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1 วธีิใช้ HP OfficeJet 3830 series

เรียนรู้วธีิใช ้HP OfficeJet 3830 series ของคุณ

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ ์ในหนา้ 4

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ ในหนา้ 5

● การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 7

● การพิมพ ์ในหนา้ 21

● Copy (ทาํสาํเนา) ในหนา้ 44

● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ในหนา้ 47

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 76

● เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79

● การนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อก ในหนา้ 98
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2 เร่ิมต้นใช้งาน

● ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพิมพ์

● แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

● การใส่วสัดุพิมพ์

● การวางตน้ฉบบั

● ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระดาษ

● เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows)

● โหมดสลีป

● โหมดเงียบ

● ปิดอตัโนมติั 
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ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองพมิพ์

1 ตวัปรับความกวา้งกระดาษ

2 ถาดป้อนกระดาษ

3 แผน่บงัถาดป้อนกระดาษ

4 ถาดป้อนตน้ฉบบั

5 แกนเล่ือนของถาดป้อนตน้ฉบบั

6 ฝาปิดสแกนเนอร์

7 กระจกสแกนเนอร์

8 พอร์ต USB

9 พอร์ตโทรสาร (2-EXT)

10 ตวัป้อนตน้ฉบบั

11 แกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก (หรือท่ีเรียกวา่แกนเล่ือนของถาดกระดาษ)

12 ถาดรับกระดาษออก

13 ฝาปิดดา้นหนา้

14 แผงควบคุม

15 ฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

16 ตลบัหมึกพิมพ์

17 การเช่ือมต่อสายไฟ

18 พอร์ตโทรสาร (1-LINE)
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แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ
● ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

● ไอคอนหนา้จอแผงควบคุม

ภาพรวมของปุ่ มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

หมายเลข ช่ือและคาํอธิบาย

1 ปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ : เปิดหรือปิดเคร่ืองพิมพ์

2 ปุ่ม Home (ปุ่มโฮม): กลบัไปยงัหนา้จอหลกั ซ่ึงเป็นหนา้จอแรกท่ีแสดงข้ึนเม่ือคุณเปิดเคร่ืองพิมพ์

3 หนา้จอแผงควบคุม: กดเลือกหนา้จอเพื่อเลือกตวัเลือกเมนู หรือเล่ือนไปตามรายการเมนู

4 ไฟแสดงสถานะไร้สาย: แสดงถึงสถานะการเช่ือมต่อแบบไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

● ไฟสวา่งสีฟ้าบ่งช้ีวา่มีการสร้างการเช่ือมต่อแบบไร้สายข้ึนแลว้ และคุณสามารถพิมพง์านได้

● ไฟกะพริบชา้ๆ แสดงวา่มีการเปิดระบบไร้สาย แต่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัเครือข่าย ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพข์องคุณตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสญัญาณไร้สายครอบคลุมถึง

● ไฟกะพริบถ่ีๆ แสดงวา่ระบบไร้สายเกิดขอ้ผดิพลาด ดูขอ้ความบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์

● หากระบบไร้สายปิดอยู ่ไฟแสดงสถานะระบบไร้สายจะดบั จอแสดงผลจะแสดงวา่ Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู)่ 

5 ปุ่ม Help (ปุ่มวธีิใช)้: เปิดเมนู Help (วธีิใช)้ สาํหรับการดาํเนินการปัจจุบนั

6 ปุ่ม Back (ปุ่มยอ้นกลบั): กลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

ไอคอน วตัถุประสงค์

Copy (ทาํสําเนา) : เปิดเมนู Copy (ทาํสําเนา) ซ่ึงคุณสามารถเลือกชนิดสาํเนา หรือเปล่ียนการตั้งค่าการทาํสาํเนาได้

Scan (สแกน) : แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถเลือกปลายทางสาํหรับการสแกนของคุณได้
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ไอคอน วตัถุประสงค์

โทรสาร : แสดงหนา้จอท่ีคุณสามารถส่งโทรสาร หรือเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารได้

วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP: ช่วยใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงและสัง่พิมพข์อ้มูลจากเวบ็ไซต ์เช่น คูปอง หนา้เอกสารสี เกมปริศนา และอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย

แบบฟอร์มสําเร็จรูป : เปิดเมนู แบบฟอร์มสําเร็จรูป ซ่ึงคุณสามารถเลือกแบบฟอร์มสาํหรับพิมพไ์ด้

Setup (การตั้งค่า) : เปิดเมนู Setup (การตั้งค่า) ซ่ึงคุณสามารถเปล่ียนการกาํหนดลกัษณะและใชเ้คร่ืองมือเพื่อใชง้านฟังกช์นัการบาํรุงรักษา

วธีิใช้ : เปิดเมนู วธีิใช้ ซ่ึงคุณสามารถดูวดีิโอแนะนาํการใชง้าน ขอ้มูลคุณสมบติัเคร่ืองพิมพ ์และเคลด็ลบัต่างๆ ได้

ไอคอน ePrint: เปิดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเวบ็) ซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานะ ePrint เปล่ียนการตั้งค่า ePrint หรือพิมพห์นา้ขอ้มูลได้

ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมนู รายละเอยีด Wi-Fi Direct ซ่ึงคุณสามารถเปิด Wi-Fi Direct ปิด Wi-Fi Direct พร้อมทั้งแสดงช่ือแลระหสัผา่น Wi-Fi Direct ได้

ไอคอน ระบบไร้สาย: เปิดเมนู Wireless (ไร้สาย) ซ่ึงคุณสามารถดูสถานะของระบบไร้สาย หรือเปล่ียนการตั้งค่าระบบไร้สายได ้นอกจากน้ี คุณสามารถพิมพร์ายงานทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วย
ในการวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการเช่ือมต่อเครือข่ายได้

ไอคอนสถานะแฟกซ์ แสดงขอ้มูลสถานะสาํหรับฟังกช์ัน่ตอบรับอตัโนมติั, บนัทึกการส่งโทรสาร และระดบัเสียงของโทรสาร

ไอคอน Ink (หมึกพิมพ)์: แสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณของตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบั และแสดงสญัลกัษณ์เตือนเม่ือระดบัหมึกพิมพต์ํ่ากวา่ระดบัหมึกพิมพท่ี์ตํ่าท่ีสุดท่ีคาดใหมี้ได้

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย 
โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถ
ยอมรับได้
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การใส่วสัดุพมิพ์
เลือกขนาดกระดาษเพื่อดาํเนินการต่อ

การใส่กระดาษขนาดเตม็แผ่น

1. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมา

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย

3. ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยใหด้า้นกวา้งของกระดาษเขา้ไปในเคร่ืองและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น และเล่ือนปึกกระดาษเขา้ไปจนสุด
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4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชิดขอบกระดาษ

5. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา

การใส่กระดาษขนาดเลก็

1. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมา

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย
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3. ใส่ปึกกระดาษภาพถ่ายลงทางดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษโดยคว ํ่าขอบสั้นลงและหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น เล่ือนปึกกระดาษภาพถ่ายจนสุด

4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนกระทัง่ชิดขอบกระดาษ

5. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา

การใส่ซองจดหมาย

1. ดึงถาดป้อนกระดาษออกมา
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2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางซา้ย

3. ใส่ซองจดหมายอยา่งนอ้ยหน่ึงซองท่ีดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษ และเล่ือนปึกซองจดหมายลงจนสุด

ควรหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น ฝาซองควรอยูท่างดา้นซา้ยและคว ํ่าลง

4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษไปทางขวาจนชิดปึกซองจดหมาย

5. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา
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การวางต้นฉบับ
การป้อนต้นฉบับลงในตวัป้อนต้นฉบับ

หมายเหตุ: ใส่กระดาษธรรมดาเท่านั้นในตวัป้อนตน้ฉบบั อยา่ใส่ภาพถ่ายหรือกระดาษหนาประเภทอื่นในตวัป้อนตน้ฉบบั เพราะอาจทาํใหก้ระดาษติด

1. เปิดถาดป้อนตน้ฉบบัและแกนเล่ือนของถาด

2. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษของถาดป้อนตน้ฉบบัออก

3. ใส่ตน้ฉบบัในตวัป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์นและใส่ดา้นหวัเขา้ไปก่อน

หมายเหตุ: ใส่ตน้ฉบบัท่ีเป็นกระดาษธรรมเท่านั้น ภาพถ่ายหรือกระดาษหนา้ประเภทอ่ืนอาจทาํใหก้ระดาษติดได้

4. เล่ือนตวัปรับความกวา้งกระดาษเขา้มาจนชิดขอบกระดาษ

การวางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

1. ยกฝาครอบสแกนเนอร์ออก
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2. วางตน้ฉบบัโดยคว ํ่า◌้ดา้นท่ีจะพิมพล์งบนมุมขวาของกระจกสแกนเนอร์

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

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

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● กระดาษท่ีแนะนาํสาํหรับการพิมพ์

● การสัง่ซ้ือกระดาษของ HP

กระดาษทีแ่นะนําสําหรับการพมิพ์
หากคุณตอ้งการคุณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษ HP ท่ีออกแบบมาเฉพาะสาํหรับประเภทของงานที่คุณกาํลงัพิมพ์

กระดาษเหล่าน้ีบางประเภทอาจไม่มีวางจาํหน่าย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การพมิพ์ภาพถ่าย

● กระดาษภาพถ่ายพรีเมยีมพลสัของ HP

กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP เป็นกระดาษภาพถ่ายคุณภาพสูงสุดของ HP สาํหรับภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดของคุณ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ให้
คุณสามารถพิมพภ์าพถ่ายท่ีสวยงามและแหง้ทนัที คุณจึงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายจากเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที กระดาษน้ีมีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 
น้ิว, 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.), 5 x 7 น้ิว (13 x 18 ซม.) และมีลกัษณะผวิสองแบบ นัน่คือแบบผวิมนัวาวหรือผวิมนัเลก็นอ้ย (ผวิก่ึงมนั) เหมาะ
สาํหรับการใส่กรอบ การจดัแสดง การใหข้องขวญัดว้ยภาพถ่ายท่ีดีท่ีสุดและโครงการภาพถ่ายพิเศษ กระดาษภาพถ่ายพรีเมียมพลสัของ HP ใหผ้ลงานพิมพท่ี์ยอด
เยีย่มดว้ยคุณภาพระดบัมืออาชีพและคงทนยาวนาน

● กระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

กระดาษภาพถ่ายแบบมนัชนิดน้ีมีคุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบัโดยไม่มีร่องรอยท้ิงไว ้โดยสามารถกนันํ้า หมึกเลอะ รอยน้ิวมือ และความช้ืนได ้งาน
พิมพข์องคุณจะดูเหมือนและใหค้วามรู้สึกเทียบไดก้บัภาพถ่ายท่ีอดัจากร้าน มีหลายขนาด รวมทั้งขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 10 x 15 ซม. (4 x 6 น้ิว), 
13 x 18 ซม. (5 x 7 น้ิว) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษภาพถ่ายของ HP

ใหคุ้ณไดพ้ิมพส์แน็ปชอ็ตประจาํวนัสีสดใสในราคาตํ่า โดยใชก้ระดาษท่ีออกแบบมาสาํหรับการพิมพภ์าพถ่ายแบบธรรมดา กระดาษภาพถ่ายราคายอ่มเยาน้ีมี
คุณสมบติัแหง้เร็ว สะดวกต่อการหยบิจบั คุณจะไดภ้าพคมชดัเม่ือคุณใชก้ระดาษน้ีกบัเคร่ืองพิมพอิ์งคเ์จต็ กระดาษชนิดน้ีมีลกัษณะผวิมนั และมีหลายขนาด รวมทั้ง
ขนาด A4, 8.5 x 11 น้ิว, 5 x 7 น้ิว และ 4 x 6 น้ิว (10 x 15 ซม.) กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่
เดิม

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

เอกสารสําหรับธุรกจิ

● กระดาษพรีเมยีมแบบเคลอืบด้านสําหรับงานนําเสนอของ HP 120 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 120 แกรม

กระดาษชนิดน้ีคือกระดาษท่ีมีนํ้ าหนกัมาก ไม่เคลือบมนัทั้งสองดา้น เหมาะสาํหรับงานนาํเสนอ โครงร่างวจิยั รายงาน และจดหมายข่าว กระดาษชนิดน้ีมีนํ้าหนกั
มากเพื่อใหง้านเอกสารดูดีน่าประทบัใจ

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบมนัของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบมนัสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบมนัทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

● กระดาษโบรชัวร์เคลอืบด้านของ HP 180 แกรม หรือ กระดาษเคลอืบด้านสําหรับงานแบบมอือาชีพของ HP 180 แกรม

กระดาษเหล่าน้ีเป็นกระดาษเคลือบดา้นทั้งสองดา้นสาํหรับการใชง้านสองหนา้ เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับการทาํสาํเนาท่ีใกลเ้คียงกบัภาพหรือภาพกราฟิกบนปกรายงาน
ทางธุรกิจ การนาํเสนองานแบบพิเศษ โบรชวัร์ ไปรษณียภ์ณัฑแ์ละปฏิทิน

งานพมิพ์ประจาํวนั

กระดาษทั้งหมดท่ีระบุสาํหรับการพิมพใ์นทุกวนั มีเทคโนโลย ีColorLok Technology เพื่อการลดรอยเป้ือน มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึน และสีสนัสดใส

● กระดาษพมิพ์องิค์เจต็สีขาวของ HP

กระดาษพิมพอิ์งคเ์จต็สีขาวของ HP ใหสี้และขอ้ความท่ีมีความคมชดัสูง มีความทึบเพียงพอสาํหรับการพิมพสี์สองดา้นโดยไม่มีลกัษณะโปร่งแสง เหมาะสาํหรับ
ใชพ้ิมพจ์ดหมายข่าว รายงาน และใบปลิว

● กระดาษสําหรับการพมิพ์ของ HP

กระดาษสาํหรับการพิมพข์อง HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ซ่ึงจะสร้างเอกสารท่ีมีความคมชดัมากกวา่เอกสารท่ีพิมพด์ว้ยกระดาษมาตรฐานหรือ
เอกสารท่ีถ่ายสาํเนาใดๆ กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษสําหรับงานสํานักงานของ HP

กระดาษสาํหรับงานสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง เหมาะสาํหรับงานทาํสาํเนา เอกสารร่าง บนัทึกช่วยจาํ และเอกสารประจาํวนัอ่ืนๆ 
กระดาษชนิดน้ีเป็นกระดาษท่ีปราศจากกรด ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดเ้อกสารท่ีคงทนนานกวา่เดิม

● กระดาษรีไซเคลิสําหรับสํานักงานของ HP

กระดาษรีไซเคิลสาํหรับสาํนกังานของ HP เป็นกระดาษอเนกประสงคคุ์ณภาพสูง ทาํจากเสน้ใยซ่ึงผา่นกระบวนการรีไซเคิล 30%

การส่ังซ้ือกระดาษของ HP

เคร่ืองพิมพน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหท้าํงานไดดี้กบักระดาษในสาํนกังานแทบทุกประเภท แนะนาํใหใ้ชก้ระดาษของ HP เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพท่ี์ดีท่ีสุด

