเตอรข์องคณุได้

ผู้ดแูลระบบเครอืขา่ยสามารถใช้แถบน้ีเพ่ือควบคมุการต้ังค่าเก่ียวกับเครอืขา่ยสําหรับเครือ่งพิมพ ์เมือ่ได้เชือ่มตอ่กับเครอื
ขา่ยท่ี ใช้ IP นอกจากน้ี ผู้ดแูลระบบยังสามารถต้ังค่าฟงกชั์นการพิมพแ์บบไร้สายโดยตรงได้อีกด้วย แถบน้ีจะไมป่รากฏ 
เมือ่เชือ่มตอ่เครือ่งพิมพกั์บคอมพิวเตอรข์องคณุโดยตรง

แถบ HP Web Services ใช้เมนูน้ีเพ่ือต้ังค่าและใช้เครือ่งมือทางเว็บตา่งๆ กับเครือ่งพิมพ ์
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การกําหนดค่าข้ันสงูด้วย HP Utility สําหรับ OS X
ใช้ HP Utility เพ่ือตรวจสอบสถานะเครือ่งพิมพ ์หรอืเพ่ือดหูรอืเปล่ียนแปลงการต้ังค่าเครือ่งพิมพจ์ากคอมพิวเตอรข์องคณุ

คณุสามารถใช้ HP Utility เมือ่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่ด้วยสาย USB หรอืเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย TCP/IP

เปิด HP Utility

1. ท่ีคอมพิวเตอร ์ ให้เปิดเมนู System Preferences แล้วคลิก Print & Fax, Print & Scan หรอื Printers & Scanners

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์ ในรายการ

3. คลิกปุ่ ม Options & Supplies (ตัวเลือกและอปุกรณส์ิน้เปลือง)

4. คลิกแถบ Utility (ยูทิลิตี)

5. คลิกปุ่ ม Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตีเครือ่งพิมพ)์

คณุสมบัติของ HP Utility

แถบเครือ่งมือ HP Utility มีรายการเหลา่น้ี:

● Devices (อปุกรณ)์: คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือแสดงหรอืซอ่นผลิตภัณฑ ์Mac ท่ี HP Utility พบ

● All Settings (การต้ังค่าท้ังหมด): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือกลับไปท่ีมมุมองหลัก HP Utility

● HP Support: คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเบราเซอรแ์ละไปท่ีเว็บไซตส์นับสนุนของ HP

● Supplies (อปุกรณส์ิน้เปลือง): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเว็บไซตข์อง HP SureSupply

● Registration (การลงทะเบียน): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเว็บไซตก์ารลงทะเบียนของ HP

● Recycling (การรี ไซเคิล): คลิกปุ่ มน้ีเพ่ือเปิดเว็บไซต์ โครงการรี ไซเคิลของ HP Planet Partners

HP Utility ประกอบด้วยหน้าตา่งๆ ท่ีคณุเปิดได้ด้วยการคลิกในรายการ All Settings (การต้ังค่าท้ังหมด) ตารางตอ่ไปน้ีจะอธบิายสิง่ท่ีคณุ
สามารถทําได้จาก HP Utility

รายการ คําอธบิาย

Supplies Status (สถานะของวัสดสุิน้เปลือง) แสดงสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองของเครือ่งพิมพ ์และลิงคสํ์าหรับการสัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองออนไลน์

Device Information (ข้อมลูเครือ่ง) แสดงข้อมลูเก่ียวกับเครือ่งพิมพท่ี์เลือกในขณะน้ี รวมถึง ID บรกิารของเครือ่งพิมพ ์(หากได้รับการกําหนด), เวอร ์
ชันของเฟิรม์แวร ์(เวอรชั์น FW),หมายเลขผลิตภัณฑ ์และ IP แอดเดรส

Commands (คําสัง่) สง่ตัวอักขระพิเศษหรอืคําสัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพห์ลังจากงานพิมพเ์สรจ็

หมายเหต:ุ ตัวเลือกน้ีจะใช้ ได้เฉพาะหลังจากท่ีคณุเปิดเมนู View (ด)ู และเลือกตัวเลือกรายการ Show 
Advanced Options (แสดงตัวเลือกข้ันสงู) เทา่น้ัน

Color Usage (การใช้ส)ี

(เครือ่งพิมพส์เีทา่น้ัน)

แสดงข้อมลูเก่ียวกับงานสท่ีีเครือ่งพิมพทํ์าการพิมพ ์
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รายการ คําอธบิาย

File Upload (อัป โหลดไฟล)์ สง่ไฟลจ์ากคอมพิวเตอร ์ ไปยังเครือ่งพิมพ ์คณุสามารถอัป โหลดไฟลป์ระเภทตอ่ไปน้ี ได้:

○ HP LaserJet printer command language (.PRN)

○ Portable document format (.PDF)

○ Postscript (.PS)

○ Text (.TXT)

Power Management (การจัดการพลังงาน) กําหนดค่าการต้ังค่าการประหยัดของเครือ่งพิมพ ์

Update Firmware (อัปเดตเฟิรม์แวร)์ ถา่ยโอนไฟลอั์ปเดตเฟิรม์แวร ์ ไปยังเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ตัวเลือกน้ีจะใช้ ได้เฉพาะหลังจากท่ีคณุเปิดเมนู View (ด)ู และเลือกตัวเลือกรายการ Show 
Advanced Options (แสดงตัวเลือกข้ันสงู) เทา่น้ัน

HP Connected เข้าถึงเว็บไซตข์อง HP Connected

Upload Fonts (อัป โหลดแบบอักษร) อัป โหลดแบบอักษรจากคอมพิวเตอร ์ ไปยังเครือ่งพิมพ ์

Message Center (ศนูยข้์อความ) แสดงเหตกุารณข้์อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับเครือ่งพิมพ ์

Duplex Mode (โหมดพิมพส์องด้าน) เปิดโหมดการพิมพส์องด้านอัตโนมัติ

Network Settings (การต้ังค่าเครอืขา่ย)

(เครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น้ัน)

กําหนดค่าเครอืขา่ย เชน่ การต้ังค่า IPv4, การต้ังค่า IPv6, การต้ังค่า Bonjour และการต้ังค่าอ่ืนๆ

Supplies Management (การจัดการอปุกรณส์ิน้
เปลือง)

กําหนดค่าการตอบสนองของเครือ่งพิมพเ์มือ่อปุกรณส์ิน้เปลืองใกล้จะหมดอายกุารใช้งานท่ีประมาณไว้

Trays Configuration (การกําหนดถาด) กําหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสําหรับแตล่ะถาด

Additional Settings (การต้ังค่าเพ่ิมเติม) เปิด HP Embedded Web Server (EWS) ของเครือ่งพิมพ ์

หมายเหต:ุ ไมส่นับสนุนการเชือ่มตอ่ USB

Proxy Server Settings (การต้ังค่าเซริฟ์เวอรพ์รอ็ก
ซี)่

กําหนดค่าเซริฟ์เวอรพ์รอ็กซีสํ่าหรับเครือ่งพิมพ ์

Basic Fax Settings (การต้ังค่าแฟกซพ้ื์นฐาน)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

ต้ังค่าฟิลด์ ในหัวแฟกซแ์ละกําหนดวิธท่ีีเครือ่งพิมพจ์ะรับสายเรยีกเข้า

Fax Forwarding (การสง่ตอ่โทรสาร)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้สง่แฟกซข์าเข้าไปยังหมายเลขอ่ืน

Fax Logs (บันทึกของแฟกซ)์

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

ดบัูนทึกของแฟกซท้ั์งหมด

Fax Speed Dials (แฟกซด์ว่น)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

เพ่ิมหมายเลขแฟกซ ์ ในรายการโทรดว่น

Junk Fax Blocking (บล็อกแฟกซข้์อความโฆษณา)

(รุน่แฟกซ ์MFP ทา่น้ัน)

จัดเก็บหมายเลขแฟกซท่ี์คณุต้องการบล็อก
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รายการ คําอธบิาย

Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล)์

(เครือ่งพิมพ ์MFP เทา่น้ัน)

เปิดหน้า HP Embedded Web Server (EWS) สําหรับการกําหนดการต้ังค่าสําหรับการสแกนไปยังอีเมล์

Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร ์
เครอืขา่ย)

(เครือ่งพิมพ ์MFP เทา่น้ัน)

เปิดหน้า HP Embedded Web Server (EWS) สําหรับการกําหนดการต้ังค่าสําหรับการสแกนไปยังโฟลเดอร ์
เครอืขา่ย
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กําหนดค่าเครอืขา่ย IP

บทนํา
ใช้สว่นตอ่ไปน้ีเพ่ือกําหนดค่าการต้ังค่าเครอืขา่ยของเครือ่งพิมพ ์

● ข้อสงวนสทิธิเ์ก่ียวกับการใช้เครือ่งพิมพร์ว่มกัน

● ดหูรอืเปล่ียนการต้ังค่าเครอืขา่ย

● การเปล่ียนชือ่เครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ย

● กําหนดค่าพารามิเตอร ์IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคมุ

ข้อสงวนสทิธิเ์ก่ียวกับการใช้เครือ่งพิมพร์ว่มกัน
HP ไมส่นับสนุนเครอืขา่ยแบบ Peer-to-Peer เน่ืองจากคณุสมบัติดังกลา่วเป็นฟงกชั์นของระบบปฏิบัติการของ Microsoft และไม่ ใช่
ไดรเวอรเ์ครือ่งพิมพข์อง HP ไปท่ี Microsoft www.microsoft.com

ดหูรอืเปล่ียนการต้ังค่าเครอืขา่ย
ใช้ HP Embedded Web Server เพ่ือดหูรอืเปล่ียนแปลงการกําหนดค่า IP

1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ม OK เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส 
เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะ

ปุ่ ม Network Connected  (เครอืขา่ยท่ีเชือ่มตอ่) หรอืปุ่ ม Network Wi-Fi ON  (Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด) เพ่ือแสดง 
IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพท่ี์อยู ่IP หรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรับ
รองความปลอดภัยของเว็บไซตน้ี์มีปญหา) เมือ่พยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not 
recommended) (ไปยังเว็บไซตน้ี์ตอ่ (ไมแ่นะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซตน้ี์ตอ่ (ไมแ่นะนํา)) จะไมเ่ป็นอันตรายกับ
คอมพิวเตอรข์ณะนําทางภายใน EWS ของเครือ่งพิมพ ์HP

2. คลิกแท็บ Networking (เครอืขา่ย) เพ่ือดขู้อมลูเครอืขา่ย เปล่ียนการต้ังค่าตามต้องการ

การเปล่ียนชือ่เครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ย
หากคณุต้องการเปล่ียนชือ่เครือ่งพิมพ ์ ในเครอืขา่ยเพ่ือให้สามารถระบุได้ โดยไมซ้ํ่ากัน ให้ ใช้ HP Embedded Web Server
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1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS):

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ม OK เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส 
เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะ

ปุ่ ม Network Connected  (เครอืขา่ยท่ีเชือ่มตอ่) หรอืปุ่ ม Network Wi-Fi ON  (Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด) เพ่ือแสดง 
IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพท่ี์อยู ่IP หรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์กดปุ่ ม 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรับ
รองความปลอดภัยของเว็บไซตน้ี์มีปญหา) เมือ่พยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not 
recommended) (ไปยังเว็บไซตน้ี์ตอ่ (ไมแ่นะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซตน้ี์ตอ่ (ไมแ่นะนํา)) จะไมเ่ป็นอันตรายกับ
คอมพิวเตอรข์ณะนําทางภายใน EWS ของเครือ่งพิมพ ์HP