หากตอ้งการสัง่ซ้ือกระดาษของ HP หรือวสัดุอ่ืนๆ ใหไ้ปท่ี www.hp.com ในขณะน้ี บางส่วนของเวบ็ไซต ์HP จะมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น
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HP ขอแนะนาํใหใ้ชก้ระดาษธรรมดาท่ีมีโลโก ้ColorLok สาํหรับพิมพแ์ละทาํสาํเนาเอกสารประจาํวนั กระดาษทั้งหมดท่ีมีโลโก ้ColorLok ผา่นการทดสอบอยา่ง
อิสระวา่มีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขั้นสูงดา้นความน่าเช่ือถือและคุณภาพงานพิมพ ์และจะทาํใหไ้ดเ้อกสารท่ีมีความคมชดั มีสีสนัสดใส มีสีดาํท่ีเขม้มากข้ึนและเวลาแหง้
สั้นกวา่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ควรมองหากระดาษท่ีมีโลโก ้ColorLok ท่ีมีทั้งขนาดและนํ้าหนกัท่ีหลากหลายจากผูผ้ลิตกระดาษชั้นนาํ
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เปิดซอฟต์แวร์ของเคร่ืองพมิพ์ HP(Windows)
เม่ือติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP แลว้ ใหด้บัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือเลือกทาํรายการต่อไปน้ีเพียงอยา่งเดียวเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

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

หลงัจากตั้งค่าเคร่ืองพิมพค์ร้ังแรก เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการทาํงานเป็นเวลา 5 นาที

ไฟแสดงสถานะปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ จะหร่ีลงเม่ืออยูใ่นโหมดสลีป

การเปลีย่นเวลาเข้าสู่โหมดสลปี

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Power Handling (การจดัการพลงังาน)

3. แตะ Sleep Mode (โหมดสลีป) แลว้แตะตวัเลือกท่ีตอ้งการ

THWW โหมดสลีป 17



โหมดเงยีบ
โหมดเงียบทาํใหพ้ิมพช์า้ลง เน่ืองจากตอ้งลดระดบัเสียงโดยรวมโดยไม่ใหส่้งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ ์โหมดเงียบใชไ้ดเ้ฉพาะงานพิมพคุ์ณภาพ Normal (ปกติ) 
บนกระดาษธรรมดาเท่านั้น ในการลดเสียงพิมพ ์ใหเ้ปิดโหมดเงียบ ในการพิมพท่ี์ความเร็วปกติ ใหปิ้ดโหมดเงียบ โหมดเงียบจะปิดใชง้านในค่าเร่ิมตน้

หมายเหตุ: ในโหมดเงียบ ถา้คุณพิมพบ์นกระดาษธรรมดาดว้ยคุณภาพงานพิมพแ์บบ Draft (ฉบบัร่าง) หรือ Best (ดีท่ีสุด) หรือพิมพภ์าพถ่ายหรือซองจดหมาย 
เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานแบบเดียวกบัเวลาปิดโหมดเงียบ

คุณสามารถตั้งเวลาพิมพไ์ดโ้ดยเลือกเวลาพิมพใ์นโหมดเงียบ เช่น ตั้งเวลาเคร่ืองพิมพใ์หอ้ยูใ่นโหมดเงียบตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 8.00 น. ทุกวนั โหมดเงียบจะปิดใช้
งานในค่าเร่ิมตน้

เปิดหรือปิดโหมดเงยีบ

การเปิดปิดโหมดเงยีบจากแผงคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Preferences (ค่ากาํหนด) แลว้แตะ Quiet Mode (โหมดเงียบ) 

3. แตะ On (เปิด) หรือ Off (ปิด) ถดัจาก Quiet Mode.(โหมดเงียบ)

การเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

2. คลิกแทบ็ Quiet Mode (โหมดเงียบ) 

3. คลิก ON (เปิด) หรือ OFF (ปิด)

4. คลิก Save Settings (บนัทึกการตั้งค่า)

การเปิดหรือปิดโหมดเงยีบจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) 

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 94

2. คลิกแทบ็ Settings (การตั้งค่า) 

3. ในส่วน Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการ) เลือก Quiet Mode (โหมดเงียบ) แลว้เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)

4. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)

สร้างกาํหนดการสําหรับโหมดเงยีบ

การตั้งเวลาสําหรับโหมดเงยีบจากแผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า)

2. แตะ Preferences (ค่ากาํหนด) แลว้แตะ Quiet Mode (โหมดเงียบ) 

3. แตะ Off (ปิด) ถดัจาก Quiet Mode (โหมดเงียบ) เพื่อเปิดใชง้าน แลว้แตะ OK (ตกลง) เพื่อยนืยนั

4. แตะ Off (ปิด) ถดัจาก Schedule (ตั้งเวลา) แลว้เปล่ียนเวลาเร่ิมพิมพแ์ละเวลาส้ินสุด
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การเปิดปิดโหมดเงยีบจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

2. คลิกแทบ็ Quiet Mode (โหมดเงียบ) 

3. คลิก On (เปิด) ในพื้นท่ี Quiet Mode (โหมดเงียบ)

4. ระบุเวลาเร่ิมและหยดุพิมพใ์นพื้นท่ี Schedule Quiet Mode (ตั้งเวลาสาํหรับโหมดเงียบ)

5. คลิก Save Settings (บนัทึกการตั้งค่า)

การตั้งเวลาสําหรับโหมดเงยีบจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS)

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 94

2. คลิกแทบ็ Settings (การตั้งค่า) 

3. ในส่วน Preferences (การกาํหนดลกัษณะ) ใหเ้ลือก Quiet Mode (โหมดเงียบ) แลว้เลือก On (เปิด) ในพื้นท่ี Quiet Mode (โหมดเงียบ)

4. ระบุเวลาเร่ิมพิมพแ์ละเวลาส้ินสุดในพื้นท่ี Schedule Quiet Mode (ตั้งเวลาสาํหรับโหมดเงียบ)

5. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)
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ปิดอตัโนมตัิ
คุณสมบติัน้ีจะปิดเคร่ืองพิมพห์ลงัจากท่ีไม่มีการใชง้านนาน 2 ชัว่โมงเพื่อช่วยลดการใชพ้ลงังาน ปิดอตัโนมตั ิจะปิดการทาํงานทั้งหมดของเคร่ืองพมิพ์ ดงัน้ันคุณจงึต้องใช้
ปุ่มเปิด/ปิดเเพือ่เปิดการทาํงานของเคร่ืองพมิพ์อกีคร้ัง ถา้เคร่ืองพิมพข์องคุณรองรับคุณสมบติัประหยดัพลงังานน้ี ปิดอตัโนมติั จะเปิดหรือปิดใชง้านอตัโนมติัข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของเคร่ืองพิมพแ์ละตวัเลือกในการเช่ือมต่อ. แมว้า่จะปิดใชง้าน ปิดอตัโนมติั เคร่ืองพิมพจ์ะเขา้สู่โหมดสลีปหลงัจากไม่มีการใชง้านเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อช่วย
ประหยดัพลงังาน

● ปิดอตัโนมติั เปิดใชง้านเม่ือเปิดเคร่ืองพิมพ ์ถา้เคร่ืองพิมพไ์ม่มีเครือข่ายหรือไม่มีแฟกซ์ หรือไม่ไดใ้ชค้วามสามารถเหล่าน้ี

● ปิดอตัโนมติั ปิดใชง้านเม่ือเปิดระบบไร้สายหรือ Wi-Fi Direct หรือเม่ือเคร่ืองพิมพท่ี์มีแฟกซ์ USB หรือเครือข่าย Ethernet สร้างการเช่ือมต่อแฟกซ์ 
USB หรือเครือข่าย Ethernet
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3 การพมิพ์

● พิมพจ์ากคอมพิวเตอร์

● การพิมพแ์บบฟอร์มสาํเร็จรูป

● การพิมพจ์ากอุปกรณ์พกพา

● การพิมพด์ว้ย AirPrint 

● เคลด็ลบัเพื่อความสาํเร็จในการพิมพ์
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พมิพ์จากคอมพวิเตอร์
● การพิมพเ์อกสาร

● การพิมพภ์าพถ่าย

● การพิมพซ์องจดหมาย

● การพิมพโ์ดยใชจ้าํนวน dpi สูงสุด

การพมิพ์เอกสาร
ก่อนพิมพเ์อกสาร ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ และดึงถาดรับกระดาษออกมาแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่กระดาษ โปรดดู 
การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 7

วธีิพมิพ์เอกสาร (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

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

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษที่เหมาะสมจากรายการ Paper Size (ขนาดกระดาษ) แบบดึงลง

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

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

การพมิพ์เอกสาร (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์กูเลือกอยู่

3. ระบุคุณสมบติัของหนา้

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

● เลือกขนาดกระดาษ
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หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

● เลือกแนวการวางกระดาษ

● ใส่เปอร์เซ็นตก์ารปรับขนาด

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์สองด้าน (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

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

● คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดกระดาษท่ีเหมาะสมจากเมนูแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

5. บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ ใหเ้ลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Print on Both Sides Manually (พิมพบ์นทั้งสองดา้น
ดว้ยตนเอง)

6. หลงัจากท่ีคุณพิมพด์า้นแรกแลว้ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนบนหนา้จอเพื่อป้อนกระดาษใหม่อีกคร้ังโดยใหด้า้นท่ีหนา้วา่งหงายข้ึนและหนัดา้นบนของหนา้ลง จากนั้น
คลิก Continue (ดาํเนินการต่อ)

7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์

การพมิพ์สองด้าน (OS X)

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

2. ในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหเ้ลือก Paper Handling (การป้อนกระดาษ) จากเมนูป๊อปอพั และตั้งค่า Page Order (เรียงหนา้กระดาษ) เป็น 
Normal (ปกติ)

3. ตั้งค่า Pages to Print (หนา้ท่ีจะพิมพ)์ เป็น Odd only (หนา้ค่ีเท่านั้น)

4. คลิก Print (พิมพ)์

5. เม่ือพิมพห์นา้ค่ีของเอกสารหมดทุกหนา้แลว้ ใหน้าํเอกสารออกจากถาดรับกระดาษออก

6. ใส่ตน้ฉบบัอีกคร้ังเพื่อใหด้า้นท่ีออกมาจากเคร่ืองพิมพห์นัเขา้หาเคร่ืองพิมพ ์และดา้นวา่งเปล่าของตน้ฉบบัหนัไปทางดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์
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7. ในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ ใหก้บัไปยงัเมนูป๊อปอพั Paper Handling (การป้อนกระดาษ) และตั้งค่าเรียงหนา้กระดาษเป็น Normal (ปกติ) และ
หนา้ท่ีจะพิมพเ์ป็น Even Only (หนา้คู่เท่านั้น)

8. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ภาพถ่าย
ก่อนพิมพภ์าพถ่าย ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีกระดาษภาพถ่ายอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่กระดาษ โปรด
ดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 7

การพมิพ์ภาพถ่ายลงบนกระดาษภาพถ่าย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

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

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดภาพถ่ายท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

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

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

หมายเหตุ:  หลงัจากเสร็จส้ินการพิมพ ์ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชอ้อกจากถาดป้อนกระดาษ จดัเกบ็กระดาษภาพถ่ายเพื่อไม่ใหก้ระดาษมว้นตวั ซ่ึงทาํใหคุ้ณภาพ
งานพิมพล์ดลง 

การพมิพ์ภาพถ่ายจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)
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หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

b. เลือก Orientation (การจดัวาง)

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษภาพถ่ายท่ีเหมาะสม

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

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

– Off (ปิด): ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีรูปภาพ

– Basic (พื้นฐาน): ปรับโฟกสัของภาพอตัโนมติั; ปรับความคมของภาพพอประมาณ

4. เลือกการตั้งค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์ซองจดหมาย
ก่อนพิมพซ์องจดหมาย ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีซองจดหมายอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ และถาดรับกระดาษออกเปิดอยู ่คุณสามารถใส่ซองจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษ
ไดม้ากกวา่ 1 ซอง โปรดอยา่ใชซ้องจดหมายท่ีมีลกัษณะมนัเงาหรือพิมพนู์น รวมถึงซองจดหมายท่ีมีตวัยดึหรือหนา้ต่างดว้ย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่ซอง
จดหมาย โปรดดู การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 7

หมายเหตุ: คุณสามารถดูรายละเอียดวธีิการจดัรูปแบบขอ้ความสาํหรับพิมพซ์องจดหมายไดจ้ากไฟลว์ธีิใชใ้นโปรแกรม Word

การพมิพ์ซองจดหมาย (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม

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

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

● คลิก Advanced (ขั้นสูง) และเลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

5. คลิก OK (ตกลง) แลว้คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) ในกรอบโตต้อบ Print (พิมพ)์
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วธีิพมิพ์ซองจดหมาย (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดซองจดหมายที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: ถา้คุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้ง

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

4. คลิก Print (พิมพ)์

การพมิพ์โดยใช้จาํนวน dpi สูงสุด
ใชจ้าํนวนจุดต่อน้ิว (dpi) สูงสุดเพื่อพิมพภ์าพคุณภาพสูงและคมชดับนกระดาษภาพถ่าย

การพิมพแ์บบจาํนวน dpi สูงสุด จะใชเ้วลานานกวา่การพิมพด์ว้ยการตั้งค่าแบบอ่ืนๆ และจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีดิสกจ์าํนวนมาก

การพมิพ์ในโหมด dpi สูงสุด (Windows)

1. จากซอฟตแ์วร์ เลือก Print (พิมพ)์

2. ตรวจสอบวา่มีการเลือกเคร่ืองพิมพอ์ยู่

3. คลิกปุ่มเพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Properties (คุณสมบติั)

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

4. คลิกแทบ็ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)

5. จากรายการ Media (วสัดุพิมพ)์ แบบดึงลง เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม

6. คลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง)

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

8. เลือกขนาดกระดาษจากรายการแบบดึงลง Paper Size (ขนาดกระดาษ)

9. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดตวัเลือกขั้นสูง

10. ยนืยนั Orientation (การจดัวาง) บนแทบ็ Layout (หนา้ท่ีจดัวางไว)้ และคลิก OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์
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การพมิพ์โดยใช้ dpi สูงสุด (OS X)

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

2. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพถ์ูกเลือกอยู่

3. กาํหนดตวัเลือกการพิมพ์

หากคุณไม่เห็นตวัเลือกในกรอบโตต้อบการพิมพ ์คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด)

หมายเหตุ: ตวัเลือกต่อไปน้ีสามารถใชไ้ดก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อ USB ตาํแหน่งของตวัเลือกอาจแตกต่างออกไปตามแอพพลิเคชนั

a. เลือกขนาดกระดาษที่ตอ้งการในเมนูป๊อปอพั Paper Size (ขนาดกระดาษ)

หมายเหตุ: หากคุณเปล่ียน Paper Size (ขนาดกระดาษ) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดใ้ส่กระดาษท่ีถูกตอ้งและตั้งขนาดกระดาษบนแผงควบคุม
ของเคร่ืองพิมพใ์หต้รงกนัแลว้

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

● Paper Type (ประเภทกระดาษ): ประเภทกระดาษท่ีเหมาะสม

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

4. เลือกค่าการพิมพอ่ื์นๆ ท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Print (พิมพ)์

THWW พิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ 27



การพมิพ์แบบฟอร์มสําเร็จรูป
ใช ้HP Quick Forms เพื่อพิมพง์านพิมพท่ี์สนุกสนานและมีประโยชน์

การพมิพ์ Quick Forms (แบบฟอร์มสําเร็จรูป)

1. ในหนา้จอหลกัจากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะ แบบฟอร์มสําเร็จรูป

2. เลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงของ Quick Form

3. เลือกประเภทยอ่ย 1 ประเภท แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อเลือกการตั้งค่าอ่ืน

4. ระบุจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการพิมพ ์แลว้แตะ Print (พิมพ)์
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การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพา
ดว้ยเทคโนโลยกีารพิมพจ์ากอุปกรณ์พกพา HP คุณสามารถพิมพจ์ากสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ไปยงัเคร่ืองพิมพข์องคุณไดง่้ายๆ

ถา้คุณอยูท่ี่บา้นหรือท่ีสาํนกังาน หากตอ้งการใชคุ้ณสมบติัการพิมพซ่ึ์งมีอยูใ่นสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคุณอยูแ่ลว้เพื่อทาํการพิมพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์พกพาและเคร่ืองพิมพอ์ยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั

2. เลือกภาพถ่ายหรือเอกสารท่ีตอ้งการพิมพ ์และเลือกเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. ยนืยนัการตั้งค่าการพิมพแ์ละพิมพ์

ถา้ตอ้งการพิมพโ์ดยไม่เขา้สู่เครือข่าย โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ ในหนา้ 87

ถา้คุณกาํลงัเดินทาง คุณสามารถพิมพเ์อกสารโดยส่งอีเมลดว้ยแอพ HP ePrint ไปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์เปิดใชง้าน HP ePrint โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี การพิมพด์ว้ย 
HP ePrint ในหนา้ 38

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ใหไ้ปท่ีเวบ็ไซต ์HP Mobile Printing ( www.hp.com/go/mobileprinting )
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การพมิพ์ด้วย AirPrint 
การพิมพโ์ดยใช ้AirPrint ของ Apple ไดรั้บการสนบัสนุนสาํหรับ iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS หรือใหม่กวา่), iPod touch (รุ่น 3 เป็นตน้ไป) 
และ Mac (OS X 10.7 หรือใหม่กวา่)

การจะใช ้AirPrint ใหต้รวจสอบดงัต่อไปน้ี: 

● เคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์ Apple จะตอ้งเช่ือมต่อกนัในเครือข่ายเดียวกนัโดยเป็นอุปกรณ์ท่ีเปิดใช ้AirPrint ของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้
AirPrint และเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์ดของ HP ท่ีเขา้กนัไดก้บั AirPrint ใหไ้ปท่ี www.hp.com/go/mobileprinting

● ใส่กระดาษท่ีตรงกบัการตั้งค่ากระดาษของเคร่ืองพิมพ์
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เคลด็ลบัเพือ่ความสําเร็จในการพมิพ์
เพื่อใหส้ามารถพิมพง์านไดส้าํเร็จ ตลบัหมึกพิมพ ์HP ควรทาํงานเป็นปกติและมีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ ใส่กระดาษสาํหรับพิมพอ์ยา่งถกูตอ้ง และตั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์ว้
อยา่งเหมาะสม การตั้งค่าการพิมพจ์ะไม่นาํมาใชก้บัการทาํสาํเนาและการสแกน

เคลด็ลบัเกีย่วกบัหมกึพมิพ์

● ใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

● ติดตั้งตลบัหมึกพิมพข์าวดาํและตลบัหมึกพิมพส์ามสีใหถู้กตอ้ง

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณในตลบัหมึกพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณหมึกพิมพเ์พียงพอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 76

● หากไม่สามารถยอมรับคุณภาพงานพิมพไ์ด ้โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 106

เคลด็ลบัการใส่กระดาษ

● ใส่ปึกกระดาษ (ไม่ใช่แค่หน่ึงแผน่) กระดาษทั้งหมดในปึกตอ้งมีขนาดเท่ากนัและเป็นชนิดเดียวกนัเพื่อหลีกเล่ียงกระดาษติด

● ใส่กระดาษโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 7

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (Windows)

● หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้การพิมพ ์ใหเ้ปิด HP ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Set 
Preferences (ตั้งค่าการกาํหนดลกัษณะ) สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิเปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์โปรดดู เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์
HP(Windows) ในหนา้ 16

● หากตอ้งการเลือกจาํนวนหนา้ในการพิมพต่์อแผน่ บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) เลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสมจากจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet 
(จาํนวนหนา้ต่อแผน่)

● หากตอ้งการดูการตั้งค่าการพิมพเ์พิ่มเติม บนแทบ็ Layout (เคา้โครง) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) ใหค้ลิกปุ่ม Advanced (ขั้นสูง) 
เพื่อเปิดกรอบโตต้อบ Advanced Options (ตวัเลือกขั้นสูง)

– Print in Grayscale (พิมพเ์ป็นสีเทา): ช่วยใหคุ้ณพิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชห้มึกสีดาํเท่านั้น เลือก Black Ink Only (หมึกสีดาํเท่านั้น) 
แลว้คลิก ตกลง ช่วยใหคุ้ณพิมพภ์าพขาวดาํคุณภาพสูง เลือก High Quality Grayscale (สีเทาคุณภาพสูง) แลว้คลิก ตกลง

– Pages per Sheet Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่): จะช่วยคุณในการระบุลาํดบัของหนา้ในกรณีท่ีคุณพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อ
แผน่

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Pages per Sheet 
Layout (เคา้โครงจาํนวนหนา้ต่อแผน่)
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– HP Real Life Technologies (เทคโนโลย ีHP Real Life): คุณสมบติัน้ีจะช่วยปรับภาพและภาพกราฟิกใหเ้รียบและคมชดัเพื่อคุณภาพ
การพิมพท่ี์ดีข้ึน

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

○ Booklet-LeftBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นซา้ย): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นซา้ย เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากซา้ยไปขวา

○ Booklet-RightBinding (เยบ็มุงหลงัคาดา้นขวา): ดา้นท่ีใชเ้ยบ็เล่มหลงัจากท่ีพบักระดาษเป็นรูปเล่มจะปรากฏอยูท่างดา้นขวา เลือกตวั
เลือกน้ีในกรณีท่ีคุณอ่านจากขวาไปซา้ย

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Booklet (เยบ็มุงหลงัคา)

– Pages to Print (หนา้ท่ีตอ้งการพิมพ)์: ช่วยใหคุ้ณพิมพเ์ฉพาะหนา้เลขค่ี พิมพเ์ฉพาะหนา้เลขคู่ หรือพิมพทุ์กหนา้

– Borderless Printing (การพิมพแ์บบไม่มีขอบ): เลือกคุณสมบติัน้ีในการพิมพภ์าพถ่ายแบบไม่มีขอบ กระดาษบางประเภทเท่านั้นท่ีรองรับ
คุณสมบติัน้ี คุณจะพบไอคอนแจง้เตือนติดกบัตวัเลือกหากประเภทกระดาษที่เลือกในส่วนแสดงรายการ Media (วสัดุพิมพ)์ ไม่รองรับ

– Page Borders (ขอบหนา้กระดาษ): ช่วยใหคุ้ณเพิ่มขอบหนา้กระดาษในกรณีท่ีพิมพเ์อกสารมากกวา่สองหนา้ต่อแผน่

หมายเหตุ: การแสดงตวัอยา่งบนแทบ็ Layout (เคา้โครง) ไม่สามารถแสดงส่ิงท่ีคุณเลือกจากรายการแบบดึงลง Page Borders (ขอบหนา้
กระดาษ)

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

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

เม่ือตอ้งการลบช็อตคตัการพิมพ ์ใหเ้ลือกช็อตคตัและคลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบชอร์ตคตัการพิมพเ์ร่ิมตน้ได้

คาํแนะนําในการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ (OS X)

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

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

● หากคุณตอ้งการพิมพเ์อกสารขาวดาํโดยใชห้มึกสีดาํเท่านั้น ใหเ้ลือก Paper Type/Quality (ประเภทกระดาษ/คุณภาพ) จากเมนูป๊อปอพั และเลือก 
Grayscale (สีเทา) จากเมนูป๊อปอพั Color (สี)
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หมายเหตุ

● ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพแ์ละกระดาษของ HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณสามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย

หมายเหตุ: HP ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพหรือความน่าเช่ือถือของวสัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP การตอ้งเขา้รับบริการหรือซ่อมแซมผลิตภณัฑอ์นัเป็นผล
จากการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ของ HP จะไม่อยูภ่ายใตก้ารรับประกนั

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

● การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น

หมายเหตุ: เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้ง
เปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได้

● คุณสามารถพิมพเ์อกสารลงในกระดาษทั้งสองดา้นไดด้ว้ยตวัเอง
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4 การใช้บริการทางเวบ็

● บริการทางเวบ็คืออะไร

● การตั้งค่าบริการทางเวบ็

● การพิมพด์ว้ย HP ePrint

● การใช ้วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP

● การใชง้านเวบ็ไซต ์HP Connected 

● การลบบริการทางเวบ็
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บริการทางเวบ็คอือะไร
HP ePrint 

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

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

วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP

● HP Printables ช่วยใหคุ้ณสามารถคน้หาและพิมพเ์น้ือหาทางเวบ็ท่ีกาํหนดรูปแบบสาํเร็จไดโ้ดยตรงจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ นอกจากน้ี คุณยงัสามารถสแกน
และจดัเกบ็เอกสารแบบดิจิทลับนเวบ็ไดด้ว้ย

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

HP Printables บางโปรแกรมยงัช่วยใหคุ้ณกาํหนดเวลาส่งเน้ือหาแอพพลิเคชัน่ไปยงัเคร่ืองพิมพข์องคุณไดอี้กดว้ย

เน้ือหาท่ีมีการจดัรูปแบบไวล่้วงหนา้ซ่ึงไดรั้บการออกแบบเฉพาะสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณหมายความวา่ จะไม่มีการตดัเน้ือหาหรือภาพใดออก และไม่มีการพิมพ์
หนา้ส่วนเกินท่ีมีขอ้ความแค่บรรทดัเดียว ในเคร่ืองพิมพบ์างเคร่ือง คุณสามารถเลือกการตั้งค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพบ์นหนา้จอดูตวัอยา่งงานพิมพไ์ดด้ว้ย
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การตั้งค่าบริการทางเวบ็
ก่อนท่ีคุณจะตั้งค่าบริการทางเวบ็ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใชก้ารเช่ือมต่อไร้สาย

หากตอ้งการตั้งค่าบริการทางเวบ็ ใหใ้ชว้ธีิใดวธีิหน่ึงต่อไปน้ี

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้แผงควบคุมเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (HP ePrint)

2. แตะ Setup (ตั้งค่า) 

3. แตะ ยอมรับ เพื่อยอมรับHP Connectedขอ้กาํหนดการใชง้านและเปิดใชง้านบริการทางเวบ็

4. ในหนา้จอ Printer Update Options (ตวัเลือกการอพัเดตเคร่ืองพิมพ)์ ใหเ้ลือกตวัเลือกท่ีจะช่วยใหเ้คร่ืองพิมพติ์ดตั้งการอพัเดตโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ: หากมีการอพัเดตเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดต แลว้รีสตาร์ท คุณจะตอ้งทวนซํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อตั้งค่า HP 
ePrint

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การตั้งค่าบริการทางเวบ็โดยใช้ Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั) (EWS)

1. เปิด EWS สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 94

2. คลิกท่ีแทบ็ บริการบนเวบ็

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

4. ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือน ใหเ้ลือกอนุญาตใหเ้คร่ืองพิมพท์าํการตรวจหาและติดตั้งการอพัเดตเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือมีการอพัเดต กจ็ะดาวนโ์หลดและติดตั้งการอพัเดตโดยอตัโนมติั แลว้เคร่ืองพิมพก์จ็ะเร่ิมการทาํงานใหม่

หมายเหตุ: ถา้ไดรั้บขอ้ความแจง้เตือนใหใ้ส่การตั้งค่าพร็อกซี และเครือข่ายของคุณใชก้ารตั้งค่าพร็อกซี ใหท้าํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอในการตั้งค่าพร็อกซี
เซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่มีรายละเอียดพร็อกซี ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่าย

5. เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพห์นา้ขอ้มูล ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในหนา้ขอ้มูลเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน
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การพมิพ์ด้วย HP ePrint
HP HP ePrint ช่วยใหคุ้ณสัง่พิมพไ์ปยงัเคร่ืองพิมพท่ี์สนบัสนุน HP ePrint ของคุณไดทุ้กท่ีทุกเวลา

ก่อนท่ีจะใช ้HP ePrint ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายท่ีใชง้านอยูซ่ึ่งใหก้ารเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต

การพมิพ์เอกสารโดยใช้ HP ePrint

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งค่าบริการทางเวบ็เรียบร้อยแลว้

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าบริการทางเวบ็ ในหนา้ 37

2. แตะ  (HP ePrint) ในหนา้จอหลกั แลว้หาท่ีอยูอี่เมล HP ePrint จากเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเวบ็)

3. อีเมลเอกสารไปยงัเคร่ืองพิมพ์

a. ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ ใหเ้ปิดแอพพลิเคชนัอีเมล

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชนัอีเมลในในคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือของคุณ โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัแอพพลิเคชนั

b. สร้างอีเมลใหม่และแนบเอกสารท่ีจะพิมพ์

c. ส่งอีเมลไปยงัท่ีอยูอี่เมลของเคร่ืองพิมพ์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพเ์อกสารท่ีแนบมา

หมายเหตุ: ป้อนเฉพาะท่ีอยูอี่เมล HP ePrint ลงในฟิลด ์"To" (ถึง) อยา่ป้อนท่ีอยูอี่เมลเพิ่มเติมในฟิลดอ่ื์นๆ เซิร์ฟเวอร์ HP ePrint จะไม่ยอมรับงาน
พิมพอี์เมล หากมีหลายอีเมลแอดเดรสในฟิลด ์"To" (ถึง) หรือ "Cc" (สาํเนาถึง)

หมายเหตุ: อีเมลของคุณจะไดรั้บการพิมพท์นัทีท่ีไดรั้บ โดยไม่มีการรับประกนัเวลาท่ีจะไดรั้บอีเมลหรือการไดรั้บอีเมลเช่นเดียวกบัอีเมลทัว่ไป คุณสามารถ
ตรวจสอบสถานะการพิมพไ์ดจ้าก HP Connected (www.hpconnected.com)

หมายเหตุ: เอกสารท่ีพิมพด์ว้ย HP ePrint อาจแตกต่างจากตน้ฉบบั ลกัษณะ การจดัรูปแบบ และการจดัขอ้ความอาจแตกต่างจากเอกสารตน้ฉบบั สาํหรับ
เอกสารท่ีตอ้งพิมพใ์หมี้คุณภาพสูง (เช่น เอกสารทางกฎหมาย) เราขอแนะนาํใหคุ้ณพิมพง์านจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนับนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซ่ึงทาํใหคุ้ณ
สามารถควบคุมลกัษณะของงานท่ีพิมพอ์อกมาไดม้ากข้ึน

 คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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การใช้ วสัดุสําหรับพมิพ์ของ HP
พิมพเ์อกสารจากเวบ็ไซตโ์ดยไม่ใชค้อมพิวเตอร์ไดโ้ดยการตั้งค่า วสัดุสาํหรับพิมพข์อง HP ซ่ึงเป็นบริการฟรีจาก HP คุณสามารถพิมพเ์อกสารสี, ปฏิทิน, เกมปริศนา, 
สูตรอาหาร, แผนท่ี และอ่ืนๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแอพพลิเคชนัท่ีมีใหใ้ชง้านในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