2. เปิดแท็บ ระบบ

3. เปิดหน้า ข้อมลูอปุกณ ์ชือ่เครือ่งพิมพเ์ริม่ต้นอยู่ ในฟิลด ์สถานะอปุกรณ ์คณุสามารถเปล่ียนแปลงชือ่น้ีเพ่ือระบุเครือ่งพิมพน้ี์ โดยไมซ้ํ่า
กันได้

หมายเหต:ุ การป้อนข้อมลูในฟิลดอ่ื์นในหน้าสามารถทําหรอืไมก็่ ได้

4. คลิกปุ่ ม ใช้ เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง

กําหนดค่าพารามิเตอร ์IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคมุ
ใช้เมนูแผงควบคมุเพ่ือต้ังค่าแอดเดรส IPv4, ซับเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ริม่ต้นด้วยตนเอง

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าเครอืขา่ย

● การกําหนดค่า TCP/IP

● ด้วยตนเอง

3. ใช้ปุ่ มลกูศรและปุ่ ม OK เพ่ือป้อน IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ริม่ต้น แล้วแตะปุ่ ม OK เพ่ือบันทึกการเปล่ียนแปลง
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แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ม การต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าเครอืขา่ย

● การกําหนดค่า TCP/IP

● ด้วยตนเอง

3. ใช้แผงปุ่ มกดบนหน้าจอสัมผัสเพ่ือป้อน IP แอดเดรส และแตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ่ือยืนยัน

4. ใช้แผงปุ่ มกดบนหน้าจอสัมผัสเพ่ือป้อนซับเน็ตมาสก ์และแตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ่ือยืนยัน

5. ใช้แผงปุ่ มกดบนหน้าจอสัมผัสเพ่ือป้อนเกตเวยเ์ริม่ต้น และแตะปุ่ ม OK แตะปุ่ ม ใช ่เพ่ือยืนยัน
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คณุลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยของเครือ่งพิมพ ์
บทนํา

เครือ่งพิมพมี์คณุสมบัติความปลอดภัยหลายอยา่งเพ่ือจํากัดบุคคลท่ีเข้าถึงการกําหนดค่า เพ่ือรักษาความปลอดภัยข้อมลู และเพ่ือป้องกันการ
เข้าถึงสว่นประกอบฮารด์แวรท่ี์มีค่า

● กําหนดหรอืเปล่ียนรหัสผา่นระบบโดยใช้ HP Embedded Web Server

กําหนดหรอืเปล่ียนรหัสผา่นระบบโดยใช้ HP Embedded Web Server

กําหนดรหัสผา่นสําหรับผู้ดแูลระบบในการเข้าใช้งานเครือ่งพิมพแ์ละ HP Embedded Web Server เพ่ือให้ผู้ ใช้งานท่ี ไม่ ได้รับอนุญาตไม่
สามารถเปล่ียนการต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ได้

1. เปิดเว็บเซริฟ์เวอรแ์บบฝงตัว (EWS) ของ HP:

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ม OK เปิดเมนู การต้ังค่าเครอืขา่ย แล้วเลือก แสดง IP แอดเดรส 
เพ่ือแสดง IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ มข้อมลูการเชือ่มตอ่  แล้วแตะ

ปุ่ ม Network Connected  (เครอืขา่ยท่ีเชือ่มตอ่) หรอืปุ่ ม Network Wi-Fi ON  (Wi-Fi เครอืขา่ยเปิด) เพ่ือแสดง 
IP แอดเดรสหรอืชือ่โฮสต์

b. เปิดเว็บเบราเซอร ์และในบรรทัดท่ีอยู ่ให้พิมพท่ี์อยู ่IP หรอืชือ่โฮสตต์รงตามท่ีแสดงบนแผงควบคมุของผลิตภัณฑ ์กดแป้น 
Enter บนแป้นพิมพค์อมพิวเตอร ์EWS จะเปิดข้ึน

หมายเหต:ุ หากเว็บเบราเซอรแ์สดงข้อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรับ
รองความปลอดภัยของเว็บไซตน้ี์มีปญหา) เมือ่พยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not 
recommended) (ไปยังเว็บไซตน้ี์ตอ่ (ไมแ่นะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซตน้ี์ตอ่ (ไมแ่นะนํา)) จะไมเ่ป็นอันตรายกับ
คอมพิวเตอรข์ณะนําทางภายใน EWS ของเครือ่งพิมพ ์HP

2. คลิกแถบ การรักษาความปลอดภัย

3. เปิดเมนู ความปลอดภัยท่ัวไป

4. ในพ้ืนท่ีชือ่ ต้ังค่ารหัสผา่นผู้ดแูลระบบภายใน ให้ป้อนชือ่เพ่ือเชือ่มโยงกับรหัสผา่นในฟิลด ์ชือ่ผู้ ใช้

5. ป้อนรหัสผา่นในฟิลด ์รหัสผา่นใหม ่แล้วป้อนอีกคร้ังในฟิลด ์ป้อนรหัสผา่น

หมายเหต:ุ ในการเปล่ียนรหัสผา่นท่ีมีอยู ่ให้ป้อนรหัสผา่นท่ีมีอยูก่อ่นในฟิลด ์รหัสผา่นเดิม

6. คลิกปุ่ ม ใช้

หมายเหต:ุ จดรหัสผา่นเก็บไว้ และจัดเก็บไว้ ในท่ีๆ ปลอดภัย
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การต้ังค่าการประหยัด

บทนํา
เครือ่งพิมพมี์คณุสมบัติประหยัดหลายอยา่งเพ่ือชว่ยประหยัดพลังงานและวัสดสุิน้เปลือง

● พิมพด้์วย EconoMode

● กําหนดค่าพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

● ต้ังค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก และกําหนดค่าให้เครือ่งพิมพ ์ ใช้พลังงาน 1 วัตตห์รอืน้อยกวา่

● กําหนดค่าการต้ังค่าหน่วงเวลาปิดเครือ่ง

พิมพด้์วย EconoMode

เครือ่งพิมพน้ี์มีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพเ์อกสารฉบับรา่ง การใช้ โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แตก็่จะทําให้
คณุภาพการพิมพล์ดลงเชน่กัน

HP ไมแ่นะนําให้ ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมึกอาจเหลืออยูน่านเกินกวา่อายขุองชิ้นสว่นใน
ตลับผงหมึก หากคณุภาพการพิมพเ์ริม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

หมายเหต:ุ หากไมมี่ตัวเลือกน้ีอยู่ ในไดรเวอรก์ารพิมพข์องคณุ คณุสามารถต้ังค่าได้ โดยใช้ HP Embedded Web Server

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. คลิกกลอ่งกาเครือ่งหมาย EconoMode

กําหนดค่าพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● พักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

3. ใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือเลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก แล้วกดปุ่ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:
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● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● พักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

3. เลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาพักเครือ่ง/ปิดอัตโนมัติหลังจาก

ต้ังค่าหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก และกําหนดค่าให้เครือ่งพิมพ ์ ใช้พลังงาน 1 วัตตห์รอืน้อยกวา่

หมายเหต:ุ หลังจากเครือ่งพิมพปิ์ดเครือ่ง การใช้พลังงานจะเทา่กับ 1 วัตตห์รอืน้อยกวา่

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● ปิดเครือ่งหลังจาก

3. เลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก

หมายเหต:ุ ค่าเริม่ต้นคือ 4 ชัว่โมง

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ม การต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● ปิดเครือ่งหลังจาก

3. เลือกเวลาสําหรับหน่วงเวลาปิดระบบหลังจาก

หมายเหต:ุ ค่าเริม่ต้นคือ 4 ชัว่โมง

กําหนดค่าการต้ังค่าหน่วงเวลาปิดเครือ่ง

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:
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● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● Delay Shut Down (หน่วงเวลาปิดเครือ่ง)

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกหน่วงเวลา:

● No Delay (ไมห่น่วงเวลา): เครือ่งพิมพจ์ะปิดเครือ่งหลังจากไมมี่การใช้งานชว่งระยะเวลาหน่ึงท่ีกําหนดโดยการต้ังค่าปิดระบบ
หลังจาก

● When Ports Are Active (เมือ่พอรต์ทํางานอยู)่: เมือ่เลือกตัวเลือกน้ี เครือ่งพิมพจ์ะไมปิ่ดเครือ่งยกเว้นพอรต์ท้ังหมดไม่ ได้ ใช้
งาน การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยหรอืการเชือ่มตอ่โทรสารท่ี ใช้งานจะป้องกันไม่ ให้เครือ่งพิมพปิ์ดเครือ่ง

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แตะปุ่ ม การต้ังค่า  บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าพลังงาน

● Delay Shut Down (หน่วงเวลาปิดเครือ่ง)

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกหน่วงเวลา:

● No Delay (ไมห่น่วงเวลา): เครือ่งพิมพจ์ะปิดเครือ่งหลังจากไมมี่การใช้งานชว่งระยะเวลาหน่ึงท่ีกําหนดโดยการต้ังค่าปิดระบบ
หลังจาก

● When Ports Are Active (เมือ่พอรต์ทํางานอยู)่: เมือ่เลือกตัวเลือกน้ี เครือ่งพิมพจ์ะไมปิ่ดเครือ่งยกเว้นพอรต์ท้ังหมดไม่ ได้ ใช้
งาน การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยท่ี ใช้งานจะป้องกันไม่ ให้เครือ่งพิมพปิ์ดเครือ่ง
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin เป็นเครือ่งมือช้ันนําท่ี ได้รับรางวัล ใช้สําหรับจัดการเครือ่งพิมพ ์HP ท่ีอยู่ ในเครอืขา่ยหลากหลายอยา่งมีประสทิธภิาพ 
ได้แก ่เครือ่งพิมพ ์เครือ่งพิมพมั์ลติฟงกชั์น และเครือ่งสง่ระบบดิจิตอล โซลชัูนเดียวน้ีชว่ยคณุติดต้ัง ตรวจติดตาม บาํรุงรักษา แก้ปญหา 
และรักษาความปลอดภัยให้การทํางานด้านการพิมพแ์ละภาพจากระยะไกล ซึง่จะเพ่ิมพนูผลผลิตทางธรุกิจได้ ในท่ีสดุ โดยชว่ยประหยัดเวลา 
ควบคมุค่าใช้จา่ย และปกป้องการลงทนุของคณุ

การอัปเกรด HP Web Jetadmin จะมีข้ึนอยูเ่ป็นระยะๆ เพ่ือให้การสนับสนุนคณุสมบัติเครือ่งพิมพ ์โดยเฉพาะ ไปท่ี www.hp.com/go/
webjetadmin และคลิกลิงค ์Self Help and Documentation เพ่ือศกึษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการอัปเกรด
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อัปเดตเฟิรม์แวร ์
HP จะมีการอัปเดตเครือ่งพิมพเ์ป็นระยะๆ, แอปพลิเคชัน Web Services ใหม ่และคณุสมบัติ ใหม่ ในแอปพลิเคชัน Web Services ท่ีมีอยู ่
ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ืออัปเดตเฟิรม์แวรเ์ครือ่งพิมพสํ์าหรับเครือ่งพิมพเ์ดียว เมือ่คณุอัปเดตเฟิรม์แวร ์แอปพลิเคชัน Web Service จะ
อัปเดตโดยอัตโนมัติ

มีสามวิธท่ีี ได้รับการสนับสนุนในการดําเนินการอัปเดตเฟิรม์แวรบ์นเครือ่งพิมพน้ี์ ใช้หน่ึงในวิธตีอ่ไปน้ีเทา่น้ันเพ่ืออัปเกรดเฟิรม์แวรเ์ครือ่งพิมพ ์