ไปท่ีเวบ็ไซต ์HP Connected เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมและขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะ www.hpconnected.com
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การใช้งานเวบ็ไซต์ HP Connected 
ใชง้านเวบ็ไซต ์HP Connected ของ HP ไดฟ้รี เพื่อตั้งค่าความปลอดภยัเพิ่มเติมสาํหรับ HP ePrint และระบุท่ีอยูอี่เมลท่ีอนุญาตใหส่้งอีเมลไปยงัเคร่ืองพิมพ์
ของคุณ นอกจากน้ี คุณสามารถรับอพัเดตของผลิตภณัฑ ์แอพพลิเคชนัเพิ่มเติม และบริการฟรีอ่ืนๆ

ไปท่ีเวบ็ไซต ์HP Connected เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมและขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะ www.hpconnected.com
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การลบบริการทางเวบ็
ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเพื่อลบบริการทางเวบ็

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า) แลว้แตะ Web Services (บริการทางเวบ็)

2. คลิก Remove Web Services (ลบบริการทางเวบ็)
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5 การทาํสําเนาและสแกน

● Copy (ทาํสาํเนา)

● การสแกนโดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● การสแกนโดยใช ้HP ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● การสแกนโดยใช ้Webscan

● เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน
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Copy (ทาํสําเนา)
เมนู Copy (สาํเนา) บนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพช่์วยใหคุ้ณเร่ิมทาํสาํเนาขาวดาํหรือสาํเนาสี และเลือกจาํนวนสาํเนาไดง่้ายๆ

การทาํสําเนาขาวดาํหรือสําเนาสี

1. วางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

2. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่ตน้ฉบบั โปรดดู การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 11

3. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Copy (ทาํสําเนา)

4. ระบุจาํนวนสาํเนาและการตั้งค่า

● ตวดัไปยงัจาํนวนสาํเนาท่ีตอ้งการหรือใช ้  (คียแ์พด) เพื่อป้อนจาํนวนสาํเนา

● แตะ  (การตั้งค่า) เพื่อกาํหนดงานทาํสาํเนา

5. แตะ Start Black (เร่ิมขาวดาํ) หรือ Start Color (เร่ิมสี) เพื่อเร่ิมทาํสาํเนางาน

Copy Settings (การตั้งค่าการทาํสําเนา)

คุณสามารถกาํหนดค่างานทาํสาํเนาไดโ้ดยใชก้ารตั้งค่าต่อไปน้ีในเมนู Copy (ทาํสาํเนา)

● Tray and Paper (ถาดและกระดาษ): ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษแลว้ กระดาษธรรมดาจะพิมพด์ว้ยคุณภาพพิมพป์กติสาํหรับ
กระดาษธรรมดา กระดาษภาพถ่ายจะพิมพด์ว้ยกระดาษภาพถ่าย คุณภาพสูงสุด

● Resize (ปรับขนาด): ควบคุมขนาดของภาพหรือเอกสารท่ีจะทาํสาํเนา

– Actual (จริง): สร้างสาํเนาท่ีมีขนาดเท่ากบัตน้ฉบบั แต่ระยะขอบของภาพท่ีทาํสาํเนาอาจถูกตดัออก

– Fit to Page (พอดีกบัหนา้): สร้างสาํเนาท่ีจะอยูต่รงกลางและมีขอบสีขาว ภาพท่ีไดรั้บการปรับขนาดอาจถกูขยายหรือยอ่ใหพ้อดีกบัขนาดของ
กระดาษท่ีเลือกสาํหรับงานพิมพ์

หมายเหตุ: จะตอ้งทาํความสะอาดกระจกสแกนเนอร์เพื่อใหแ้น่ใจวา่คุณสมบติั Fit to Page (พอดีกบัหนา้) จะทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

– Custom (กาํหนดเอง): ช่วยใหคุ้ณสามารถเพิ่มขนาดของภาพไดโ้ดยเลือกค่าท่ีมากกวา่ 100% หรือลดขนาดของภาพไดโ้ดยเลือกค่าท่ีนอ้ยกวา่ 
100%
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● Lighter / Darker (สวา่งข้ึน/เขม้ข้ึน): ปรับการตั้งค่าทาํสาํเนาเพื่อใหส้าํเนาสวา่งข้ึนหรือเขม้ข้ึน

● ID Card Copy (สาํเนาบตัรประจาํตวั): ช่วยใหคุ้ณสามารถทาํสาํเนาบตัรประจาํตวัทั้งสองดา้นได้

หมายเหตุ: หากไม่มีการทาํงานเป็นเวลา 2 นาที ตวัเลือกการทาํสาํเนาจะกลบัไปใชก้ารตั้งค่าเร่ิมตน้โดยอตัโนมติั คือกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือขนาด 8.5” x 
11” (ข้ึนอยูก่บัภมิูภาค)
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การสแกนโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
ถ้าต้องการสแกนต้นฉบับจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 11

2. แตะ Scan (สแกน)

3. กดเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการใหเ้ป็นปลายทางการสแกน

4. เลือกประเภทการสแกนที่ตอ้งการ

5. แตะ OK (ตกลง)

46 บท 5   การทาํสาํเนาและสแกน THWW



การสแกนโดยใช้ HP ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์
● การสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์

● สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

● การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows)

การสแกนไปยงัคอมพวิเตอร์
ก่อนท่ีจะสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์ ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ท่ีแนะนาํแลว้ โดยทั้งเคร่ืองพิมพแ์ละคอมพิวเตอร์ตอ้งมีการเช่ือมต่อและเปิดเคร่ืองไว้

การสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นไฟล์ (Windows)

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลกูศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

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

3. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิก สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

4. เลือกชนิดของสแกนท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Scan (สแกน)

● เลือก บันทกึเป็น PDF เพื่อบนัทึกเอกสาร (หรือภาพถ่าย) เป็นไฟล ์PDF

● เลือก บันทกึเป็น JPEG เพื่อบนัทึกภาพถ่าย (หรือเอกสาร) เป็นไฟลภ์าพ

หมายเหตุ: คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพื่อทบทวนและแกไ้ขการตั้งค่าของการสแกนใดๆ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows) ในหนา้ 49

หากมีการเลือก แสดงตวัจดัการเอกสารหลงัสแกน ไว ้คุณสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

การสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายไปยงัอเีมล (Windows)

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

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

4. เลือกชนิดของสแกนท่ีคุณตอ้งการ แลว้คลิก Scan (สแกน)

เลือก อเีมลเป็น PDF หรือ อเีมลเป็น JPEG เพื่อเปิดซอฟตแ์วร์อีเมลโดยแนบไฟลท่ี์สแกนไปพร้อมกบัอีเมลดว้ย

หมายเหตุ: คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพื่อทบทวนและแกไ้ขการตั้งค่าของการสแกนใดๆ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows) ในหนา้ 49

หากมีการเลือก แสดงตวัจดัการเอกสารหลงัสแกน ไว ้คุณสามารถปรับภาพท่ีสแกนไดใ้นหนา้จอตวัอยา่ง

การสแกนต้นฉบับจากซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ HP (OS X)

1. เปิด HP Scan (การสแกนของ HP)

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

2. คลิก Scan (สแกน)

3. เลือกชนิดของโปรไฟลก์ารสแกนท่ีคุณตอ้งการและทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

สร้างทางลดัการสแกนใหม่ (Windows)

คุณสามารถสร้างทางลดัการสแกนของตวัเองเพื่อทาํใหก้ารสแกนง่ายยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งการสแกนเป็นประจาํและบนัทึกภาพถ่ายเป็นรูปแบบ PNG แทนท่ีจะ
เป็น JPEG

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

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

3. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิก สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

4. คลิก สร้างทางลดัการพมิพ์ใหม่

5. ใส่ช่ือบรรยาย เลือกทางลดัท่ีมีอยูเ่พื่อใชอ้า้งอิงทางลดัใหม่ของคุณ จากนั้นคลิก สร้าง

ตวัอยา่งเช่น ถา้คุณกาํลงัสร้างทางลดัใหม่สาํหรับภาพถ่าย ใหเ้ลือก บันทกึเป็น JPEG หรือ อเีมลเป็น JPEG ซ่ึงจะทาํใหต้วัเลือกต่างๆ ในการทาํงานกบัภาพ
พร้อมใชง้านในขณะทาํการสแกน

6. เปล่ียนการตั้งค่าสาํหรับทางลดัใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณ จากนั้นคลิกไอคอนบนัทึกทางดา้นขวาของทางลดั

หมายเหตุ: คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบการสแกนเพื่อทบทวนและแกไ้ขการตั้งค่าของการสแกนใดๆ

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนการตั้งค่าการสแกน (Windows) ในหนา้ 49
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การเปลีย่นการตั้งค่าการสแกน (Windows)

คุณสามารถปรับเปล่ียนการตั้งค่าการสแกนใดกไ็ด ้ทั้งเพื่อการใชง้านคร้ังเดียว หรือบนัทึกการเปล่ียนแปลงไวเ้พื่อใชง้านอยา่งถาวร การตั้งค่าเหล่าน้ีรวมตวัเลือกอยา่งเช่น 
ขนาดกระดาษและการจดัวาง ความละเอียดการสแกน ความเขม้ และตาํแหน่งโฟลเดอร์ของสแกนท่ีบนัทึกไว้

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

2. ดบัเบิลคลิกไอคอนเคร่ืองพิมพบ์นเดสกท์อ็ป หรือทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเพื่อเปิดซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม แลว้เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ์

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

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

3. จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิก สแกนเอกสารหรือภาพถ่าย

4. คลิกลิงค ์เพิม่เตมิ ท่ีมุมบนขวาของกรอบโตต้อบ HP Scan

บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดจะปรากฏข้ึนทางดา้นขวา คอลมันท์างดา้นซา้ยสรุปการตั้งค่าปัจจุบนัสาํหรับแต่ละส่วน คอลมันท์างดา้นขวาช่วยใหคุ้ณสามารถ
เปล่ียนการตั้งค่าในส่วนท่ีเนน้สีได้

5. คลิกแต่ละส่วนทางดา้นซา้ยของบานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียดเพื่อทบทวนการตั้งค่าในส่วนนั้น

คุณสามารถทบทวนและเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนใหญ่ไดด้ว้ยเมนูแบบดึงลง

การตั้งค่าบางอยา่งใหค้วามยดืหยุน่มากข้ึนดว้ยการแสดงบานหนา้ต่างใหม่ ซ่ึงจะระบุไวด้ว้ย + (เคร่ืองหมายบวก) ทางดา้นขวาของการตั้งค่า คุณตอ้งยอมรับหรือ
ยกเลิกการเปล่ียนแปลงใดๆ ในบานหนา้ต่างน้ีเพื่อกลบัสู่บานหนา้ต่างการตั้งค่าโดยละเอียด

6. เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าเสร็จแลว้ ใหท้าํอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

● คลิก Scan (สแกน) จะมีขอ้ความปรากฏข้ึนใหบ้นัทึกหรือปฏิเสธการเปล่ียนแปลงทางลดัหลงัสแกนเสร็จแลว้

● คลิกไอคอนบนัทึกทางดา้นขวาของทางลดั จากนั้นคลิก Scan (สแกน)

ออนไลนเ์พื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ HP Scan เรียนรู้วธีิการ:

● เลือกกาํหนดการตั้งค่าการสแกน เช่น ชนิดไฟลภ์าพ ความละเอียดของการสแกน และระดบัความคอนทราสต์

● สแกนไปยงัโฟลเดอร์เครือข่ายและคลาวดไ์ดรฟ์

● แสดงตวัอยา่งและปรับภาพก่อนสแกน
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การสแกนโดยใช้ Webscan
Webscan (เวบ็สแกน) คือ คุณลกัษณะของเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) ท่ีสามารถใชส้แกนภาพถ่ายและเอกสารจากเคร่ืองพิมพล์งในคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยใชเ้วบ็
เบราวเ์ซอร์

คุณสามารถใชคุ้ณสมบติัน้ีไดแ้มว้า่จะไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพบ์นคอมพิวเตอร์กต็าม

หมายเหตุ: โดยค่าเร่ิมตน้ Webscan จะถกูปิดไว ้คุณสามารถเปิดใชง้านคุณสมบติัน้ีไดจ้าก EWS 

หากคุณไม่สามารถเปิด Webscan ใน EWS แสดงวา่ผูดู้แลเครือข่ายของคุณอาจปิด Webscan ไว ้หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ใหติ้ดต่อผูดู้แลระบบเครือข่าย หรือ
ผูท่ี้ตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

การเปิดใช้งาน Webscan

1. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 94

2. คลิกท่ีแทบ็ Settings (การตั้งค่า)

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

4. เลือก Webscan เพื่อเปิดใช ้Webscan

5. คลิก Apply (ทาํใหมี้ผล)

เมือ่ต้องการสแกนโดยใช้เวบ็สแกน

การสแกนผา่น Webscan รองรับฟังกช์ัน่การสแกนระดบัพื้นฐาน ใชง้านสแกนหรือเรียกใชฟั้งกช์ัน่เพิ่มเติมโดยสแกนผา่นซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 11

2. เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 94

3. คลิกท่ีแทบ็ Scan (สแกน)

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

● ทาํความสะอาดกระจกและดา้นหลงัของฝาปิดเสมอ สแกนเนอร์จะถือวา่ส่ิงใดๆ ท่ีอยูบ่นกระจกเป็นส่วนหน่ึงของรูปภาพ

● วางตน้ฉบบัโดยใหด้า้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาของกระจก

● เม่ือตอ้งการทาํสาํเนาขนาดใหญ่จากตน้ฉบบัขนาดเลก็ ใหส้แกนตน้ฉบบัลงในคอมพิวเตอร์ ปรับขนาดภาพในซอฟตแ์วร์การสแกน แลว้จึงพิมพภ์าพท่ีขยายแลว้

● หากคุณตอ้งการปรับขนาดการสแกน ประเภทงานท่ีสแกน ความละเอียดในการสแกน หรือประเภทไฟล ์และอ่ืนๆ ใหเ้ร่ิมการสแกนจากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

● เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาขอ้ความสแกนไม่ถกูตอ้งหรือขาดหายไป โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าความสวา่งในซอฟตแ์วร์การสแกนในระดบัท่ีเหมาะสม

● หากคุณตอ้งการสแกนเอกสารที่มีหลายหนา้ไวใ้นไฟลเ์ดียวกนัแทนการแยกเป็นหลายๆ ไฟล ์ใหเ้ร่ิมการสแกนโดยใช ้ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์แทนการเลือก Scan 
(สแกน) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ์
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6 โทรสาร

คุณสามารถใชเ้คร่ืองพิมพส่์งและรับโทรสาร รวมทั้งโทรสารสีได ้คุณสามารถกาํหนดเวลาส่งโทรสารในภายหลงัและสามารถตั้งค่ารายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทเ์พื่อส่ง
โทรสารไปยงัหมายเลขท่ีใชบ่้อยไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากน้ี คุณยงัสามารถกาํหนดตวัเลือกโทรสารอีกมายมายบนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์เช่น ความละเอียด
และความเขม้ระหวา่งความสวา่งและความดาํของโทรสารท่ีส่ง

หมายเหตุ: ก่อนส่งโทรสาร ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้งสาํหรับโทรสาร คุณสามารถตรวจสอบวา่ตั้งค่าโทรสารอยา่งถูกตอ้งไดโ้ดยดาํเนินการ
การทดสอบการตั้งค่าโทรสารจากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ์

● การส่งโทรสาร

● การรับโทรสาร

● การตั้งค่ารายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● การเปล่ียนการตั้งค่าโทรสาร

● โทรสารและบริการโทรศพัทดิ์จิตอล

● การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต

● การใชร้ายงาน
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การส่งโทรสาร
คุณสามารถส่งโทรสารไดห้ลากหลายวธีิแลว้แต่สถานการณ์หรือความตอ้งการของคุณ

● การส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

● การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

● การส่งโทรสารจากโทรศพัท์

● การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ

● การส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

การส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์
คุณสามารถส่งโทรสารขาวดาํหรือสีแบบหนา้เดียวหรือหลายหนา้ไดอ้ยา่งง่ายดายโดยใชแ้ผงควบคุมของเคร่ือง

หมายเหตุ: หากคุณตอ้งการพิมพร์ายงานยนืยนัวา่ส่งโทรสารเรียบร้อยแลว้ คุณตอ้งเปิดใชง้านการยนืยนัโทรสาร

การส่งโทรสารมาตรฐานจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์ 

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่ตน้ฉบบั โปรดดู การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 11

2. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

3. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

4. แตะ Enter Fax Number (ป้อนหมายเลขโทรสาร) ใชคี้ยแ์พดป้อนหมายเลขโทรสาร แลว้คลิก OK (ตกลง)

คาํแนะนํา: หากตอ้งการเวน้ช่องวา่งในหมายเลขโทรสารที่จะกด ใหแ้ตะ * คา้งไวจ้นกวา่จะมีเคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏท่ีหนา้จอ

5. แตะท่ี ขาวดาํ หรือ สี

หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่มีตน้ฉบบัอยูใ่นตวัป้อนกระดาษ เคร่ืองพิมพจ์ะส่งเอกสารนั้นไปยงัหมายเลขท่ีคุณกด

คาํแนะนํา: หากผูรั้บรายงานปัญหาเร่ืองคุณภาพของโทรสาร ใหล้องเปล่ียนความละเอียดหรือความคมชดัของโทรสารดู

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพวิเตอร์
คุณสามารถส่งโทรสารเอกสารไดโ้ดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ตอ้งพิมพก่์อนได้

การจะใชคุ้ณสมบติัน้ี ใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัสายโทรศพัทท่ี์ใชง้านได ้และฟังกช์ัน่โทรสาร
ไดรั้บการตั้งค่าพร้อมทั้งทาํงานไดป้กติ

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (Windows)

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

2. บนเมนู File (ไฟล)์ ในซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนั ใหค้ลิก Print (พิมพ)์ 
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3. จากรายการ Name (ช่ือ) เลือกเคร่ืองพิมพท่ี์มีคาํวา่ “fax” (โทรสาร) ในช่ือนั้น

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

5. หลงัจากเปล่ียนการตั้งค่าแลว้ เลือก OK (ตกลง)

6. คลิก Print (พิมพ)์ หรือ OK (ตกลง) 

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

การส่งแฟกซ์มาตรฐานจากคอมพวิเตอร์ (OS X)

1. เปิดเอกสารในคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งการส่งโทรสาร

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

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

4. ใส่หมายเลขโทรสารหรือช่ือจากรายช่ือติดต่อของคุณท่ีไดป้้อนหมายเลขโทรสารไวแ้ลว้

5. เม่ือกรอกขอ้มูลโทรสารเสร็จแลว้ คลิก Fax (แฟกซ์)

การส่งโทรสารจากโทรศัพท์
คุณสามารถส่งโทรสารโดยใชเ้คร่ืองพว่งโทรศพัทข์องคุณได ้วธีิน้ีช่วยใหคุ้ณสามารถพดูคุยกบัผูรั้บไดถู้กคนก่อนท่ีจะส่งโทรสารไป

การส่งโทรสารจากโทรศัพท์เคร่ืองพ่วง

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่ตน้ฉบบั โปรดดู การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 11

2. กดหมายเลขท่ีแป้นตวัเลขบนโทรศพัทท่ี์ต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

ถา้ผูรั้บรับสายโทรศพัท ์ใหบ้อกกบัผูรั้บวา่เขาควรจะไดรั้บโทรสารท่ีเคร่ืองโทรสารของตวัเองหลงัจากเขาไดย้นิเสียงโทรสารแลว้ หากเคร่ืองโทรสารรับสาย คุณจะ
ไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองโทรสารท่ีตอบรับ

3. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

4. กดเลือก Send Fax (ส่งโทรสาร)

5. เม่ือคุณพร้อมท่ีจะส่งโทรสาร ใหแ้ตะ ขาวดาํ หรือ สี

โทรศพัทจ์ะไม่มีเสียงสญัญาณในขณะท่ีส่งโทรสาร ถา้หากคุณตอ้งการสนทนากบัผูรั้บสายหลงัจากนั้น ใหถื้อสายรอไวจ้นกวา่จะส่งโทรสารเสร็จ ถา้คุณคุยกบัผูรั้บ
สายเรียบร้อยแลว้ คุณสามารถวางหูโทรศพัทไ์ดท้นัทีท่ีโทรสารเร่ิมดาํเนินการส่ง

การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่ มบนหน้าจอ
เม่ือส่งโทรสารโดยใชก้ารกดปุ่มบนหนา้จอ คุณจะไดย้นิเสียงการโทร เสียงสญัญาณโทรศพัท ์หรือเสียงอ่ืนๆ จากลาํโพงของเคร่ืองพิมพ ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสามารถตอบ
สนองไดท้นัทีในขณะท่ีกดปุ่ม รวมทั้งสามารถควบคุมจงัหวะการโทรไดด้ว้ย
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คาํแนะนํา: ถา้คุณใชบ้ตัรโทรศพัทแ์ละป้อนรหสั PIN ไม่เร็วพอ เคร่ืองพิมพอ์าจเร่ิมส่งสญัญาณโทรสารเร็วเกินไป ทาํใหบ้ริการบตัรโทรศพัทไ์ม่รู้จกัรหสั PIN ใน
กรณีน้ี ใหส้ร้างรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทเ์พื่อเกบ็รหสั PIN สาํหรับบตัรโทรศพัทข์องคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดเสียงเอาไวเ้พื่อใหไ้ดย้นิเสียงสญัญาณโทรสาร

การส่งโทรสารโดยการกดปุ่ มบนหน้าจอทีแ่ผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. วางตน้ฉบบัลงในถาดป้อนตน้ฉบบัโดยหงายดา้นท่ีจะพิมพข้ึ์น หรือวางดา้นท่ีจะพิมพค์ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใส่ตน้ฉบบั โปรดดู การวางตน้ฉบบั ในหนา้ 11

2. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

3. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

4. กดเลือก ขาวดาํ หรือ สี

5. เม่ือไดย้นิสญัญาณโทรศพัท ์ใหค้ลิก Enter Fax Number (ป้อนหมายเลขโทรสาร) และใชคี้ยแ์พดป้อนหมายเลข

6. ปฏิบติัตามขอ้ความเตือนท่ีอาจเกิดข้ึน

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

โทรสารของคุณจะถูกส่งเม่ือเคร่ืองโทรสารท่ีรับตอบรับ

การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผดิพลาด 
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) จะช่วยป้องกนัการสูญเสียขอ้มูลเน่ืองจากคุณภาพสญัญาณสายโทรศพัทไ์ม่ดี โดยการตรวจหาขอ้
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งส่งโทรสารและร้องขอการส่งขอ้มูลซํ้ าสาํหรับส่วนท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดโดยอตัโนมติั หากเป็นสายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพดีกจ็ะไม่ส่งผลต่อค่าโทรศพัท ์
และอาจลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย หากเป็นสายโทรศพัทท่ี์คุณภาพไม่ดี ECM จะส่งผลใหก้ารส่งโทรสารใชเ้วลานานข้ึน และเสียค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึนดว้ย แต่การส่งขอ้มูลจะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน การตั้งค่าเร่ิมตน้จะกาํหนดเป็น On (เปิด) ปิด ECM เฉพาะเม่ือค่าโทรศพัทเ์พิ่มข้ึนมาก และในกรณีท่ีคุณยอมรับสญัญาณคุณภาพไม่ดีไดเ้พื่อแลก
กบัค่าโทรท่ีลดลง

หากคุณปิด ECM:

● จะมีผลต่อคุณภาพและความเร็วในการส่งโทรสารท่ีคุณรับและส่ง

● ความเร็ว จะถกูตั้งค่าเป็น Medium (ปานกลาง) โดยอตัโนมติั

● คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสารท่ีเป็นสีไดอี้กต่อไป

การเปลีย่นการตั้งค่า ECM โดยคาํส่ังจากแผงควบคุม

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. เล่ือนไปท่ี Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) แลว้แตะเพื่อเปิดหรือปิดคุณลกัษณะ
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การรับโทรสาร
คุณสามารถรับโทรสารโดยอตัโนมติัหรือดว้ยตนเองกไ็ด ้หากคุณปิดตวัเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง หากเปิดตวัเลือก 
Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ (ค่าเร่ิมตน้) เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และโทรสารท่ีเขา้มาโดยอตัโนมติั หลงัจากมีเสียงเรียกเขา้ดงัตามจาํนวนคร้ังท่ีตั้งไวใ้น 
Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) (การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เร่ิมตน้คือหา้คร้ัง)

หากคุณรับโทรสารท่ีใชก้ระดาษขนาด Legal หรือใหญ่กวา่ แต่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดต้ั้งค่าใหใ้ชก้ระดาษขนาด Legal ไว ้เคร่ืองพิมพจ์ะลดขนาดโทรสารใหพ้อดีกบั
กระดาษท่ีบรรจุอยู ่หากปิดใชง้านคุณสมบติั การลดอตัโนมตั ิเคร่ืองจะพิมพโ์ทรสารออกมาเป็นสองหนา้

หมายเหตุ: ถา้คุณกาํลงัทาํสาํเนาเอกสารในขณะที่มีโทรสารเขา้มา โทรสารนั้นจะถกูเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพจ์นกวา่การทาํสาํเนาจะเสร็จส้ิน

● การรับโทรสารดว้ยตนเอง

● การตั้งค่าโทรสารสาํรอง

● การพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บจากหน่วยความจาํซํ้ า

● การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอ่ืน

● การตั้งการยอ่ขนาดอตัโนมติัสาํหรับโทรสารท่ีเขา้มา

● การบลอ็กหมายเลขโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ

การรับโทรสารด้วยตนเอง
เม่ือคุณกาํลงัคุยโทรศพัทอ์ยู ่คนท่ีคุณสนทนาดว้ยสามารถส่งโทรสารมาใหคุ้ณไดใ้นขณะท่ีคุยอยู ่คุณสามารถรับโทรศพัทเ์พื่อพดูคุยหรือฟังสญัญาณโทรสาร

คุณสามารถรับโทรสารดว้ยตวัเองจากโทรศพัทท่ี์เช่ือมต่อโดยตรงกบัเคร่ืองพิมพ ์(ผา่นทางพอร์ต 2-EXT )

วธีิการรับส่งโทรสารด้วยตนเอง

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และใส่◌กีระดาษไวู◌่้ในถาดป้อนกระดาษ

2. นาํตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนตน้ฉบบั

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

4. หากคุณกาํลงัสนทนากบัผูส่้งอยู ่แจง้ใหผู้ส่้งเร่ิมส่งโทรสาร

5. ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเม่ือไดย้นิสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองโทรสารท่ีกาํลงัส่งมา

a. จากหนา้จอหลกั แตะ โทรสาร แตะ Send and Receive (ส่งและรับ) แลว้แตะ Receive Now (รับทนัที)

b. หลงัจากเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมรับโทรสาร คุณจึงสามารถวางหูโทรศพัทห์รือถือสายไวไ้ด ้สายโทรศพัทจ์ะเงียบระหวา่งส่งโทรสาร

การตั้งค่าโทรสารสํารอง
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หเ้กบ็โทรสารทั้งหมดท่ีไดรั้บ หรือใหเ้กบ็เฉพาะโทรสารท่ีส่งเขา้มาขณะเคร่ืองพิมพข์ดัขอ้ง หรือไม่เกบ็โทรสารท่ีไดรั้บไวเ้ลย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะท่ีตอ้งการและขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั
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วธีิตั้งโทรสารสํารองจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. กดเลือก Backup Fax Reception (โทรสารสาํรอง)

5. แตะการตั้งค่าท่ีตอ้งการ:

ตดิสว่าง การตั้งค่าเร่ิมตน้ เม่ือ Backup fax (โทรสารสาํรอง) เป็น On (เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะเกบ็โทรสารท่ีไดรั้บทั้งหมดไวใ้นหน่วยความจาํ ซ่ึงช่วยใหคุ้ณ
พิมพโ์ทรสารท่ีพิมพอ์อกมาล่าสุดซํ้ าได ้ถา้โทรสารนั้นยงัคงอยูใ่นหน่วยความจาํ

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํของเคร่ืองพิมพเ์หลือนอ้ย เคร่ืองจะบนัทึกทบัขอ้มูลเก่าท่ีสุด และพิมพโ์ทรสารเม่ือไดรั้บโทรสารใหม่ หากหน่วยความจาํ
เตม็เพราะมีโทรสารท่ีไม่ไดพ้ิมพ ์เคร่ืองพิมพจ์ะหยดุการตอบรับโทรสารท่ีเขา้มา

หมายเหตุ: โทรสารท่ีไดรั้บจะเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํชัว่คราว ถา้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้เปิดใหม่ จะพิมพซ์ํ้ าโทรสารท่ีไดรั้บแลว้ไม่ได้

หมายเหตุ: หากคุณไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป เช่น ภาพสีท่ีมีรายละเอียดมาก อาจไม่มีการเกบ็บนัทึกในหน่วยความจาํเน่ืองจากขอ้จาํกดัของ
หน่วยความจาํ

On Error Only (เปิดเฉพาะเมือ่เกดิ
ข้อผดิพลาดเท่าน้ัน)

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

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

การพมิพ์โทรสารทีไ่ด้รับจากหน่วยความจาํซ้ํา
โทรสารท่ีไดรั้บจะเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํชัว่คราว ถา้ปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้เปิดใหม่ จะพิมพซ์ํ้ าโทรสารท่ีไดรั้บแลว้ไม่ได้

หมายเหตุ: เม่ือหน่วยความจาํเตม็ เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารใหม่ไม่ไดจ้นกวา่จะพิมพห์รือลบโทรสารออกจากหน่วยความจาํ คุณอาจตอ้งลบโทรสารในหน่วยความจาํ
ตามวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั

การพมิพ์โทรสารจากหน่วยความจาํซ้ําโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษแลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 7

2. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

3. แตะ Reprint (พิมพซ์ํ้ า)

โทรสารจะแสดงตามลาํดบัยอ้นหลงัจากท่ีไดรั้บ โดยพิมพโ์ทรสารท่ีไดรั้บล่าสุดก่อน ตามดว้ยลาํดบัถดัไป

4. เลือกโทรสารท่ีตอ้งการพิมพ ์แลว้เลือก Print (พิมพ)์

การส่งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขอืน่
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หส่้งต่อโทรสารไปยงัหมายเลขโทรสารอ่ืนได ้โทรสารทั้งหมดจะถกูส่งเป็นสีขาวดาํ ไม่วา่แรกเร่ิมแลว้จะถกูส่งดว้ยวธีิใดกต็าม
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HP ขอแนะนาํใหท่้านตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หมายเลขท่ีท่านตอ้งการโอนโทรสารไปนั้นเป็นสายโทรสารท่ีสามารถใชง้านได ้ส่งโทรสารสาํหรับทดสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่
เคร่ืองโทรสารดงักล่าวสามารถรับโทรสารท่ีคุณส่งต่อไปได้