วิธท่ีีหน่ึง: อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยใช้แผงควบคมุ
ใช้ข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือโหลดเฟิรม์แวรจ์ากแผงควบคมุ (สําหรับเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่เครอืขา่ยเทา่น้ัน) และ/หรอืต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้ โหลดอัป
เดตเฟิรม์แวร ์ ในอนาคตโดยอัตโนมัติ สําหรับอปุกรณท่ี์เชือ่มตอ่ USB ให้ข้ามไปท่ีวิธท่ีีสอง

1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยแบบใช้สาย (Ethernet) หรอืไร้สายท่ีมีการเชือ่มตอ่อินเทอรเ์น็ตแล้ว

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพต้์องเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ตเพ่ืออัปเดตเฟิรม์แวรผ์า่นการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย

2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้เปิดเมนู การต้ังค่า

● สําหรับแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส ให้แตะปุ่ มการต้ังค่า 

● สําหรับแผงควบคมุมาตรฐาน ให้กดปุ่ มลกูศรซ้ายหรอืขวา

3. เล่ือนและเปิดเมนู บรกิาร แล้วเปิดเมนู การอัปเดต LaserJet

หมายเหต:ุ หากไมมี่ตัวเลือก การอัปเดต LaserJet ในรายการ ให้ ใช้วิธท่ีีสอง

4. ตรวจสอบการอัปเดต

● สําหรับแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส ให้แตะ ตรวจหาการอัปเดตตอนน้ี

● สําหรับแผงควบคมุมาตรฐาน ให้เลือก ตรวจสอบการอัปเดต

หมายเหต:ุ เครือ่งพิมพจ์ะตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหากตรวจพบเวอรชั์นใหมก่วา่ กระบวนการอัปเดตจะเริม่ต้นโดย
อัตโนมัติ

5. ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยอัตโนมัติเมือ่มีการอัปเดต

จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้เปิดเมนู การต้ังค่า

● สําหรับแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส ให้แตะปุ่ มการต้ังค่า 

● สําหรับแผงควบคมุมาตรฐาน ให้กดปุ่ มลกูศรซ้ายหรอืขวา

เล่ือนและเปิดเมนู บรกิาร เปิดเมนู การอัปเดต LaserJet แล้วเลือกเมนู จัดการการอัปเดต

ต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ให้อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยอัตโนมัติ

● สําหรับแผงควบคมุหน้าจอสัมผัส ให้ต้ังค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช ่(ใช)่ แล้วต้ังค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น 
เปิด

● สําหรับแผงควบคมุมาตรฐาน ให้ต้ังค่าตัวเลือก อนุญาตการอัปเดต เป็น ใช ่แล้วต้ังค่าตัวเลือก ตรวจสอบอัตโนมัติ เป็น เปิด
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วิธท่ีีสอง: อัปเดตเฟิรม์แวร ์ โดยใช้ Firmware Update Utility

ใช้ข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือดาวน์ โหลดและติดต้ัง Firmware Update Utility จาก HP.com ด้วยตนเอง

หมายเหต:ุ วิธน้ีีเป็นตัวเลือกเดียวในการอัปเดตเฟิรม์แวรสํ์าหรับเครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่กับคอมพิวเตอรผ์า่นสาย USB และยังใช้กับ
เครือ่งพิมพท่ี์เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยได้ด้วย

1. ไปท่ี www.hp.com/go/support คลิกลิงค ์Drivers & Software พิมพช์ือ่เครือ่งพิมพ ์ ในฟิลดค้์นหา กดปุ่ม ENTER แล้วเลือก
เครือ่งพิมพจ์ากรายการผลการค้นหา

2. เลือกระบบปฏิบัติการ

3. ภายใต้สว่น Firmware ให้ค้นหา Firmware Update Utility

4. คลิก Download คลิก Run แล้วคลิก Run อีกคร้ัง

5. เมือ่ยูทิลิตีเปิด ให้เลือกเครือ่งพิมพจ์ากรายการดรอปดาวน ์แล้วคลิก Send Firmware

หมายเหต:ุ ในการพิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบเวอรชั์นเฟิรม์แวรท่ี์ติดต้ังกอ่นหรอืหลังกระบวนการอัปเดต ให้คลิก Print 
Config

6. ทําตามคําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือทําการติดต้ังจนเสรจ็สมบูรณ ์แล้วคลิกปุ่ม Exit เพ่ือปิดยูทิลิตี
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6 การแก้ปญหา

● การสนับสนุนลกูค้า

● ระบบวิธี ใช้ท่ีแผงควบคมุ (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)

● นําค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้

● ข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรอื “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏข้ึนบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

● เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษหรอืป้อนกระดาษผิดพลาด

● นํากระดาษท่ีติดออก

● ปรับปรุงคณุภาพงานพิมพ ์

● แก้ปญหาเครอืขา่ยแบบใช้สาย

● การแก้ปญหาเครอืขา่ยแบบไร้สาย

สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม:

ไปท่ี www.hp.com/support/colorljM252

วิธี ใช้ท่ีครอบคลมุท้ังหมดของ HP สําหรับเครือ่งพิมพมี์ข้อมลูตอ่ไปน้ี:

● ติดต้ังและกําหนดค่า

● เรยีนรู้และใช้

● การแก้ปญหา

● ดาวน์ โหลดการอัปเดตซอฟตแ์วร ์

● เข้ารว่มฟอรัมการสนับสนุน

● ค้นหาข้อมลูการรับประกันและข้อบังคับ
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การสนับสนุนลกูค้า
ขอบรกิารสนับสนุนทางโทรศัพทสํ์าหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคณุ

เตรยีมข้อมลูชือ่เครือ่ง หมายเลขซเีรยีล วันท่ีซื้อ และคําอธบิายปญหาให้พร้อม

หมายเลขโทรศัพทข์องแตล่ะประเทศ/พ้ืนท่ีจะอยู่ ในแผน่เอกสารในกลอ่งเครือ่งพิมพ ์
หรอืท่ี www.hp.com/support/

รับการสนับสนุนทางอินเทอรเ์น็ต 24 ชัว่โมง และดาวน์ โหลดยูทิลิตีซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอร ์

www.hp.com/support/colorljM252

สัง่ซื้อบรกิารหรอืข้อตกลงในการบาํรุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครือ่งพิมพข์องคณุ www.register.hp.com
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ระบบวิธี ใช้ท่ีแผงควบคมุ (รุน่หน้าจอสัมผัสเทา่น้ัน)
เครือ่งพิมพน้ี์มีระบบวิธี ใช้ ในตัวซึง่จะอธบิายเก่ียวกับการใช้หน้าจอแตล่ะหน้าจอ ในการเปิดระบบวิธี ใช้ ให้แตะปุ่ มวิธี ใช้  ท่ีมมุขวาบนของ
หน้าจอ

สําหรับบางหน้าจอ วิธี ใช้จะเปิดเมนูท่ัวไปท่ีคณุสามารถค้นหาหัวข้อท่ีต้องการ คณุสามารถเบราส ์ ไปยังโครงสร้างเมนูโดยแตะท่ีปุ่ มในเมนู

หน้าจอวิธี ใช้บางหน้าจอมีแอนิเมชันแนะนําข้ันตอนตา่งๆ เชน่ การแก้ปญหากระดาษติด

สําหรับหน้าจอท่ีมีการต้ังค่าสําหรับแตล่ะงานไว้ วิธี ใช้จะแสดงหัวข้อท่ีอธบิายถึงตัวเลือกในหน้าจอน้ัน

หากเครือ่งพิมพแ์จ้งเตือนคณุเก่ียวกับข้อผิดพลาดหรอืคําเตือน ให้แตะปุ่ มวิธี ใช้  เพ่ือเปิดข้อความท่ีอธบิายถึงปญหา ข้อความน้ียังมีคํา
แนะนําท่ีชว่ยในการแก้ปญหาด้วย
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นําค่าท่ีระบบต้ังไว้จากโรงงานกลับมาใช้
การเรยีกคืนค่าเริม่ต้นจากโรงงานจะทําให้การต้ังค่าเครือ่งพิมพแ์ละเครอืขา่ยท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โดยจะไมร่เีซต็
จํานวนหน้า ขนาดถาด หรอืภาษา ในการเรยีกคืนการต้ังค่าเริม่ต้นจากโรงงาน ให้ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ี

ข้อควรระวัง: การเรยีกคืนค่าเริม่ต้นจากโรงงานจะทําให้การต้ังค่าท้ังหมดเปล่ียนกลับไปเป็นค่าเริม่ต้นจากโรงงาน และลบหน้าท่ีจัดเก็บใน
หน่วยความจํา

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

2. เปิดเมนู บรกิาร

3. เลือกตัวเลือก เรยีกคืนค่าเริม่ต้น แล้วกดปุ่ ม OK

เครือ่งจะเริม่ต้นใหม่ โดยอัตโนมัติ
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ข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรอื “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏข้ึนบนแผง
ควบคมุเครือ่งพิมพ ์

ตลับหมึกเหลือน้อย: เครือ่งพิมพจ์ะแสดงเมือ่ตลับผงหมึกเหลือน้อย อายกุารใช้งานแท้จรงิท่ีเหลืออยูข่องตลับผงหมึกอาจแตกตา่งกัน โปรด
พิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับเปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้ ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนตลับผงหมึกในขณะน้ี

พิมพต์อ่ได้ โดยใช้ตลับหมึกปจจุบันจนกวา่การเกล่ียผงหมึกจะไมส่ามารถให้คณุภาพการพิมพท่ี์ยอมรับได้อีกตอ่ไป ในการเกล่ียผงหมึก ให้ถอด
ตลับผงหมึกออกจากเครือ่งพิมพ ์และเขยา่ตลับหมึกเบาๆ ไปด้านหน้าและด้านหลังตามแกนแนวนอน ใสต่ลับผงหมึกเข้าไป ในเครือ่งพิมพอี์ก
คร้ังและปิดฝา

ตลับหมึกเหลือน้อยมาก: เครือ่งพิมพจ์ะแสดงเมือ่ปรมิาณผงหมึกมีระดับต่ํามาก อายกุารใช้งานแท้จรงิท่ีเหลืออยูข่องตลับผงหมึกอาจแตก
ตา่งกัน หากต้องการยืดอายกุารใช้งานของผงหมึก เขยา่ตลับหมึกเบาๆไปท้ังสองด้าน โปรดพิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับเปล่ียนเพ่ือติด
ต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้ ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนตลับผงหมึกในขณะน้ี เว้นแตค่ณุภาพการพิมพ ์ ไมเ่ป็นท่ีพอใจอีกตอ่ไป

เมือ่ตลับผงหมึกของ HP มีระดับ น้อยมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับผงหมึกน้ันจะสิน้สดุลง

เปล่ียนการต้ังค่า “น้อยมาก”
คณุสามารถเปล่ียนแปลงวิธกีารทํางานของเครือ่งพิมพเ์มือ่อปุกรณส์ิน้เปลืองถึงสถานะต่ํามากได้ คณุไมจํ่าเป็นต้องต้ังค่าเหลา่น้ี ใหมเ่มือ่ติด
ต้ังตลับผงหมึกใหม่

1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี:

● การต้ังค่าระบบ

● การต้ังค่าอปุกรณส์ิน้เปลือง

● ตลับหมึกสดํีา หรอื ตลับหมึกสี

● การต้ังค่าแบบต่ํามาก

3. เลือกหน่ึงในตัวเลือกตอ่ไปน้ี:
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● เลือกตัวเลือก ดําเนินการตอ่ เพ่ือต้ังค่าให้เครือ่งพิมพแ์จ้งเตือนเมือ่ตลับผงหมึกเหลือน้อยมาก แตส่ามารถพิมพต์อ่ได้