การส่งต่อโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Fax Forwarding (การส่งต่อโทรสาร)

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

หมายเหตุ: หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งต่อโทรสารไปยงัเคร่ืองโทรสารท่ีกาํหนด (เช่น หากเคร่ืองไม่เปิด) เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพโ์ทรสาร หากคุณตั้งค่า
เคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของโทรสารท่ีไดรั้บ เคร่ืองจะพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดดว้ย

6. ท่ีพร้อมต ์ใหใ้ส่หมายเลขของเคร่ืองโทรสารท่ีจะรับโทรสารท่ีโอนสาย แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว) ป้อนขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับขอ้ความแจง้เตือนแต่ละ
รายการต่อไปน้ี: วนัท่ีเร่ิมตน้, เวลาเร่ิมตน้, วนัท่ีส้ินสุด และเวลาส้ินสุด แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. การส่งต่อโทรสารถูกเปิดใชง้าน แตะ ตกลง เพื่อยนืยนั

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

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

การตั้งการย่อขนาดอตัโนมตัสํิาหรับโทรสารทีเ่ข้ามา
การตั้งค่า การลดอตัโนมตั ิจะกาํหนดการทาํงานของเคร่ืองพิมพเ์ม่ือไดรั้บโทรสารท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดกระดาษที่ใส่ไว ้การตั้งค่าน้ีจะถูกใชง้านเป็นค่าเร่ิมตน้ ดงันั้นภาพ
ของโทรสารท่ีเขา้มาจะถูกลดขนาดใหพ้อดีกบัหน่ึงหนา้หากเป็นไปได ้หากปิดคุณสมบติัน้ี ขอ้มูลท่ีเกินจากหนา้แรก จะพิมพอ์อกมาในหนา้ท่ีสอง การลดอตัโนมตั ิเป็น
ประโยชนเ์วลาไดรั้บโทรสารขนาด Legal และเวลาใส่กระดาษขนาด Letter ในถาดป้อนกระดาษ

วธีิการตั้งค่าย่อขนาดอตัโนมตัจิากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. กดเลือก การลดอตัโนมตั ิเพื่อเปิดหรือปิด

การบลอ็กหมายเลขโทรสารทีไ่ม่ต้องการ
ถา้คุณเปิดใชบ้ริการระบุหมายเลขผูโ้ทรกบัผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัท ์คุณจะสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารหน่ึงๆ ได ้เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองพิมพข์องคุณรับโทรสารท่ีส่งมาจาก
หมายเลขนั้นๆ เม่ือไดรั้บสายโทรสาร เคร่ืองพิมพจ์ะเปรียบเทียบหมายเลขกบัรายการหมายเลขโทรสารที่ไม่ตอ้งการเพื่อตรวจสอบวา่ ควรบลอ็กสายโทรสารนั้นหรือไม่ 
หากหมายเลขนั้นตรงกบัหมายเลขในรายการหมายเลขโทรสารที่ถูกบลอ็ค โทรสารนั้นกจ็ะไม่ถกูรับ (จาํนวนหมายเลขโทรสารสูงสุดท่ีคุณสามารถบลอ็กไดจ้ะแตกต่างกนั
ไปตามรุ่น)
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หมายเหตุ: ไม่รองรับคุณสมบติัน้ีในทุกประเทศ/ภมิูภาค ในกรณีท่ีไม่รองรับคุณสมบติัน้ีในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสารที่
ไม่ต้องการ) จะไม่ปรากฎในเมนู Preferences (ค่ากาํหนด) 

หมายเหตุ: หากไม่มีการเพิ่มหมายเลขโทรศพัทล์งในรายการหมายเลขผูโ้ทร ใหส้นันิษฐานเอาวา่คุณไม่ไดส้มคัรสมาชิกเพื่อรับบริการหมายเลขผูโ้ทร

คุณสามารถบลอ็กหมายเลขโทรสารไดโ้ดยเพิ่มหมายเลขเหล่าน้ีไวใ้นรายการโทรสารท่ีไม่ตอ้งการ เลิกบลอ็กหมายเลขเหล่าน้ีโดยเอาออกจากรายการโทรสารที่ไม่ตอ้งการ

การเพิม่หมายเลขลงในรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. แตะ  (เคร่ืองหมายบวก)

6. ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี

● แตะ  (ประวติัสายท่ีรับ) เลือกหมายเลขโทรสารท่ีตอ้งการบลอ็ก แลว้แตะ Add (เพิ่ม)

● ป้อนหมายเลขโทรสารท่ีจะบลอ็กดว้ยตวัเอง แลว้กดเลือก Add (เพิ่ม)

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดป้้อนหมายเลขโทรสารตามที่ปรากฏบนหนา้จอแผงควบคุม ไม่ใช่หมายเลขโทรสารท่ีปรากฏตรงส่วนหวัของโทรสารท่ี
ไดรั้บ เน่ืองจากหมายเลขดงักล่าวอาจแตกต่างกนั

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารทีไ่ม่ต้องการ

หากคุณไม่ตอ้งการบลอ็กหมายเลขโทรสารหน่ึงอีกต่อไป คุณสามารถลบหมายเลขนั้นออกจากรายการโทรสารที่ไม่ตอ้งการได้

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Junk Fax Blocking (การบลอ็กโทรสารทีไ่ม่ต้องการ)

5. แตะหมายเลขท่ีตอ้งการลบ แตะ Remove (ลบ) แลว้แตะ ตกลง
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การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรสารท่ีใชบ่้อยเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท ์ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณโทรถึงหมายเลขเหล่านั้นไดอ้ยา่งรวดเร็วจากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

คาํแนะนํา: นอกจากการสร้างและจดัการรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทจ์ากแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพแ์ลว้ คุณยงัสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ 
เช่น ซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP และระบบ EWS ของเคร่ืองพิมพ์

● การตั้งค่าและเปล่ียนรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

● การตั้งค่าและเปล่ียนรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

● ลบรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

การตั้งค่าและเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถเกบ็หมายเลขโทรสารเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัท์

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. แตะ Contacts (รายช่ือติดต่อ)

5. แตะ  (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มรายช่ือติดต่อ

6. แตะ Name (ช่ือ) ป้อนช่ือของรายช่ือติดต่อ แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. แตะ Fax Number (หมายเลขโทรสาร) ป้อนหมายเลขโทรสารสาํหรับรายช่ือติดต่อ แลว้แตะ ตกลง

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

8. กดเลือก Add (เพิ่ม)

การเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. แตะ Contacts (รายช่ือติดต่อ)

5. แตะ  (แกไ้ข) เพื่อแกไ้ขรายช่ือติดต่อ

6. แตะรายช่ือติดต่อท่ีตอ้งการแกไ้ข
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7. แตะ Name (ช่ือ) แกไ้ขช่ือของรายช่ือติดต่อนั้น แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

8. แตะ Number (หมายเลข) แกไ้ขหมายเลขโทรสารสาํหรับรายช่ือติดต่อ แลว้แตะ ตกลง

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

9. กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

การตั้งค่าและเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม
คุณสามารถจดัเกบ็กลุ่มหมายเลขโทรสารเป็นรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มได้

การตั้งค่ารายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

หมายเหตุ:  ก่อนท่ีคุณจะสามารถสร้างรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มได ้อยา่งนอ้ยคุณตอ้งสร้างหน่ึงรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์ลว้

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. แตะ Group Contacts (รายช่ือติดต่อกลุ่ม)

5. แตะ  (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มกลุ่ม

6. แตะ Name (ช่ือ) แลว้ป้อนช่ือกลุ่ม แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

7. แตะ Number (จาํนวน) เลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการรวมอยูใ่นกลุ่มน้ี แลว้แตะ Select (เลือก)

8. กดเลือก Create (สร้าง)

การเปลีย่นรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์แบบกลุ่ม

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. แตะ Group Contacts (รายช่ือติดต่อกลุ่ม)

5. แตะ  (Edit) เพื่อแกไ้ขกลุ่ม

6. กดเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่มท่ีคุณตอ้งการแกไ้ข

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

8. กดเลือก Number of Members (จาํนวนสมาชิก)
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9. ยกเลิกการเลือกรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทท่ี์คุณตอ้งการลบออกจากกลุ่มน้ี หรือแตะ  (เคร่ืองหมายบวก) เพื่อเพิ่มรายช่ือติดต่อเขา้กลุ่ม

10. กดเลือก Done (เสร็จส้ินแล้ว)

ลบรายช่ือตดิต่อสมุดโทรศัพท์
คุณสามารถลบรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทห์รือรายช่ือติดต่อสมุดโทรศพัทแ์บบกลุ่ม

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. แตะ Contacts (รายช่ือติดต่อ) หรือ Group Contacts (รายช่ือติดต่อกลุ่ม)

5. แตะ  (แกไ้ข)

6. แตะช่ือของรายช่ือติดต่อท่ีตอ้งการลบ

7. กดเลือก Delete (ลบ)

8. แตะ Yes (ใช่) เพื่อยนืยนั แลว้แตะ ตกลง
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การเปลีย่นการตั้งค่าโทรสาร
หลงัจากปฏิบติัตามขั้นตอนในคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านท่ีใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหป้ฏิบติัขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนการตั้งค่าเร่ิมตน้ หรือกาํหนดค่าตวัเลือก
อ่ืนๆ สาํหรับการรับส่งโทรสาร

● การกาํหนดค่าหวักระดาษโทรสาร

● การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมติั)

● การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ

● การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 

● การตั้งค่าชนิดการโทร

● การตั้งค่าตวัเลือกการโทรซํ้ า

● การตั้งความเร็วโทรสาร

● การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร

การกาํหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร
หวักระดาษโทรสารจะพิมพช่ื์อคุณและหมายเลขโทรสารไวท่ี้ส่วนบนของโทรสารทุกแผน่ท่ีคุณส่งไป HP ขอแนะนาํใหต้ั้งค่าหวักระดาษแฟกซ์โดยใชซ้อฟตแ์วร์
เคร่ืองพิมพ ์HP คุณยงัสามารถตั้งค่าหวักระดาษโทรสารไดท่ี้แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ตามท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ี

หมายเหตุ: ในบางประเทศ/พื้นท่ี กาํหนดใหต้อ้งมีขอ้มูลหวักระดาษโทรสาร

การตั้งค่าหรือเปลีย่นหัวกระดาษโทรสาร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. แตะ Fax Header (หวักระดาษโทรสาร)

4. ป้อนช่ือบุคคลหรือช่ือบริษทั แลว้แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว)

5. ป้อนหมายเลขโทรสารของคุณ แลว้แตะ ตกลง

การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

โหมดตอบรับจะกาํหนดวา่เคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้หรือไม่

● เปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ หากคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองพิมพรั์บโทรสารโดยอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับสายและโทรสารท่ีเขา้มา
ทั้งหมด

● ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ หากตอ้งการรับโทรสารด้วยตนเอง คุณตอ้งพร้อมท่ีจะใหมี้ผูรั้บสายโทรสารท่ีเขา้มา ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพ์
จะไม่สามารถรับโทรสารได้
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วธีิการตั้งค่าโหมดตอบรับ

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ เพื่อเปิดหรือปิด

คุณสามารถเขา้ใชคุ้ณสมบติัน้ีไดเ้ช่นกนัโดยแตะ  (สถานะโทรสาร) บนหนา้จอหลกั

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ
หากคุณเปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ คุณจะสามารถกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนท่ีอุปกรณ์จะตอบรับสายเรียกเขา้อตัโนมติัได้

การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) มีความสาํคญัหากคุณมีเคร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทร่์วมกบัเคร่ืองพิมพเ์พราะคุณตอ้งการใหเ้คร่ืองตอบรับรับสาย
ก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะรับสาย จาํนวนเสียงเรียกเขา้สาํหรับเคร่ืองพิมพค์วรมากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ

ตวัอยา่งเช่น ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุด (จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตาม
ประเทศ/ภมิูภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพต์รวจพบวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร่ืองจะรับโทรสาร 
หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความไว้

การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. แตะ Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า)

4. การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้

5. แตะ Done (เสร็จส้ินแล้ว) เพื่อยนืยนัการตั้งค่า

การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 
บริษทัโทรศพัทห์ลายแห่งใหบ้ริการคุณสมบติัเสียงโทรศพัทเ์ฉพาะ ทาํใหคุ้ณสามารถมีหลายหมายเลขโทรศพัทบ์นสายโทรศพัทห์น่ึงสาย เม่ือคุณสมคัรบริการน้ี แต่ละ
หมายเลขจะมีรูปแบบเสียงโทรศพัทท่ี์แตกต่างกนั คุณยงัสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะได้

หากคุณเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายท่ีมีเสียงเรียกเขา้เฉพาะ โปรดใหบ้ริษทัโทรศพัทก์าํหนดเสียงหน่ึงรูปแบบสาํหรับสายโทรศพัทแ์ละอีกหน่ึงรูปแบบสาํหรับสาย
โทรสาร HP ขอแนะนาํใหคุ้ณขอเสียงเรียกเขา้ดงัสองหรือสามคร้ังสาํหรับหมายเลขโทรสาร เม่ือเคร่ืองพิมพต์รวจพบรูปแบบเสียงเรียกเขา้เฉพาะ เคร่ืองจะรับสายนั้นและ
รับโทรสาร

คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณลกัษณะ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ในเมนู Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้า
เฉพาะ) เพื่อตั้งค่าจาํแนกสญัญาณสายเรียกเขา้ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณ
เพื่อตอบรับท่ีกาํหนดโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อรับโทรสาร 

หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ กรุณาเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ เสียงกร่ิงมาตรฐานทั้งหมด

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพจ์ะรับโทรสารไม่ไดเ้ม่ือปิดหมายเลขโทรศพัทห์ลกั
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การเปลีย่นรูปแบบเสียงเรียกเข้าสําหรับเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. โปรดตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์ใหรั้บสายโทรสารอตัโนมติั

2. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

3. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

4. แตะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ)

5. จะปรากฏขอ้ความระบุวา่ ไม่ควรเปล่ียนการตั้งค่าน้ีเวน้แต่คุณจะมีหลายหมายเลขบนโทรศพัทส์ายเดียวกนั แตะ Yes (ใช่) เพื่อดาํเนินการต่อ

6. โปรดปฏิบติัตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● แตะรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับรับโทรสาร

● แตะ Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) แลว้ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบเสียงเรียกเขา้) ไม่สามารถตรวจสอบเสียงเรียกเขา้ได ้หรือหากคุณยกเลิก
คุณสมบติัน้ีก่อนท่ีจะดาํเนินการเสร็จส้ิน รูปแบบเสียงเรียกเขา้จะถกูตั้งเป็นรูปแบบเร่ิมตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ เสียงกร่ิงมาตรฐานทั้งหมด 

หมายเหตุ: หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ท่ีมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้สาํหรับสายภายในและสายภายนอกแตกต่างกนั คุณตอ้งหมุนหมายเลขโทรสารจาก
หมายเลขภายนอก 

การตั้งค่าชนิดการโทร
ใชข้ั้นตอนน้ีเพื่อตั้งค่าโหมดการโทรระบบหมุนหรือการโทรระบบกด ค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งมาจากโรงงานคือ ระบบหมุน หา้มเปล่ียนการตั้งค่าจนกวา่คุณจะทราบวา่สายโทรศพัท์
ของคุณไม่สามารถใชก้ารโทรระบบหมุนได้

หมายเหตุ: ตวัเลือกการโทรระบบกดจะไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกประเทศ/พ้ืนท่ี

การตั้งค่าชนิดการโทร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Dial Type (ประเภทการโทร)

4. แตะเพื่อเลือก Tone หรือ Pulse

การตั้งค่าตวัเลอืกการโทรซ้ํา
หากเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถส่งโทรสารไดเ้น่ืองจากเคร่ืองรับโทรสารไม่ตอบรับหรือสายไม่วา่ง เคร่ืองพิมพจ์ะพยายามโทรซํ้ าตามการตั้งค่าตวัเลือกโทรซํ้ า ใชข้ั้นตอนต่อไป
น้ีเพื่อเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านตวัเลือก

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

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

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

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Auto Redial (โทรซ้ําอตัโนมตั)ิ

4. แตะ Busy Redial (โทรซ้ําเมือ่สายไม่ว่าง) No Answer Redial (โทรซ้ําเมือ่ไม่มผู้ีรับสาย) หรือ Connection Problem Redial (โทร
ซ้ําปัญหาการเช่ือมต่อ) เพื่อเปิดหรือปิด

การตั้งความเร็วโทรสาร
คุณสามารถตั้งความเร็วโทรสารท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งเคร่ืองของคุณและเคร่ืองโทรสารอ่ืนๆ เม่ือส่งและรับโทรสารได้

หากคุณใชข้อ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี อาจจาํเป็นตอ้งตั้งความเร็วโทรสารใหช้า้ลง:

● บริการโทรศพัทผ์า่นระบบอินเทอร์เน็ต

● ระบบ PBX (private branch exchange)

● การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต (VoIP)

● โครงข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิตอล (integrated services digital network - ISDN)

หากคุณประสบปัญหาในการส่งและรับโทรสาร พยายามใช ้ความเร็ว ในระดบัตํ่าลง ตารางต่อไปน้ีจะแสดงการตั้งความเร็วโทรสารท่ีมีใหใ้ชง้าน

ค่าความเร็วโทรสาร ความเร็วโทรสาร

Fast (เร็ว) 33600 bps

Medium (ปานกลาง) 14400 bps

Slow (ช้า) 9600 bps

การตั้งค่าความเร็วโทรสาร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. แตะ ความเร็ว

4. แตะเพื่อเลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึง

การตั้งค่าระดบัเสียงของโทรสาร
คุณสามารถเปล่ียนระดบัเสียงของโทรสารได้
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การตั้งระดบัเสียงของโทรสาร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Preferences (ค่ากาํหนด)

3. กดเลือก Volume (ระดบัเสียง)

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

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

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

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

● VoIP: บริการโทรศพัทร์าคาประหยดัท่ีช่วยใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิน้ีเรียกวา่การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่น
อินเทอร์เน็ต (VoIP)

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใชโ้ทรสารผา่นการโทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต ในหนา้ 70

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

หมายเหตุ: HP ไม่รับประกนัวา่เคร่ืองพิมพจ์ะใชง้านร่วมกบัผูใ้หบ้ริการหรือสายโทรศพัทร์ะบบดิจิตอลทั้งหมด ในสภาพแวดลอ้มท่ีใชง้านระบบดิจิตอลทั้งหมด หรือ
ตวัแปลงดิจิตอลเป็นเป็นแอนะลอ็กทั้งหมด เราขอแนะนาํใหคุ้ณสอบถามบริษทัโทรศพัทโ์ดยตรงเก่ียวกบัตวัเลือกการตั้งค่าท่ีถกูตอ้งตามบริการสายโทรศพัทท่ี์ให้
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การใช้โทรสารผ่านการโทรศัพท์ผ่านอนิเทอร์เน็ต
คุณสามารถสมคัรใชบ้ริการโทรศพัทร์าคาประหยดัได ้เพื่อใหคุ้ณสามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพโ์ดยใชอิ้นเทอร์เน็ต วธีิน้ีเรียกวา่การใชโ้ทรสารผา่นการ
โทรศพัทผ์า่นอินเทอร์เน็ต (VoIP) 

รายการต่อไปน้ีเป็นส่ิงบ่งช้ีวา่คุณอาจจะใชบ้ริการ VoIP

● กดรหสัพื้นท่ีเฉพาะและหมายเลขแฟกซ์

● มีกล่องแปลงสญัญาณ IP (IP converter) ท่ีต่อกบัอินเทอร์เน็ต และมีพอร์ตโทรศพัทร์ะบบแอนะลอ็กสาํหรับเช่ือมต่อโทรสาร

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

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

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปล่ียนความเร็วแฟกซ์ไดจ้าก การตั้งความเร็วโทรสาร ในหนา้ 67 หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้ECM โปรดดูท่ี การส่ง
โทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 56

หากมีคาํถามใดๆ เก่ียวกบัการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไดจ้ากแผนกสนบัสนุนดา้นการส่งโทรสารผา่นอินเทอร์เน็ตหรือผูใ้ห้
บริการในประเทศของคุณ
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การใช้รายงาน
คุณสามารถตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาด และยนืยนัรายงานโดยอตัโนมติัสาํหรับการส่งและรับโทรสารแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี ยงัสัง่พิมพร์ายงานระบบดว้ย
ตนเองไดเ้ม่ือตอ้งการ รายงานน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัเคร่ืองพิมพ์

ตามค่าเร่ิมตน้ จะมีการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หพ้ิมพร์ายงานเฉพาะเม่ือมีปัญหาในการรับหรือส่งโทรสารเท่านั้น ขอ้ความยนืยนัวา่การส่งโทรสารเสร็จเรียบร้อยหรือไม่จะปรากฏ
ข้ึนในช่วงสั้นๆ บนหนา้จอแผงควบคุมหลงัจากการส่งแต่ละคร้ัง

หมายเหตุ: หากไม่สามารถอ่านรายงานได ้คุณสามารถตรวจสอบระดบัหมึกโดยประมาณไดจ้ากแผงควบคุมหรือซอฟตแ์วร์ของ HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 76

หมายเหตุ: การแจง้เตือนระดบัหมึกพิมพแ์ละไฟแสดงสถานะเป็นการระบุโดยประมาณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวางแผนเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บขอ้ความเตือนวา่หมึกเหลือ
นอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่สาํหรับเปล่ียน เพื่อป้องกนัความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่
สามารถยอมรับได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่ตลบับรรจุหมึกอยูใ่นสภาพดีและติดตั้งอยา่งถูกตอ้ง สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การจดัการตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 75

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การพิมพร์ายงานยนืยนัการโทรสาร

● การพิมพร์ายงานขอ้ผดิพลาดของการส่งโทรสาร

● การพิมพแ์ละดูบนัทึกการรับและส่งโทรสาร

● การลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร

● การพิมพร์ายละเอียดเก่ียวกบัโทรสารท่ีส่งไปคร้ังล่าสุด

● การพิมพร์ายงานหมายเลขผูโ้ทร

● การดูประวติัการโทร

การพมิพ์รายงานยนืยนัการโทรสาร
พิมพร์ายงานขอ้ความยนืยนัหลงัส่งโทรสารสาํหรับการส่งหรือรับส่งโทรสารทุกคร้ัง การตั้งค่าเร่ิมตน้จะเป็น Off (ปิด) หากใชก้ารตั้งค่าเร่ิมตน้ ขอ้ความยนืยนัหลงัส่ง
โทรสารจะปรากฏบนแผงควบคุมชัว่ครู่หลงัจากส่งหรือรับโทรสารแต่ละคร้ัง

การใช้การยนืยนัการโทรสาร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานการยนืยนัโทรสารเม่ือคุณส่งและรับโทรสารเสร็จ ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

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

พิมพร์ายงานยนืยนัการรับโทรสารทุกชุด

เปิด (การส่งโทรสารและการรับโทรสาร) พิมพร์ายงานยนืยนัการรับส่งโทรสารทุกชุด

การใส่ภาพของโทรสารไว้ในรายงานข้อความยนืยนัหลงัส่งโทรสาร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Confirmation (การยนืยนัโทรสาร)

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

5. แตะ Fax Confirmation with image (ขอ้ความยนืยนัหลงัส่งโทรสารดว้ยภาพ)

การพมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของการส่งโทรสาร
คุณสามารถกาํหนดค่าเคร่ืองพิมพเ์พื่อใหพ้ิมพร์ายงานโดยอตัโนมติัเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดขณะรับและส่งโทรสารได้

วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์เพือ่พมิพ์รายงานข้อผดิพลาดของโทรสารโดยอตัโนมตัิ

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Setup (การตั้งค่า)

3. กดเลือก รายงาน แลว้กดเลือก Fax Error Report (รายงานขอ้ผดิพลาดโทรสาร)

4. แตะเลือกหน่ึงตวัเลือกดงัต่อไปน้ี

เปิด (การส่งโทรสาร) พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการส่งขอ้มูล ซ่ึงจะตั้งไวเ้ป็นค่าเร่ิมตน้

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

พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับขอ้มูล

เปิด (การส่งโทรสารและการรับโทรสาร) พิมพร์ายงานเม่ือใดกต็ามท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดของการรับและส่งโทรสาร

Off (ปิด) ไม่พิมพร์ายงานขอ้ขดัขอ้งใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัโทรสาร

การพมิพ์และดูบันทกึการรับและส่งโทรสาร
คุณสามารถพิมพบ์นัทึกรายการโทรสารท่ีเคร่ืองพิมพไ์ดรั้บและส่งไปแลว้

วธีิการพมิพ์บันทกึการรับส่งโทรสารจากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร
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4. แตะ Last 30 Transaction Fax Logs (บนัทึกการส่งโทรสาร 30 รายการสุดทา้ย)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การล้างบันทกึการรับส่งโทรสาร
การลา้งบนัทึกโทรสารจะลบโทรสารทั้งหมดท่ีเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํดว้ย

การล้างบันทกึการรับส่งโทรสาร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก Tools

3. แตะ Clear Fax Logs (ลา้งบนัทึกการรับส่งโทรสาร)

การพมิพ์รายละเอยีดเกีย่วกบัโทรสารทีส่่งไปคร้ังล่าสุด
รายงานรายการโทรสารครั้ งล่าสุดจะพิมพร์ายละเอียดของรายการโทรสารครั้ งล่าสุดท่ีเกิดข้ึน รายละเอียดต่างๆ จะรวมถึง หมายเลขโทรสาร จาํนวนหนา้ และสถานะของ
โทรสาร

การพมิพ์รายงานรายการโทรสารคร้ังล่าสุด

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. แตะ Last Transaction Log (บนัทึกรายการสุดทา้ย)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การพมิพ์รายงานหมายเลขผู้โทร
คุณสามารถพิมพร์ายการหมายเลขโทรสารของหมายเลขผูโ้ทร

การพมิพ์รายงานประวตัหิมายเลขผู้โทร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. กดเลือก Setup (การตั้งค่า) จากนั้นกดเลือก รายงาน

3. กดเลือก พมิพ์รายงานโทรสาร

4. แตะ Caller ID Report (รายงานหมายเลขผูโ้ทร)

5. แตะ Print (พิมพ)์ เพื่อเร่ิมพิมพ์

การดูประวตักิารโทร
คุณสามารถดูรายการการโทรทั้งหมดท่ีปรากฏบนเคร่ืองพิมพ์
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หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพป์ระวติัการโทร

การดูประวตักิารโทร

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ โทรสาร

2. แตะ Send Now (ส่งทนัที)

3. กดเลือก  (สมุดโทรศพัท)์

4. แตะ Call History (ประวติัการโทร)
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7 การจดัการตลบับรรจุหมกึ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

● การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑห์มึกพิมพ์

● การเลือกตลบัหมึกพิมพท่ี์ถูกตอ้ง

● เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ์

● การใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว

● ขอ้มูลการรับประกนัตลบัหมึก

● ขอ้แนะนาํในการใชต้ลบัหมึกพิมพ์
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ตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์โดยประมาณ
คุณสามารถตรวจสอบระดบัการจ่ายหมึกเพื่อดูวา่ตอ้งเปล่ียนตลบับรรจุหมึกเม่ือใด ระดบัการจ่ายหมึกจะแสดงปริมาณหมึกพิมพท่ี์เหลืออยูโ่ดยประมาณในตลบับรรจุหมึก

การตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จากแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

● จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (หมึกพิมพ)์ เพื่อแสดงระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ

วธีิการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows) ของ HP

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิกแทบ็ Estimated Ink Levels (ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ)

วธีิการตรวจสอบระดบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (OS X) ของ HP

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

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

2. เลือก HP OfficeJet 3830 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

3. คลิก Supplies Status (สถานะหมึกพิมพ)์

ระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณจะปรากฏขึ้น

4. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

หมายเหตุ: ถา้คุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพท่ี์เติมหมึกซํ้ าหรือนาํมาผลิตใหม่ หรือตลบัหมึกพิมพท่ี์เคยใชใ้นเคร่ืองอ่ืนมาแลว้ ตวับอกระดบัหมึกอาจไม่แม่นยาํ หรือไม่ปรากฏ
ข้ึน

หมายเหตุ: การแจง้เตือนและไฟแสดงสถานะระดบัหมึกพิมพจ์ะบอกระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อจุดประสงคใ์นการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เม่ือคุณไดรั้บ
ขอ้ความเตือนวา่ระดบัหมึกเหลือนอ้ย โปรดพิจารณาเตรียมตลบัหมึกพิมพส์าํหรับเปล่ียนไวใ้หพ้ร้อม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการพิมพล่์าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน คุณไม่ตอ้งเปล่ียนตลบั
หมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะแยล่ง

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

ค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์บนเคร่ืองพมิพ์

● หมายเลขตลบัหมึกพิมพจ์ะอยูด่า้นในฝาครอบดา้นหนา้

การค้นหาหมายเลขตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิก Shop (ซ้ือสินคา้) คลิก Shop For Supplies Online (ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองทางออนไลน)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบน
หนา้จอ

การค้นหาหมายเลขการส่ังซ้ือตลบัหมกึพมิพ์ (OS X)

1. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบับนของ
ฮาร์ดดิสก์

2. คลิก Supplies Info (ขอ้มูลหมึกพิมพ)์

หมายเลขการสัง่ซ้ือตลบัหมึกพิมพจ์ะปรากฏข้ึน

3. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

หากตอ้งการสัง่ซ้ือวสัดุของแทจ้าก HP สาํหรับ HP OfficeJet 3830 series ใหไ้ปท่ี www.hp.com/buy/supplies เม่ือมีขอ้ความแจง้ ใหเ้ลือก
ประเทศ/ภมิูภาคของคุณ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อเลือกผลิตภณัฑ ์จากนั้นคลิกเลือกลิงคส์าํหรับการชอ้ปป้ิงในหนา้นั้น