● เลือกตัวเลือก หยดุ เพ่ือต้ังค่าให้เครือ่งพิมพห์ยดุพิมพจ์นกวา่คณุจะเปล่ียนตลับผงหมึก

● เลือกตัวเลือก พรอมต ์เพ่ือต้ังค่าให้เครือ่งพิมพห์ยดุพิมพ ์และแจ้งให้คณุเปล่ียนตลับผงหมึก คณุสามารถรับข้อความแจ้งน้ัน
และดําเนินการพิมพต์อ่ได้ ตัวเลือกท่ีต้ังค่าได้ของลกูค้าของเครือ่งพิมพน้ี์คือ "พรอมตเ์ตือนฉันเมือ่ถึง 100 หน้า, 200 หน้า, 
300 หน้า, 400 หน้า หรอืไมเ่ตือน" ตัวเลือกน้ีจะมอบความสะดวกสบายให้แกล่กูค้า แต่ ไม่ ได้แสดงวา่หน้าเหลา่น้ีจะมีคณุภาพ
การพิมพท่ี์ยอมรับได้

สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง

สัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองและกระดาษ www.hp.com/go/suresupply

สัง่ซื้อผา่นผู้ ให้บรกิาร ติดตอ่ผู้ ให้บรกิารท่ี ได้รับสทิธิจ์าก HP

สัง่ซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS) ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอรท่ี์รองรับในคอมพิวเตอรข์องคณุ ให้ป้อน IP แอดเดรส
ของเครือ่งพิมพ ์หรอืชือ่โฮสต์ ในชอ่งแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ ไปยังเว็บไซต ์
HP SureSupply ซึง่ให้ตัวเลือกสําหรับการซื้ออปุกรณส์ิน้เปลืองของแท้จาก HP
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เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษหรอืป้อนกระดาษผิดพลาด

บทนํา
โซลชัูนตอ่ไปน้ีจะชว่ยแก้ ไขปญหาหากเครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษจากถาดหรอืดึงกระดาษหลายแผน่ในคร้ังเดียว

● เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษ

● เครือ่งพิมพดึ์งกระดาษหลายแผน่

เครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษ
หากเครือ่งพิมพ ์ ไมดึ่งกระดาษจากถาด ให้ลองแก้ ไขดังน้ี

1. เปิดเครือ่งพิมพแ์ละนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อก

2. ใสก่ระดาษให้ตรงกับขนาดงานพิมพข์องคณุ

3. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ต้ังค่าขนาดและประเภทกระดาษถกูต้องบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

4. ตรวจสอบวา่ตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอยา่งถกูต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด

5. ตรวจสอบแผงควบคมุเพ่ือดวูา่เครือ่งพิมพกํ์าลังรอให้คณุตอบข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรอืไม ่ใสก่ระดาษ และดําเนิน
การตอ่

6. ลกูกล้ิงด้านบนถาดอาจปนเป้ือน ทําความสะอาดลกูกล้ิงด้วยผ้าไร้ขนชบุน้ําอุน่หมาดๆ

เครือ่งพิมพดึ์งกระดาษหลายแผน่
หากเครือ่งพิมพดึ์งกระดาษหลายแผน่จากถาดกระดาษ ให้ลองแก้ ไขดังน้ี

1. นําปึกกระดาษออกจากถาดแล้วงอกระดาษ หมนุ 180 และพลิกไปมา อยา่คลีก่ระดาษออก ใสปึ่กกระดาษกลับลงในถาด

2. ใช้เฉพาะกระดาษท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดกระดาษของ HP เทา่น้ัน

3. ใช้กระดาษท่ี ไมยั่บ พับ หรอืเสยีหาย หากจําเป็น ให้ ใช้กระดาษหอ่อ่ืน

4. ตรวจสอบวา่ไม่ ใสก่ระดาษในถาดมากเกินไป หากใสก่ระดาษมากเกินไป ให้นําปึกกระดาษท้ังหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรง
กัน แล้วใสก่ลับลงไป ในถาด

5. ตรวจสอบวา่ตัวก้ันกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอยา่งถกูต้อง ปรับตัวก้ันกระดาษไปยังตําแหน่งท่ีเหมาะสมในถาด

6. ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่สภาพแวดล้อมในการพิมพอ์ยูภ่ายในข้อกําหนดท่ีแนะนํา
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นํากระดาษท่ีติดออก

บทนํา
ข้อมลูตอ่ไปน้ีจะมีคําแนะนําสําหรับการแก้ ไขปญหากระดาษติดออกจากเครือ่งพิมพ์

● พบกระดาษติดเป็นประจําหรอืเกิดซ้ํา

● ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

● นํากระดาษท่ีติดออกจากชอ่งกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

● การนํากระดาษท่ีติดออกจากถาด 2

● การนํากระดาษท่ีติดออกจากฝาด้านหลังและบรเิวณฟิวเซอร ์

● การนํากระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษออก

● นํากระดาษท่ีติดในอปุกรณพิ์มพส์องด้านออก (รุน่พิมพส์องด้านเทา่น้ัน)

พบกระดาษติดเป็นประจําหรอืเกิดซ้ํา
ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือแก้ ไขปญหากระดาษติดท่ีเป็นประจํา หากข้ันตอนแรกไมส่ามารถแก้ ไขปญหา ให้ทําตามข้ันตอนถัดไปจนกวา่คณุ
จะแก้ ไขปญหาได้

1. หากกระดาษติดในเครือ่งพิมพ ์ให้นํากระดาษท่ีติดออกและพิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเครือ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบวา่มีการต้ังค่าถาดสําหรับขนาดและประเภทกระดาษท่ีถกูต้องบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ปรับการต้ังค่ากระดาษ หาก
จําเป็น

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

b. เปิดเมนู การต้ังค่าระบบ

c. เปิดเมนู การต้ังค่ากระดาษ

d. เลือกถาดจากรายการ

e. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วเลือกประเภทกระดาษท่ีอยู่ ในถาด

f. เลือกตัวเลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกขนาดกระดาษท่ีอยู่ ในถาด

3. ปิดเครือ่งพิมพ ์รอ 30 วินาที แล้วเปิดใหม่

4. พิมพห์น้าการทําความสะอาดเพ่ือนําผงหมึกสว่นเกินออกจากภายในเครือ่งพิมพ ์

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

b. เปิดเมนู บรกิาร
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c. เลือก หน้าการทําความสะอาด

d. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรอืกระดาษขนาด A4 เมือ่เครือ่งแจ้งให้ทราบ

e. แตะปุ่ ม OK เพ่ือเริม่กระบวนการทําความสะอาด

เครือ่งพิมพจ์ะพิมพด้์านแรกกอ่น แล้วแจ้งให้คณุนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1 โดยไมต้่องเปล่ียนการ
วางแนว รอจนกวา่กระบวนการน้ีเสรจ็สมบูรณ ์นําหน้าท่ีพิมพแ์ล้วท้ิงไป

5. พิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือทดสอบเครือ่งพิมพ ์

a. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

b. เปิดเมนู รายงาน

c. เลือก รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน

หากข้ันตอนเหลา่น้ี ไมส่ามารถแก้ ไขปญหา เครือ่งพิมพอ์าจจําเป็นต้องเข้ารับบรกิาร ติดตอ่ฝ่ายสนับสนุนลกูค้าของ HP

ตําแหน่งท่ีกระดาษติด

5

1

2

3

4

1 ถาดกระดาษออก โปรดด ูการนํากระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษออก ในหน้า 86

2 ชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว 
(ถาด 1)

โปรดด ูนํากระดาษท่ีติดออกจากชอ่งกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1) ในหน้า 79

3 ถาด 2 โปรดด ูการนํากระดาษท่ีติดออกจากถาด 2 ในหน้า 81
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4 ฝาด้านหลังและบรเิวณฟิวเซอร ์ โปรดด ูการนํากระดาษท่ีติดออกจากฝาด้านหลังและบรเิวณฟิวเซอร ์ในหน้า 84

5 อปุกรณพิ์มพส์องด้าน (รุน่
พิมพส์องด้านเทา่น้ัน)

โปรดด ูนํากระดาษท่ีติดในอปุกรณพิ์มพส์องด้านออก (รุน่พิมพส์องด้านเทา่น้ัน) ในหน้า 87
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นํากระดาษท่ีติดออกจากชอ่งกระดาษแผน่เดียว (ถาด 1)

เมือ่เกิดการติด แผงควบคมุจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด (แผงควบคมุ 2 บรรทัด) หรอืภาพเคล่ือนไหว (แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส) ท่ี
ชว่ยในการนํากระดาษท่ีติดออก

1. ดึงถาด 2 ออกมาจากเครือ่งพิมพ ์  

2. กดลงบนชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียว แล้วดึงถาดชอ่งป้อน
กระดาษออก

 

THWW นํากระดาษท่ีติดออก 79



3. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดออกตรงๆ จากชอ่งป้อนกระดาษแผน่
เดียว

 

4. ดันถาดชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียวเข้าไป ในเครือ่งพิมพ ์  

5. ใสแ่ละปิดถาด 2  
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การนํากระดาษท่ีติดออกจากถาด 2
ใช้วิธกีารตอ่ไปน้ีเพ่ือตรวจสอบกระดาษติดในถาด 2 เมือ่เกิดการติด แผงควบคมุจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด (แผงควบคมุ 2 บรรทัด) 
หรอืภาพเคล่ือนไหว (แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส) ท่ีชว่ยในการนํากระดาษท่ีติดออก

1. ดึงถาดออกจากเครือ่งพิมพ ์  

2. นํากระดาษท่ีติดหรอืเสยีออก  
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3. หากมองไมเ่ห็นกระดาษท่ีติด หรอืหากกระดาษท่ีติดอยูลึ่กใน
ชอ่งใสถ่าด 2 จนยากท่ีจะนําออก ให้กดลงบนชอ่งป้อนกระดาษ
แผน่เดียว แล้วถอดถาดชอ่งป้อนกระดาษออก

 

4. นํากระดาษท่ีติดหรอืเสยีออก  
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5. ดันถาดชอ่งป้อนกระดาษแผน่เดียวเข้าไป ในเครือ่งพิมพ ์  

6. ใสแ่ละปิดถาด 2  
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การนํากระดาษท่ีติดออกจากฝาด้านหลังและบรเิวณฟิวเซอร ์
ใช้วิธกีารตอ่ไปน้ีเพ่ือตรวจสอบกระดาษในฝาด้านหลัง เมือ่เกิดการติด แผงควบคมุจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด (แผงควบคมุ 2 
บรรทัด) หรอืภาพเคล่ือนไหว (แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส) ท่ีชว่ยในการนํากระดาษท่ีติดออก

ข้อควรระวัง: ฟิวเซอรอ์ยูท่ี่ด้านบนของฝาด้านหลังจะร้อนจัด อยา่เข้าไป ในพ้ืนท่ีด้านบนของฝาด้านหลังจนกวา่ฟิวเซอรจ์ะเย็นลง

1. เปิดฝาด้านหลัง  
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2. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดออกจากลกูกล้ิงในบรเิวณฝาด้านหลัง  

3. ปิดฝาด้านหลัง  
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การนํากระดาษท่ีติดออกจากถาดกระดาษออก
ใช้วิธกีารตอ่ไปน้ีเพ่ือเพ่ือนํากระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดกระดาษออก เมือ่เกิดการติด แผงควบคมุจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด (แผง
ควบคมุ 2 บรรทัด) หรอืภาพเคล่ือนไหว (แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส) ท่ีชว่ยในการนํากระดาษท่ีติดออก

1. หากมองเห็นกระดาษในถาดกระดาษออก ให้จับขอบกระดาษ 
และดึงออก
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นํากระดาษท่ีติดในอปุกรณพิ์มพส์องด้านออก (รุน่พิมพส์องด้านเทา่น้ัน)

ใช้วิธกีารตอ่ไปน้ีเพ่ือตรวจสอบกระดาษในอปุกรณพิ์มพส์องด้าน เมือ่เกิดการติด แผงควบคมุจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด (แผง
ควบคมุ 2 บรรทัด) หรอืภาพเคล่ือนไหว (แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส) ท่ีชว่ยในการนํากระดาษท่ีติดออก

1. ท่ีด้านหลังของเครือ่งพิมพ ์ให้เปิดอปุกรณพิ์มพส์องด้าน  
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2. นํากระดาษท่ีติดหรอืเสยีออก

ข้อควรระวัง: ฟิวเซอรอ์ยูท่ี่ด้านบนของฝาด้านหลังจะร้อนจัด 
อยา่เข้าไป ในพ้ืนท่ีด้านบนของฝาด้านหลังจนกวา่ฟิวเซอรจ์ะเย็น
ลง

 

3. ปิดอปุกรณพิ์มพส์องด้าน  
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ปรับปรุงคณุภาพงานพิมพ ์
บทนํา

หากเครือ่งพิมพมี์ปญหาคณุภาพการพิมพ ์ให้ลองใช้วิธแีก้ ไขปญหาตอ่ไปน้ีตามลําดับท่ีแสดงไว้เพ่ือแก้ ไขปญหา

● พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น

● ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ ์

● ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

● พิมพแ์ละทําความเข้าใจหน้าคณุภาพการพิมพ ์

● ทําความสะอาดอปุกรณ์

● ตรวจสอบตลับผงหมึกด้วยสายตา

● ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์

● ปรับการต้ังค่าส ี(Windows)

● ปรับเทียบเครือ่งพิมพเ์พ่ือปรับสี

● ตรวจสอบการต้ังค่า EconoMode

● ลองใช้ ไดรเวอรก์ารพิมพอ่ื์น

พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น
ลองพิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์น หากพิมพห์น้าออกมาได้อยา่งถกูต้อง แสดงวา่เกิดปญหาข้ึนท่ี โปรแกรมซอฟตแ์วรท่ี์คณุใช้พิมพ์

ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ ์
ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษเมือ่พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์และหน้าท่ีพิมพมี์รอยเป้ือน ไมชั่ดหรอืเข้ม กระดาษม้วนงอ จุดผงหมึก
กระจาย ผงหมึกหกเลอะ หรอืผงหมึกขาดหายในบรเิวณเล็กๆ

ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษ (Windows)

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแท็บ กระดาษ/คณุภาพ

4. จากรายการดรอปดาวน ์ประเภทกระดาษ ให้คลิกตัวเลือก อ่ืนๆ ...

5. ขยายรายการ ประเภท: ตัวเลือกอ่ืนๆ

6. ขยายหมวดหมูข่องประเภทกระดาษท่ีระบุกระดาษของคณุได้ดีท่ีสดุ

7. เลือกตัวเลือกของประเภทกระดาษท่ีคณุกําลังใช้ แล้วคลิกปุ่ ม ตกลง

8. คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติของเอกสาร ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน
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ตรวจสอบการต้ังค่าประเภทกระดาษ (OS X)

1. คลิกเมนู File (ไฟล)์ แล้วคลิกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์

3. คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) แล้วคลิกเมนู Media & Quality (วัสดพิุมพแ์ละคณุภาพ) หรอืเมนู Paper/Quality 
(กระดาษ/คณุภาพ)

4. เลือกถาดจากรายการแบบดรอปดาวน ์Media-type (ประเภทวัสดพิุมพ)์

5. คลิกปุ่ ม Print (พิมพ)์

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือตรวจสอบอายใุช้งานท่ีเหลืออยูท่ี่ประมาณไว้แล้วของตลับผงหมึก และสถานะของอะไหลอ่ื่นๆ  ท่ีสามารถเปล่ียน
ได้ หากมี

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: พิมพห์น้าสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง (แผงควบคมุ 2 บรรทัด)

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เล่ือนไปท่ีเมนู รายงาน แล้วกดปุ่ ม OK

3. เล่ือนไปท่ีเมนู สถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง แล้วกดปุ่ ม OK

4. เล่ือนไปท่ีรายการ พิมพห์น้าสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง แล้วกดปุ่ม OK

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: พิมพห์น้าสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง (แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส)

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้ ไปและแตะปุ่ม อปุกรณส์ิน้เปลือง 

2. แตะปุ่ ม รายงาน เพ่ือพิมพห์น้าสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

3. ในการพิมพร์ายงานสถานะของรายการอปุกรณส์ิน้เปลืองท้ังหมด รวมถึงหมายเลขช้ินสว่น HP ของแท้เพ่ือสัง่ซื้ออปุกรณส์ิน้เปลือง
ใหม ่ให้เลือก จัดการอปุกรณส์ิน้เปลือง แล้วเลือก พิมพส์ถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

ข้ันตอนท่ีสอง: ตรวจสอบสถานะอปุกรณส์ิน้เปลือง

1. ดสูถานะสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองเพ่ือตรวจสอบเปอรเ์ซน็ตอ์ายใุช้งานท่ีเหลืออยูข่องตลับผงหมึก และหากมี สถานะของอะไหลท่ี่
สามารถเปล่ียนได้อ่ืนๆ

ปญหาคณุภาพการพิมพส์ามารถเกิดข้ึนได้เมือ่ใช้ตลับผงหมึกท่ีหมดอายกุารใช้งานท่ีประมาณไว้แล้ว หน้าสถานะวัสดสุิน้เปลืองจะ
แสดงเมือ่ระดับวัสดสุิน้เปลืองมีระดับต่ํามาก เมือ่อปุกรณส์ิน้เปลืองของ HP เหลือถึงเกณฑต่ํ์ามาก การรับประกันความคุ้มครองระดับ
พรเีมียมของ HP สําหรับอปุกรณส์ิน้เปลืองน้ันจะสิน้สดุลง

ไมจํ่าเป็นต้องเปล่ียนตลับผงหมึกในขณะน้ี เว้นแตค่ณุภาพการพิมพ ์ ไมเ่ป็นท่ีพอใจอีกตอ่ไป โปรดพิจารณาการเตรยีมอปุกรณสํ์าหรับ
เปล่ียนเพ่ือติดต้ังเมือ่คณุภาพการพิมพ ์ ไมส่ามารถยอมรับได้
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หากคณุตัดสนิใจวา่คณุจําเป็นต้องเปล่ียนตลับผงหมึกหรอืชิ้นสว่นท่ีสามารถเปล่ียนได้อ่ืนๆ  หน้าสถานะวัสดสุิน้เปลืองจะแสดง
หมายเลขชิ้นสว่น HP ของแท้

2. ตรวจสอบเพ่ือดวูา่คณุกําลังใช้ตลับหมึก HP ของแท้อยูห่รอืไม่

ตลับผงหมึก HP ของแท้ จะมีคําวา่ “HP” อยูบ่นตลับ หรอืมี โลโก้ HP อยูบ่นตลับ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการระบุตลับหมึก HP 
โปรดไปท่ี www.hp.com/go/learnaboutsupplies

พิมพแ์ละทําความเข้าใจหน้าคณุภาพการพิมพ ์
1. แผงควบคมุ 2 บรรทัด: บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลัก ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

2. เปิดเมนู รายงาน

3. เลือกรายการ หน้าคณุภาพการพิมพ ์

หน้าน้ีมีแถบสห้ีาแถบซึง่แบง่เป็นสีก่ลุม่ตามท่ีแสดงในภาพประกอบตอ่ไปน้ี ด้วยการพินิจพิเคราะหแ์ตล่ะกลุม่ คณุจะแยกแยะข้อผิดพลาด
ของตลับผงหมึกตลับใดตลับหน่ึงได้

สว่น ตลับผงหมึก

1 สเีหลือง

2 สน้ํีาเงิน

3 สดํีา

4 สแีดง

● หากมีจุดหรอืริว้ลายในหน่ึงกลุม่เทา่น้ัน ให้เปล่ียนตลับผงหมึกท่ีเก่ียวข้องกับกลุม่น้ัน

● หากมีจุดในกลุม่มากกวา่หน่ึงกลุม่ ให้พิมพห์น้าทําความสะอาด หากยังไมส่ามารถแก้ปญหาได ้ให้ตรวจดวูา่จุดมีสเีดียวกันเสมอหรอืไม ่
เชน่ หากมีจุดสแีดงในแถบสท้ัีงห้าแถบ หากจุดมีสเีดียวกันท้ังหมด ให้เปล่ียนตลับผงหมึก

● หากแถบสมีีริว้ลายหลายส ีให้ติดตอ่ HP อาจเกิดปญหาจากสว่นประกอบอ่ืนนอกเหนือจากตลับผงหมึก

ทําความสะอาดอปุกรณ์
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พิมพห์น้าทําความสะอาด

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. จากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เปิดเมนู บรกิาร

3. ใช้ปุ่ มลกูศรเพ่ือเลือกตัวเลือก โหมดการทําความสะอาด แล้วกดปุ่ม OK

เครือ่งพิมพจ์ะพิมพด้์านแรกกอ่น แล้วแจ้งให้คณุนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1 โดยไมต้่องเปล่ียนการวาง
แนว รอจนกวา่กระบวนการน้ีเสรจ็สมบูรณ ์นําหน้าท่ีพิมพแ์ล้วท้ิงไป

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ ม การต้ังค่า 

2. คลิกเมนู บรกิาร

3. แตะปุ่ ม หน้าการทําความสะอาด

4. ป้อนกระดาษ Letter ธรรมดาหรอืกระดาษขนาด A4 เมือ่เครือ่งแจ้งให้ทราบ

5. แตะปุ่ ม OK เพ่ือเริม่กระบวนการทําความสะอาด

เครือ่งพิมพจ์ะพิมพด้์านแรกกอ่น แล้วแจ้งให้คณุนํากระดาษออกจากถาดกระดาษออก และใส่ ในถาด 1 โดยไมต้่องเปล่ียนการวาง
แนว รอจนกวา่กระบวนการน้ีเสรจ็สมบูรณ ์นําหน้าท่ีพิมพแ์ล้วท้ิงไป

ตรวจสอบตลับผงหมึกด้วยสายตา
ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือตรวจสอบตลับผงหมึกแตล่ะตลับ

1. นําตลับผงหมึกออกจากเครือ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบความเสยีหายของชพิหน่วยความจํา

3. ตรวจสอบพ้ืนผิวของดรัมสง่ภาพสเีขียว

ข้อควรระวัง: ห้ามสัมผัสดรัมสง่ภาพ รอยน้ิวมือท่ีดรัมสง่ภาพอาจกอ่ให้เกิดปญหาเก่ียวกับคณุภาพการพิมพ์

4. หากมีรอยขีดขว่น รอยน้ิวมือ หรอืความเสยีหายอ่ืนบนดรัมสง่ภาพ ให้เปล่ียนตลับผงหมึก

5. ติดต้ังตลับผงหมึกกลับเข้าไป ใหม ่และพิมพภ์าพจํานวนสองถึงสามภาพเพ่ือดวูา่แก้ปญหาได้แล้วหรอืไม่

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์

ข้ันตอนท่ีหน่ึง: ใช้กระดาษท่ีมีคณุสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ HP

ปญหาคณุภาพการพิมพบ์างอยา่งเกิดจากการใช้กระดาษท่ี ไมต่รงตามข้อกําหนดของ HP

● ให้ ใช้ประเภทกระดาษและน้ําหนักท่ี ใช้ ได้กับเครือ่งพิมพน้ี์เสมอ

● ใช้กระดาษท่ีมีคณุภาพดี ไมมี่รอยตัด แหวง่ ฉีกขาด รอยดา่ง เศษผง ฝุ่ น รอยยับ รู ลวดเย็บกระดาษ และม้วนหรอืขอบกระดาษโค้งงอ
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● ใช้กระดาษท่ี ไมเ่คยพิมพง์านมากอ่น

● ใช้กระดาษท่ี ไม่ ได้มีวัสดโุลหะเชน่ กากเพชร

● ใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเครือ่งพิมพเ์ลเซอร ์ โดยเฉพาะ ห้ามใช้กระดาษท่ีออกแบบมาสําหรับเครือ่งพิมพอิ์งคเ์จ็ต

● ใช้กระดาษท่ี ไมห่ยาบจนเกินไป การใช้กระดาษเน้ือเรยีบเนียนจะทําให้ ได้งานพิมพค์ณุภาพดีข้ึน

ข้ันตอนท่ีสอง: ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมสามารถสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการพิมพ ์ ได้ โดยตรง และเป็นสาเหตท่ีุพบบอ่ยสําหรับปญหาคณุภาพการพิมพห์รอืการป
้ อนกระดาษ ลองแก้ ไขดังตอ่ไปน้ี:

● ย้ายเครือ่งพิมพอ์อกจากตําแหน่งท่ีมีลมพัดผา่น เชน่ หน้าตา่งหรอืประตท่ีูเปิดไว้ หรอืชอ่งลมระบบปรับอากาศ

● ตรวจสอบให้แน่ ใจวา่เครือ่งพิมพ ์ ไม่ ได้สัมผัสกับอณุหภมิูหรอืความชื้นเกินข้อกําหนดของเครือ่งพิมพ ์

● ห้ามวางเครือ่งพิมพ ์ ไว้ ในพ้ืนท่ีจํากัด เชน่ ตู้ เก็บของ

● วางเครือ่งพิมพบ์นพ้ืนผิวท่ีมัน่คงและเรยีบ

● นําสิง่ใดๆ ท่ีกีดขวางชอ่งระบายอากาศของเครือ่งพิมพอ์อก เครือ่งพิมพต้์องการการไหลเวียนของอากาศท่ีดี ในทกุด้าน รวมถึงด้านบน
ด้วย

● ปกป้องเครือ่งพิมพจ์ากเศษวัสดท่ีุลอยในอากาศ ฝุ่ น ไอน้ํา น้ํามัน และสิง่ตา่งๆ ท่ีอาจเข้าไปติดอยูภ่ายในเครือ่งพิมพ ์ ได้

ปรับการต้ังค่าส ี(Windows)

ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีถ้าสบีนหน้าท่ีพิมพอ์อกมาไมต่รงกับสบีนหน้าจอคอมพิวเตอร ์หรอืถ้าสบีนหน้าพิมพท่ี์พิมพอ์อกมาไมน่่าพอใจ

เปล่ียนชดุรูปแบบสี

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ สี

4. เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย HP EasyColor เพ่ือยกเลิก

5. เลือกชดุรูปแบบสจีากรายการดรอปดาวน ์ชดุรูปแบบสี

● ค่าเริม่ต้น (sRGB): ชดุรูปแบบน้ีจะต้ังค่าเครือ่งพิมพเ์พ่ือพิมพข้์อมลู RGB ในโหมดอปุกรณด้ั์งเดิม เมือ่ใช้ชดุรูปแบบน้ี ให้จัดการ
สี ในโปรแกรมซอฟตแ์วรห์รอืในระบบปฏิบัติการสําหรับการแสดงสท่ีีถกูต้อง

● สสีดใส (sRGB): เครือ่งพิมพจ์ะเพ่ิมความอ่ิมตัวของสี ในระดับกลาง ใช้ชดุรูปแบบน้ีเมือ่พิมพก์ราฟิกด้านธรุกิจ

● ภาพถา่ย (sRGB): เครือ่งพิมพจ์ะแปลงส ีRGB ราวกับวา่ถกูพิมพเ์ป็นภาพถา่ยโดยใช้มินิแล็บแบบดิจิตอล ซึง่เครือ่งพิมพจ์ะให้สี
ท่ีคมชัดมากกวา่แตกตา่งกับชดุรูปแบบค่าเริม่ต้น (sRBG) ใช้ชดุรูปแบบน้ีสําหรับพิมพภ์าพถา่ย

● ภาพถา่ย (Adobe RGB 1998): ใช้ชดุรูปแบบน้ีสําหรับภาพถา่ยดิจิตอลท่ี ใช้ส ีAdobeRGB แทนท่ีจะใช้ sRGB ปิดการจัดการ
สี ในโปรแกรมซอฟตแ์วรเ์มือ่ใช้ชดุรูปแบบน้ี
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● ไมมี่: ไม่ ใช้ชดุรูปแบบสี

● รูปแบบท่ีกําหนดเอง: เลือกตัวเลือกน้ีเพ่ือใช้ โปรไฟลก์ารป้อนค่าด้วยตนเอง เพ่ือควบคมุความถกูต้องของงานพิมพส์ ี(ตัวอยา่ง
เชน่ เพ่ือจําลองสขีองเครือ่งพิมพ ์HP Color LaserJet) ดาวน์ โหลดโปรไฟลท่ี์กําหนดเองได้จาก www.hp.com

6. คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติของเอกสาร ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

เปล่ียนตัวเลือกสี

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ สี

4. เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย HP EasyColor เพ่ือยกเลิก

5. คลิกการต้ังค่า อัตโนมัติ หรอื ด้วยตนเอง

● การต้ังค่า อัตโนมัติ: เลือกการต้ังค่าน้ีสําหรับงานพิมพส์สีว่นใหญ่

● การต้ังค่า ด้วยตนเอง: เลือกการต้ังค่าน้ีเพ่ือปรับการต้ังค่าสี ให้แยกจากการต้ังค่าอ่ืน คลิกปุ่ม การต้ังค่า เพ่ือเปิดหน้าตา่งการ
ปรับสด้ีวยตนเอง

หมายเหต:ุ เปล่ียนการต้ังค่าสด้ีวยตนเองทําให้มีผลกระทบตอ่งานพิมพ ์HP แนะนําให้ผู้เชีย่วชาญเทา่น้ันเป็นผู้เปล่ียนการต้ัง
ค่ากราฟิกสี

6. คลิกตัวเลือก พิมพ ์ ในโทนสเีทา เพ่ือพิมพเ์อกสารสเีป็นสดํีาและเฉดสเีทา ใช้ตัวเลือกน้ีเพ่ือพิมพเ์อกสารสสํีาหรับการโทรสารหรอืถา่ย
เอกสาร นอกจากน้ันใช้ตัวเลือกน้ีเพ่ือพิมพสํ์าเนาฉบับรา่งหรอืเพ่ือประหยัดหมึกสี

7. คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติของเอกสาร ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

ปรับเทียบเครือ่งพิมพเ์พ่ือปรับสี
การปรับเทียบเป็นฟงกชั์นงานของเครือ่งพิมพท่ี์ปรับใช้คณุภาพของภาพให้ดีท่ีสดุ

ทําตามข้ันตอนเหลา่น้ีเพ่ือแก้ ไขปญหาคณุภาพการพิมพ์ เชน่ สี ไมต่รง เงาส ีกราฟิกไมชั่ด หรอืปญหาคณุภาพการพิมพ์

แผงควบคมุ 2 บรรทัด

1. บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้กดปุ่ ม OK

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

● การต้ังค่าระบบ

● คณุภาพการพิมพ ์

● การปรับเทียบมาตรฐานของสี

● ปรับเทียบเด๋ียวน้ี
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3. กดปุ่ ม OK เพ่ือเริม่กระบวนการปรับเทียบ

ข้อความ การปรับเทียบ จะแสดงท่ีแผงควบคมุของเครือ่งพิมพ ์กระบวนการปรับเทียบใช้เวลาสองถึงสามนาทีจึงเสรจ็สิน้ อยา่ปิด
อปุกรณจ์นกวา่กระบวนการปรับเทียบจะสิน้สดุลง

4. รอให้เครือ่งพิมพป์รับเทียบ แล้วลองพิมพอี์กคร้ัง

แผงควบคมุหน้าจอสัมผัส

1. แตะปุ่ ม การต้ังค่า  บนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์

2. เปิดเมนูดังตอ่ไปน้ี

● การต้ังค่าระบบ

● คณุภาพการพิมพ ์

● การปรับเทียบมาตรฐานของสี

● ปรับเทียบเด๋ียวน้ี

3. ข้อความ กําลังปรับเทียบ จะปรากฏบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์กระบวนการปรับเทียบใช้เวลาสองสามนาที อยา่ปิดเครือ่งพิมพจ์นกวา่
กระบวนการปรับเทียบจะเสรจ็สิน้

4. รอให้เครือ่งพิมพป์รับเทียบ แล้วลองพิมพอี์กคร้ัง

ตรวจสอบการต้ังค่า EconoMode

HP ไมแ่นะนําให้ ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมึกอาจเหลืออยูน่านเกินกวา่อายขุองชิ้นสว่นใน
ตลับผงหมึก หากคณุภาพการพิมพเ์ริม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปล่ียนตลับผงหมึก

หมายเหต:ุ คณุสมบัติน้ี ใช้งานได้กับไดรเวอรก์ารพิมพ ์PCL 6 สําหรับ Windows หากคณุไม่ ได้ ใช้ ไดรเวอรดั์งกลา่ว คณุสามารถเปิด
คณุสมบัติน้ี โดยการใช้ HP Embedded Web Server

ทําตามข้ันตอนตอ่ไปน้ีหากท้ังหน้าเข้มหรอืจากเกินไป

1. จากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ)์

2. เลือกเครือ่งพิมพ ์แล้วคลิกปุ่ ม Properties (คณุสมบัติ) หรอื Preferences (กําหนดลักษณะ)

3. คลิกแถบ กระดาษ/คณุภาพ และค้นหาพ้ืนท่ี คณุภาพการพิมพ ์

4. หากท้ังหน้าเข้มเกินไป ให้ ใช้การต้ังค่าเหลา่น้ี:

● เลือกตัวเลือก 600 dpi

● เลือกชอ่งทําเครือ่งหมาย EconoMode เพ่ือเปิดใช้งาน

หากท้ังหน้าจางเกินไป ให้ ใช้การต้ังค่าเหลา่น้ี:
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● เลือกตัวเลือก FastRes 1200

● ล้างเครือ่งหมายออกจากชอ่ง EconoMode เพ่ือเลิกใช้

5. คลิกปุ่ ม ตกลง เพ่ือปิดกลอ่งโต้ตอบ คณุสมบัติเอกสาร ในกลอ่งโต้ตอบ การพิมพ ์ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือพิมพง์าน

ลองใช้ ไดรเวอรก์ารพิมพอ่ื์น
ลองไดรเวอรก์ารพิมพอ่ื์นเมือ่พิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วร ์และหน้าท่ีพิมพมี์เส้นท่ี ไมต้่องการในกราฟิก ข้อความหายไป กราฟิกหายไป รูป
แบบไมถ่กูต้อง หรอืแบบอักษรถกูเปล่ียน

ดาวน์ โหลดไดรเวอร ์ ใดๆ ตอ่ไปน้ีจากเว็บไซตข์อง HP: www.hp.com/support/colorljM252

ไดรเวอร ์HP PCL 6 ● ไดรเวอรเ์ริม่ต้นในแผนซดีีเครือ่งพิมพ ์ไดรเวอรน้ี์จะติดต้ังโดยอัตโนมัติยกเว้นคณุเลือกไดรเวอรอ่ื์น

● แนะนําให้ ใช้สําหรับระบบ Windows ท้ังหมด

● ให้ความเรว็ในการพิมพ ์โดยรวมท่ีดีท่ีสดุ คณุภาพการพิมพ ์และการสนับสนุนคณุลักษณะของเครือ่งพิมพ ์
สําหรับผู้ ใช้สว่นใหญ่

● ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพ่ือความเรว็ในการพิมพ ์
ท่ีดีท่ีสดุสําหรับการใช้งาน Windows

● อาจใช้งานไม่ ได้เต็มท่ีกับโปรแกรมซอฟตแ์วรบ์างอยา่งของผู้ผลิตรายอ่ืนและท่ีกําหนดเองท่ี ใช้งานบน 
PCL 5

ไดรเวอร ์HP UPD PS ● ขอแนะนําสําหรับการพิมพด้์วยโปรแกรมซอฟตแ์วร ์Adobe® หรอืโปรแกรมซอฟตแ์วรอ่ื์นท่ี ใช้กราฟิก
จํานวนมาก

● สนับสนุนการพิมพง์านจากระบบท่ีต้องใช้ postscript emulation หรอืสําหรับการสนับสนุนแบบอักษร 
postscript flash

HP UPD PCL 5 ● เหมาะสําหรับใช้ ในการพิมพง์านท่ัวไป ในสํานักงานท่ี ใช้ระบบ Windows

● ใช้งานรว่มกันได้กับ PCL เวอรชั์นกอ่นหน้าและเครือ่งพิมพ ์HP LaserJet รุน่กอ่นหน้า

● ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุสําหรับการพิมพจ์ากโปรแกรมซอฟตแ์วรข์องผู้ผลิตรายอ่ืนหรอืท่ีกําหนดเอง

● ทางเลือกท่ีดีท่ีสดุเมือ่ทํางานในระบบหลายระบบซึง่จําเป็นต้องต้ังค่าเครือ่งพิมพ ์ ไว้ท่ี PCL 5 (UNIX, 
Linux, เมนเฟรม)

● ออกแบบมาเพ่ือใช้งานในหน่วยงานท่ี ใช้ระบบ Windows เพ่ือให้มี ไดรเวอรเ์ดียวสําหรับใช้งานกับ
เครือ่งพิมพห์ลายรุน่

● ใช้งานได้ดีเมือ่สัง่พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพห์ลายรุน่จากคอมพิวเตอรพ์กพาท่ี ใช้ Windows

HP UPD PCL 6 ● ขอแนะนําสําหรับการพิมพ ์ ในการทํางานบน Windows ท้ังหมด

● สนับสนุนความเรว็ คณุภาพการพิมพ ์และคณุสมบัติเครือ่งพิมพ ์โดยรวมสงูสดุสําหรับผู้ ใช้สว่นใหญ่

● พัฒนาให้สอดคล้องกับ Graphic Device Interface (GDI) ของ Windows เพ่ือความเรว็สงูสดุในการ
ทํางานบน Windows

● อาจใช้งานไม่ ได้เต็มท่ีกับโปรแกรมซอฟตแ์วรบ์างอยา่งของผู้ผลิตรายอ่ืนและท่ีกําหนดเองท่ี ใช้งานบน 
PCL 5
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แก้ปญหาเครอืขา่ยแบบใช้สาย

บทนํา
ตรวจสอบรายการตอ่ไปน้ีเพ่ือตรวจดวูา่ผลิตภัณฑกํ์าลังสือ่สารกับเครอืขา่ยอยูห่รอืไม ่กอ่นการเริม่ต้น ให้พิมพห์น้าการกําหนดค่าจากแผง
ควบคมุเครือ่งพิมพแ์ละระบุ IP แอดเดรสเครือ่งพิมพท่ี์อยู่ ในหน้าน้ี

● การเชือ่มตอ่ไมดี่

● เครือ่งคอมพิวเตอรกํ์าลังใช้ IP แอดเดรสท่ี ไมถ่กูต้องสําหรับเครือ่งพิมพ ์

● เครือ่งคอมพิวเตอร ์ ไมส่ามารถสือ่สารกับเครือ่งพิมพ ์

● เครือ่งพิมพ ์ ใช้การต้ังค่าลิงคแ์ละ Duplex สําหรับเครอืขา่ยไมถ่กูต้อง

● โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหมอ่าจทําให้เกิดปญหาการใช้งานรว่มกัน

● คอมพิวเตอรห์รอืเวิรค์สเตชัน่อาจต้ังค่าไมถ่กูต้อง

● เครือ่งพิมพถ์กูปิดใช้ หรอืการต้ังค่าเครอืขา่ยอ่ืนไมถ่กูต้อง

หมายเหต:ุ HP ไมส่นับสนุนการเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ยแบบ Peer-to-Peer เน่ืองจากคณุลักษณะน้ีเป็นฟงกชั์นของระบบปฏิบัติการ 
Microsoft ไม่ ใช่ ไดรเวอรก์ารพิมพข์อง HP สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดไปท่ีเว็บไซตข์อง Microsoft ท่ี www.microsoft.com

การเชือ่มตอ่ไมดี่
1. ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพ ์ ได้เชือ่มตอ่กับพอรต์เครอืขา่ยท่ีถกูต้องโดยใช้สายเคเบิลท่ีมีความยาวเหมาะสม

2. ตรวจสอบวา่สายเคเบิลเชือ่มตอ่อยา่งแน่นหนาดีแล้ว

3. ดกูารเชือ่มตอ่พอรต์เครอืขา่ยท่ีด้านหลังเครือ่งพิมพ ์และตรวจสอบวา่ไฟแสดงการทํางานสเีหลืองอําพันและไฟสถานะลิงคส์เีขียวยัง
สวา่งอยู่

4. หากปญหายังคงเกิดข้ึน ให้ลองใช้สายเคเบิลหรอืพอรต์อ่ืนบนฮับ

เครือ่งคอมพิวเตอรกํ์าลังใช้ IP แอดเดรสท่ี ไมถ่กูต้องสําหรับเครือ่งพิมพ ์
1. เปิดคณุสมบัติเครือ่งพิมพ ์และคลิกแถบ พอรต์ ตรวจสอบวา่เลือกท่ีอยู ่IP ปจจุบันของเครือ่งพิมพ์ IP แอดเดรสของเครือ่งพิมพจ์ะ

แสดงอยู่ ในหน้าการกําหนดค่าเครือ่งพิมพ ์

2. หากคณุติดต้ังเครือ่งพิมพ ์โดยใช้พอรต์ TCP/IP มาตรฐานของ HP ให้เลือกกลอ่งท่ีระบุวา่ พิมพ ์ ไปยังเครือ่งพิมพน้ี์ทกุคร้ัง แม้กระท่ัง
ในกรณีท่ี IP แอดเดรสเปล่ียนไป

3. หากคณุติดต้ังเครือ่งพิมพ ์โดยใช้พอรต์ TCP/IP มาตรฐานของ Microsoft ให้ ใช้ชือ่โฮสตแ์ทน IP แอดเดรส

4. หาก IP แอดเดรสถกูต้อง ให้ลบเครือ่งพิมพอ์อก และเพ่ิมอีกคร้ัง

เครือ่งคอมพิวเตอร ์ ไมส่ามารถสือ่สารกับเครือ่งพิมพ ์
1. ทดสอบการสือ่สารเครอืขา่ยโดยการ Ping เครอืขา่ย

a. เปิดพรอมตบ์รรทัดคําสัง่ท่ีคอมพิวเตอร ์
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● สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เริม่) คลิก Run (เรยีกใช้) พิมพ ์cmd แล้วกด Enter

● สําหรับ OS X ให้ ไปท่ี Applications จากน้ัน Utilities และเปิด Terminal

b. พิมพ ์ping ตามด้วย IP แอดเดรสเครือ่งพิมพ ์

c. หากหน้าตา่งแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวา่เครอืขา่ยกําลังทํางาน

2. หากคําสัง่ ping ไมสํ่าเรจ็ ให้ตรวจดวูา่ฮับเครอืขา่ยเปิดอยู ่แล้วตรวจดกูารต้ังค่าเครอืขา่ย เครือ่งพิมพ ์และคอมพิวเตอรว์า่อปุกรณ์
ท้ังหมดน้ี ได้รับการต้ังค่าสําหรับเครอืขา่ยเดียวกันหรอืไม่

เครือ่งพิมพ ์ ใช้การต้ังค่าลิงคแ์ละ Duplex สําหรับเครอืขา่ยไมถ่กูต้อง
HP ขอแนะนําให้ปรับการต้ังค่าเหลา่น้ีเป็นโหมดอัตโนมัติ (การต้ังค่าเริม่ต้น) หากคณุเปล่ียนการต้ังค่าเหลา่น้ี คณุต้องเปล่ียนการต้ังค่าท่ีวา่
สําหรับเครอืขา่ยของคณุด้วย

โปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหมอ่าจทําให้เกิดปญหาการใช้งานรว่มกัน
ตรวจสอบวา่ติดต้ังโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ ใหมอ่ยา่งถกูต้อง และใช้ ไดรเวอรก์ารพิมพท่ี์ถกูต้อง

คอมพิวเตอรห์รอืเวิรค์สเตชัน่อาจต้ังค่าไมถ่กูต้อง
1. ตรวจสอบไดรเวอรเ์ครอืขา่ย ไดรเวอรก์ารพิมพ ์และการต้ังค่าการกําหนดเส้นทางเครอืขา่ย

2. ตรวจสอบวา่กําหนดค่าระบบการปฏิบัติการอยา่งถกูต้อง

เครือ่งพิมพถ์กูปิดใช้ หรอืการต้ังค่าเครอืขา่ยอ่ืนไมถ่กูต้อง
1. ตรวจดหูน้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบสถานะโปรโตคอลเครอืขา่ย เปิดใช้งาน หากจําเป็น

2. กําหนดค่าการต้ังค่าเครอืขา่ยใหม ่หากจําเป็น
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การแก้ปญหาเครอืขา่ยแบบไร้สาย

บทนํา
ใช้ข้อมลูการแก้ ไขปญหาเพ่ือชว่ยแก้ ไขปญหา

หมายเหต:ุ ในการระบุวา่ HP NFC และ HP Wireless Direct Printing เปิดใช้งานในเครือ่งพิมพข์องคณุหรอืไม ่ให้พิมพห์น้าการกําหนด
ค่าจากแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์หากมีหน้าชือ่ Wireless แสดงวา่การพิมพ ์HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct Accessory 
เปิดใช้งานในเครือ่งพิมพ ์

● รายการตรวจสอบการเชือ่มตอ่ไร้สาย

● เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพง์านหลังจากสิน้สดุการกําหนดค่าไร้สาย

● เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพ ์และมีการติดต้ังไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอร ์

● การเชือ่มตอ่ไร้สายไมทํ่างานหลังจากย้ายเราเตอร ์ ไร้สายหรอืเครือ่งพิมพ ์

● ไมส่ามารถเชือ่มตอ่คอมพิวเตอรอ่ื์นเข้ากับอปุกรณ์ ไร้สาย

● เครือ่งพิมพ ์ ไร้สายสญูเสยีการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอ่กับ VPN

● เครอืขา่ยไมป่รากฏในรายการเครอืขา่ยไร้สาย

● เครอืขา่ยไร้สายไมทํ่างาน

● ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครอืขา่ยไร้สาย

● ลดคล่ืนรบกวนบนเครอืขา่ยไร้สาย

รายการตรวจสอบการเชือ่มตอ่ไร้สาย
● ตรวจสอบวา่ไม่ ได้เชือ่มตอ่สายเคเบิลเครอืขา่ย

● ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพแ์ละเราเตอร ์ ไร้สายเปิดเครือ่งอยูแ่ละมี ไฟเข้า และตรวจสอบวา่เปิดสัญญาณไร้สายในเครือ่งพิมพแ์ล้ว

● ตรวจสอบวา่ชดุตัวระบุบรกิาร (SSID) ถกูต้อง พิมพห์น้าการกําหนดค่าเพ่ือตรวจสอบ SSID หากไมแ่น่ ใจวา่ SSID ถกูต้อง ให้ทําการ
ต้ังค่าไร้สายอีกคร้ัง

● สําหรับเครอืขา่ยท่ีมีการรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจสอบวา่ข้อมลูการรักษาความปลอดภัยถกูต้อง หากข้อมลูการรักษาความ
ปลอดภัยไมถ่กูต้อง ให้ทําการต้ังค่าไร้สายอีกคร้ัง

● หากเครอืขา่ยไร้สายทํางานถกูต้อง ให้ลองเข้าถึงคอมพิวเตอรเ์ครือ่งอ่ืนบนเครอืขา่ยไร้สาย หากเครอืขา่ยมีการเชือ่มตอ่อินเตอรเ์น็ต ให้
ลองเชือ่มตอ่อินเตอรเ์น็ตผา่นการเชือ่มตอ่ไร้สาย

● ตรวจสอบวา่วิธเีข้ารหัส (AES หรอื TKIP) เหมือนกันสําหรับเครือ่งพิมพแ์ละจุดเชือ่มตอ่ไร้สาย (ในเครอืขา่ยท่ี ใช้การรักษาความ
ปลอดภัย WPA)

● ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพอ์ยูภ่ายในชว่งเครอืขา่ยไร้สาย สําหรับเครอืขา่ยสว่นใหญ ่เครือ่งพิมพต้์องอยูภ่ายใน 30 ม. ของจุดเชือ่มตอ่ไร้
สาย (เราเตอร ์ ไร้สาย)

● ตรวจสอบวา่ไมมี่วัตถบุดบังสัญญาณไร้สาย ย้ายวัตถโุลหะขนาดใหญ่ ใดๆ ท่ีต้ังอยูร่ะหวา่งจุดเชือ่มตอ่กับเครือ่งพิมพ ์ตรวจดวูา่ เสา 
ผนัง หรอืเสาท่ีมี โลหะหรอืคอนกรตีไม่ ได้อยูค่ั่นกลางระหวา่งเครือ่งพิมพแ์ละจุดเชือ่มตอ่สัญญาณ
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● ตรวจสอบวา่เครือ่งพิมพต้ั์งอยูห่า่งจากอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์อาจมีคล่ืนรบกวนสัญญาณไร้สาย อปุกรณต์า่งๆ สามารถรบกวน
สัญญาณไร้สายได้รวมถึง มอเตอร ์โทรศัพท์ ไร้สาย ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย เครอืขา่ยไร้สายอ่ืน และอปุกรณ ์Bluetooth 
บางชิ้น

● ตรวจสอบวา่ติดต้ังไดรเวอรก์ารพิมพบ์นคอมพิวเตอรแ์ล้ว

● ตรวจสอบวา่คณุเลือกพอรต์เครือ่งพิมพถ์กูต้อง

● ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอรแ์ละเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่เครอืขา่ยไร้สายเดียวกัน

● สําหรับ OS X ให้ตรวจสอบวา่เราเตอร ์ ไร้สายสนับสนุน Bonjour

เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพง์านหลังจากสิน้สดุการกําหนดค่าไร้สาย
1. ตรวจดใูห้แน่ ใจวา่ได้เปิดเครือ่งพิมพแ์ล้วและเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในสถานะพร้อม

2. ปิดไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอรข์องคณุ

3. ตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไร้สายทํางานอยา่งถกูต้อง

4. ตรวจดวูา่คอมพิวเตอรข์องคณุทํางานถกูต้อง หากจําเป็น ให้รสีตารท์คอมพิวเตอร ์

5. ตรวจสอบวา่คณุสามารถเปิด HP Embedded Web Server ของเครือ่งพิมพจ์ากคอมพิวเตอรบ์นเครอืขา่ย

เครือ่งพิมพ ์ ไมพิ่มพ ์และมีการติดต้ังไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอร ์
1. อัปเดตไฟรว์อลลด้์วยการอัปเดตลา่สดุท่ีมีจากผู้ผลิต

2. หากโปรแกรมต้องการการเข้าถึงไฟรว์อลลเ์มือ่คณุติดต้ังเครือ่งพิมพห์รอืพิมพง์าน ให้ตรวจดวูา่คณุได้อนุญาติ ให้ โปรแกรมทํางาน

3. ปิดไฟรว์อลลชั์ว่คราว แล้วติดต้ังเครือ่งพิมพ ์ ไร้สายบนคอมพิวเตอร ์เปิดใช้งานไฟรว์อลลเ์มือ่ติดต้ังระบบไร้สายเสรจ็สมบูรณ์

การเชือ่มตอ่ไร้สายไมทํ่างานหลังจากย้ายเราเตอร ์ ไร้สายหรอืเครือ่งพิมพ ์
1. ตรวจดวูา่เราเตอรห์รอืเครือ่งพิมพเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่อยู่

2. พิมพห์น้าการกําหนดค่า

3. เปรยีบเทียบชดุตัวระบุบรกิาร (SSID) ในหน้าการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าเครือ่งพิมพสํ์าหรับคอมพิวเตอร ์

4. หากหมายเลขไมเ่หมือนกัน อปุกรณจ์ะไมเ่ชือ่มตอ่เครอืขา่ยเดียวกัน กําหนดการต้ังค่าไร้สายสําหรับเครือ่งพิมพอี์กคร้ัง

ไมส่ามารถเชือ่มตอ่คอมพิวเตอรอ่ื์นเข้ากับอปุกรณ์ ไร้สาย
1. ตรวจสอบวา่คอมพิวเตอรอ่ื์นอยู่ ในชว่งสัญญาณไร้สายและไมมี่สิง่กีดขวางสัญญาณ สําหรับเครอืขา่ยสว่นใหญ ่ชว่งสัญญาณไร้สาย

คือ ภายใน 30 ม. ของจุดเชือ่มตอ่ไร้สาย

2. ตรวจดใูห้แน่ ใจวา่ได้เปิดเครือ่งพิมพแ์ล้วและเครือ่งพิมพอ์ยู่ ในสถานะพร้อม

3. ปิดไฟรว์อลลอ่ื์นบนคอมพิวเตอรข์องคณุ

4. ตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไร้สายทํางานอยา่งถกูต้อง

5. ตรวจดวูา่คอมพิวเตอรข์องคณุทํางานถกูต้อง หากจําเป็น ให้รสีตารท์คอมพิวเตอร ์
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เครือ่งพิมพ ์ ไร้สายสญูเสยีการสือ่สารเมือ่เชือ่มตอ่กับ VPN

● โดยปกติแล้ว คณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่กับ VPN และเครอืขา่ยอ่ืนได้ ในเวลาเดียวกัน

เครอืขา่ยไมป่รากฏในรายการเครอืขา่ยไร้สาย
● ตรวจดวูา่เราเตอร ์ ไร้สายเปิดอยูแ่ละมี ไฟเข้า

● เครอืขา่ยอาจซอ่นอยู ่อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยท่ีซอ่นอยู่ ได้

เครอืขา่ยไร้สายไมทํ่างาน
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจไม่ ได้เชือ่มตอ่สายเคเบิลเครอืขา่ย

2. ในการตรวจสอบวา่เครอืขา่ยไร้สายสญูเสยีการสือ่สารหรอืไม ่ให้ลองเชือ่มตอ่กับอปุกรณอ่ื์นบนเครอืขา่ย

3. ทดสอบการสือ่สารเครอืขา่ยโดยการ Ping เครอืขา่ย

a. เปิดพรอมตบ์รรทัดคําสัง่ท่ีคอมพิวเตอร ์

● สําหรับ Windows ให้คลิก Start (เริม่) คลิก Run (เรยีกใช้) พิมพ ์cmd แล้วกด Enter

● สําหรับ OS X ให้ ไปท่ี Applications จากน้ัน Utilities และเปิด Terminal

b. พิมพ ์ping ตามด้วย IP แอดเดรสของเราเตอร ์

c. หากหน้าตา่งแสดงเวลาระยะเวลาไปกลับ แสดงวา่เครอืขา่ยกําลังทํางาน

4. ตรวจดวูา่เราเตอรห์รอืผลิตภัณฑเ์ชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยเดียวกันกับท่ีคอมพิวเตอรเ์ชือ่มตอ่อยู่

a. พิมพห์น้าการกําหนดค่า

b. เปรยีบเทียบหมายเลขชดุบรกิาร (SSID) บนรายงานการกําหนดค่ากับ SSID ในการกําหนดค่าคอมพิวเตอร ์

c. หากหมายเลขไมเ่หมือนกัน อปุกรณจ์ะไมเ่ชือ่มตอ่เครอืขา่ยเดียวกัน กําหนดการต้ังค่าไร้สายสําหรับเครือ่งพิมพอี์กคร้ัง

ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครอืขา่ยไร้สาย
คณุสามารถเรยีกใช้การทดสอบวินิจฉัยท่ีมีข้อมลูเก่ียวกับการต้ังค่าเครอืขา่ยไร้สายได้จากแผงควบคมุผลิตภัณฑ์

1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคมุเครือ่งพิมพ ์ให้แตะปุ่ม การต้ังค่า 

2. เปิดเมนู การวินิจฉัยด้วยตัวเอง

3. แตะปุ่ ม ทดสอบระบบไร้สาย เพ่ือเริม่ต้นทดสอบ ผลิตภัณฑจ์ะพิมพห์น้าทดสอบท่ีแสดงผลลัพธก์ารทดสอบ

ลดคล่ืนรบกวนบนเครอืขา่ยไร้สาย
เคล็ดลับตอ่ไปน้ีสามารถลดคล่ืนรบกวนเครอืขา่ยไร้สายได้:
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● วางอปุกรณ์ ไร้สายให้หา่งจากวัตถโุลหะขนาดใหญ ่เชน่ ตู้ เก็บเอกสารและอปุกรณท่ี์มีคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าอ่ืน เชน่ ไมโครเวฟและ
โทรศัพท์ ไร้สาย วัตถเุหลา่น้ันสามารถรบกวนสัญญาณวิทยไุด้

● วางอปุกรณ์ ไร้สายให้หา่งจากสิง่กอ่สร้างขนาดใหญแ่ละสิง่กอ่สร้างอ่ืนๆ  วัตถเุหลา่น้ีสามารถดดูซับคล่ืนวิทยแุละทําให้สัญญาณออ่นลง

● วางเราเตอร ์ ไร้สายในตําแหน่งก่ึงกลางท่ีอปุกรณ์ ไร้สายในเครอืขา่ยสามารถมองเห็นได้
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