หมายเหตุ: บริการสัง่ซ้ือตลบัหมึกแบบออนไลนน้ี์ไม่ไดใ้หบ้ริการในทุกประเทศ/ภมิูภาค ถา้บริการดงักล่าวไม่มีใหบ้ริการในประเทศ/ภมิูภาคของคุณ คุณอาจดูขอ้มูล
อุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลืองและพิมพร์ายการเพื่อไวอ้า้งอิงไดเ้ม่ือซ้ือจากตวัแทนจาํหน่ายของ HP ในประเทศของคุณ
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การเลอืกตลบัหมกึพมิพ์ทีถู่กต้อง
HP ขอแนะนาํใหคุ้ณใชต้ลบัหมึกพิมพข์องแทข้อง HP ตลบัหมึกพิมพ ์HP ของแทไ้ดรั้บการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP ซ่ึงทาํใหคุ้ณ
สามารถพิมพง์านคุณภาพเยีย่มไดอ้ยา่งง่ายดายอยูเ่สมอ
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เปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์
วธีิการเปลีย่นตลบัหมกึพมิพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ปิดแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก แลว้หมุนถาดรับกระดาษออกตามเขม็นาฬิกาเพื่อใส่ถาดลงในเคร่ืองพิมพ์

3. ถอดตลบัหมึกพิมพอ์อก

a. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

b. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพแ์ละรอใหแ้คร่พิมพเ์ล่ือนมาอยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ์

c. กดลงเพื่อปลดตลบัหมึกพิมพ ์แลว้จึงดึงออกจากช่องใส่

4. ใส่ตลบัหมึกพิมพอ์นัใหม่
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a. นาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากบรรจุภณัฑ์

b. ดึงเทปพลาสติกออกโดยดึงท่ีแถบ

หมายเหตุ: หา้มสมัผสัแถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบับรรจุหมึก

c. เล่ือนตลบับรรจุหมึกเขา้ไปในช่องเสียบจนกระทัง่ไดย้นิเสียงคลิก

d. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่ HP ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์จะแจง้ใหคุ้ณปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพก่์อนพิมพเ์อกสาร
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e. ปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

5. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา
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การใช้โหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว
ใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพื่อใหเ้คร่ืองพิมพท์าํงานดว้ยตลบัหมึกพิมพเ์พียงตลบัเดียวเท่านั้น โหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวจะเร่ิมทาํงานเม่ือถอดตลบัหมึกพิมพอ์อกจากแคร่
ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: เม่ือเคร่ืองพิมพท์าํงานในโหมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียว จะมีขอ้ความปรากฏบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์หากมีขอ้ความปรากฏข้ึน และไดมี้การติดตั้งตลบั
หมึกพิมพส์องตลบัในเคร่ืองพิมพ ์ใหต้รวจสอบวา่ไดดึ้งเทปพลาสติกสาํหรับป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพแ์ต่ละตลบัแลว้หรือไม่ เม่ือมีเทปพลาสติกปิดบงัขั้วสมัผสัของ
ตลบัหมึกพิมพอ์ยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถตรวจพบวา่มีการติดตั้งตลบัหมึกพิมพแ์ลว้ หากไม่มีเทปพลาสติกบนตลบัหมึกพิมพ ์ใหล้องทาํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบั
หมึกพิมพ ์โปรดดูขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบับรรจุหมึกไดท่ี้ ปัญหาเก่ียวกบัตลบับรรจุหมึก ในหนา้ 104

การออกจากโหมดตลบัหมกึพมิพ์เดยีว

● ติดตั้งตลบับรรจุหมึกสีดาํและตลบับรรจุหมึกสามสีลงในเคร่ืองพิมพ์
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ข้อมูลการรับประกนัตลบัหมกึ
การรับประกนัตลบัหมึกพิมพข์อง HP จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการใชต้ลบัหมึกพิมพใ์นอุปกรณ์การพิมพข์อง HP ท่ีไดก้าํหนดไว ้การรับประกนัน้ีไม่ครอบคลุมตลบัหมึก
พิมพข์อง HP ท่ีถูกเติมใหม่ ผลิตใหม่ ตกแต่งใหม่ ใชง้านผดิประเภท หรือทาํใหเ้สีย

ในช่วงระยะเวลารับประกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะอยูภ่ายใตก้ารรับประกนันานเท่าท่ีหมึก HP ยงัไม่หมด และยงัไม่ถึงวนัท่ีส้ินสุดการรับประกนั คุณสามารถตรวจสอบวนัท่ี
ส้ินสุดการรับประกนัในรูปแบบ ปปปป/ดด/วว บนตลบัหมึกพิมพต์ามท่ีระบุไวด้งัน้ี:

สาํหรับสาํเนาของเอกสารการรับประกนัแบบจาํกดัของ HP โปรดอ่านเอกสารประกอบที่ใหม้าพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์
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ข้อแนะนําในการใช้ตลบัหมกึพมิพ์
ใชค้าํแนะนาํต่อไปน้ีเม่ือใชต้ลบัหมึกพิมพ:์

● เพื่อป้องกนัไม่ใหต้ลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ และรอจนกระทัง่ไฟสถานะปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ ดบัลงก่อนเสมอ

● อยา่เปิดหรือแกะเทปตลบัหมึกพิมพจ์นกวา่คุณจะพร้อมติดตั้ง การปิดเทปตลบัหมึกพิมพไ์วจ้ะลดการระเหยของหมึกพิมพไ์ด้

● ใส่ตลบัหมึกพิมพใ์นช่องท่ีถกูตอ้ง จบัคู่สีและไอคอนของแต่ละตลบัหมึกพิมพใ์หต้รงกบัสีและไอคอนของแต่ละช่องใส่ ตรวจสอบวา่ตลบัหมึกพิมพล์อ็คเขา้ท่ี
เรียบร้อยแลว้

● หลงัจากคุณใส่ตลบัหมึกพิมพใ์หม่ ใหป้รับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพเ์พื่อใหไ้ดคุ้ณภาพการพิมพท่ี์ดีท่ีสุด โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติมท่ี ปัญหาการพิมพ ์ในหนา้ 106

● เม่ือระดบัหมึกโดยประมาณในซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพแ์สดงวา่ตลบัหมึกพิมพอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงตลบัมีหมึกพิมพเ์หลือนอ้ย ใหเ้ตรียมตลบัหมึกใหม่เพื่อเปล่ียน เพื่อหลีก
เล่ียงความล่าชา้ในการพิมพท่ี์อาจเกิดข้ึน คุณยงัไม่ตอ้งเปล่ียนตลบัหมึกพิมพใ์หม่จนกวา่คุณภาพงานพิมพจ์ะตํ่าลงจนไม่สามารถยอมรับได ้โปรดอ่านขอ้มูลเพิ่มเติม
ท่ี เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79

● หากคุณนาํตลบัหมึกพิมพอ์อกจากเคร่ืองพิมพไ์ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ใหล้องเปล่ียนตลบัหมึกพิมพอี์กคร้ังทนัทีท่ีทาํได ้หากไม่มีการป้องกนั ตลบัหมึกพิมพจ์ะเร่ิม
แหง้เม่ืออยูภ่ายนอกของเคร่ืองพิมพ์
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8 การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์

● เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัเครือข่ายไร้สายโดยใชเ้ราเตอร์

● การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์

● การตั้งค่าระบบไร้สาย

● เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพข์องคุณเขา้กบัคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย USB (การเช่ือมต่อท่ีไม่ผา่นเครือข่าย)

● การเปล่ียนจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● เคร่ืองมือจดัการเคร่ืองพิมพข์ั้นสูง (สาํหรับเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อกบัเครือข่าย)

● เคลด็ลบัสาํหรับการตั้งค่าและใชเ้คร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย
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เช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์เข้ากบัเครือข่ายไร้สายโดยใช้เราเตอร์
หากตอ้งการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัเครือข่ายท่ีรองรับการเช่ือมต่อไร้สายผา่น WLAN 802.11 คุณตอ้งมีส่ิงต่อไปน้ี:

● เครือข่ายไร้สาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอร์หรือสถานีแม่ข่ายไร้สาย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz

● คอมพิวเตอร์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณตอ้งการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์

● ช่ือเครือข่าย (SSID)

● คีย ์WEP หรือ วลีรหสัผา่น WPA (หากจาํเป็น)

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์

1. จากหนา้จอหลกับนแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะ  (ระบบไร้สาย)

2. แตะ Settings (การตั้งค่า)

3. แตะ Wireless Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) หรือ Wi-Fi Protected Setup (ตั้งค่าการป้องกนั Wi-Fi)

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อดาํเนินการตั้งค่าใหเ้สร็จส้ิน

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่ (Windows)

1. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์คลิก Utilities (ยทิูลิตี)

3. เลือก Printer Setup & Software Selection (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละการเลือกซอฟตแ์วร์)

4. เลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพใ์หม่) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

การเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ใหม่ (OS X)

1. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

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

3. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

4. เลือกเคร่ืองพิมพใ์หม่จากรายการ
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การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพมิพ์แบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เราเตอร์
ดว้ย Wi-Fi Direct คุณสามารถพิมพแ์บบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัการใชง้านแบบไร้สายได ้โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั
เครือข่ายไร้สายท่ีมีอยู่

แนวทางปฏิบัตใินการใช้ Wi-Fi Direct

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีจาํเป็นไวแ้ลว้

– หากคุณใชค้อมพิวเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP

หากคุณยงัไม่ไดติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP ในคอมพิวเตอร์ ใหเ้ช่ือมต่อกบั Wi-Fi Direct ก่อน จากนั้นจึงติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์เลือก 
Wireless (ไร้สาย) เม่ือไดรั้บแจง้จากซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพร์ะบุประเภทการเช่ือมต่อ

– ถา้คุณตอ้งการใชอุ้ปกรณ์พกพา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งแอพสาํหรับการพิมพท่ี์ใชง้านร่วมกนัไดแ้ลว้ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิมพจ์าก
อุปกรณ์พกพา โปรดเขา้ไปท่ี www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Wi-Fi Direct สาํหรับเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู่

● คุณสามารถใชก้ารเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct เดียวกนัไดก้บัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสูงสุดหา้เคร่ือง

● Wi-Fi Direct สามารถใชง้านไดแ้มข้ณะเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์โดยใชส้าย USB หรือกบัเครือข่ายโดยใชก้ารเช่ือมต่อแบบไร้สาย

● Wi-Fi Direct ไม่สามารถใชใ้นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรือเคร่ืองพิมพก์บัอินเทอร์เน็ต

วธีิการเปิด Wi-Fi Direct

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (Wi-Fi Direct)

2. แตะ Settings (การตั้งค่า) แลว้แตะ Wi-Fi Direct เพื่อเปิดใชง้าน

3. กดปุ่ม Back (ยอ้นกลบั) แลว้หาช่ือ Wi-Fi Direct และรหสัผา่นจากเมนู Wi-Fi Direct Details (รายละเอียด Wi-Fi Direct)

คาํแนะนํา: คุณยงัสามารถเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct ไดจ้าก EWS หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช ้EWS โปรดดูท่ี เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั 
ในหนา้ 94

การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาทีใ่ช้งานไร้สายได้ซ่ึงสนับสนุน Wi-Fi Direct

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดติ้ดตั้งปลัก๊อิน HP Print Service เวอร์ชัน่ล่าสุดลงในอุปกรณ์พกพาของคุณแลว้ คุณสามารถดาวนโ์หลดปลัก๊อินน้ีไดจ้าก Google 
Play

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi Direct บนอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

3. จากอุปกรณ์พกพา ใหเ้ลือกเอกสารจากแอพพลิเคชัน่ท่ีพิมพเ์อกสารได ้แลว้เลือกตวัเลือกพิมพเ์อกสาร

รายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์มีอยูจ่ะปรากฏข้ึน

4. จากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์มีอยู ่เลือกตวัท่ีมีช่ือ Wi-Fi Direct เช่น DIRECT-**-HP OfficeJet 3830 (** เป็นอกัขระพิเศษสาํหรับระบุเคร่ืองพิมพ์
ของคุณ) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเคร่ืองพิมพแ์ละอุปกรณ์พกพา

THWW การเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองพิมพแ์บบไร้สายโดยไม่ตอ้งใชเ้ราเตอร์ 87
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การพมิพ์จากอุปกรณ์พกพาทีเ่ปิดใช้งานไร้สายได้ทีไ่ม่รองรับ Wi-Fi Direct

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

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi ท่ีอุปกรณ์พกพาของคุณ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัอุปกรณ์พกพา

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์พกพาของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช่ือมต่อกบัเครือข่ายใหม่จากอุปกรณ์พกพา เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวธีิการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wi-Fi Direct จากรายการเครือ
ข่ายไร้สายท่ีแสดง เช่น DIRECT-**-HP OfficeJet 3830 (โดยท่ี ** คืออกัขระเฉพาะในการระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ)

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้ากบัคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนบัสนุน Wi-Fi คุณไม่สามารถใช ้Wi-Fi Direct 

3. เช่ือมต่อเครือข่ายใหม่จากคอมพิวเตอร์ เช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายหรือฮอ็ตสปอตใหม่ตามวธีิการปกติของคุณ เลือกช่ือ Wi-Fi Direct จากรายช่ือเครือข่ายไร้
สายท่ีปรากฏข้ึน เช่น DIRECT-**-HP OfficeJet 3830 (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุ
บนเคร่ืองพิมพ)์

ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. ไปท่ีขั้นตอนท่ี 5 หากติดตั้งเคร่ืองพิมพติ์ดตั้งและเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายไร้สาย ไวแ้ลว้ หากติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยใชส้าย USB ไวแ้ลว้ ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างเพื่อติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์โดยใชก้ารเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct ของ HP

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1: คลิกลูกศรลงท่ีมุมล่างซา้ยของหนา้จอเร่ิม เลือกช่ือเคร่ืองพิมพ ์แลว้คลิก Utilities (ยทิูลิต้ี)

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

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

b. คลิก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์) แลว้เลือก Connect a new printer (เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพ์
ใหม่)
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c. เม่ือหนา้จอซอฟตแ์วร์ Connection Options (ตวัเลือกการเช่ือมต่อ) แสดงข้ึน ใหเ้ลือก Wireless (ไร้สาย) 

เลือกช่ือซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์HP จากรายการเคร่ืองพิมพท่ี์ตรวจพบ

d. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

5. พิมพเ์อกสารของคุณ

การพมิพ์จากคอมพวิเตอร์ทีเ่ปิดใช้งานระบบไร้สายได้(OS X)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณเปิด Wi-Fi Direct บนเคร่ืองพิมพ์

2. เปิด Wi-Fi ในคอมพิวเตอร์

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารท่ีใหม้าโดย Apple

3. คลิกท่ีไอคอน Wi-Fi จากนั้นเลือกช่ือ Wi-Fi Direct เช่น DIRECT-**-HP OfficeJet 3830 (โดย ** เป็นอกัขระเฉพาะระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ 
ส่วน XXXX เป็นรุ่นเคร่ืองพิมพท่ี์ระบุบนเคร่ืองพิมพ)์

หากเปิดใชง้าน Wi-Fi Direct พร้อมฟังกช์ัน่ความปลอดภยั โปรดป้อนรหสัผา่นเม่ือไดรั้บพร้อมท์

4. เพิ่มเคร่ืองพิมพ์

a. เปิด System Preferences (ลกัษณะทีต้่องการของระบบ)

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

c. คลิก + ใตร้ายช่ือเคร่ืองพิมพท์างดา้นซา้ย

d. เลือกเคร่ืองพิมพจ์ากรายช่ือเคร่ืองพิมพท่ี์พบ (คาํวา่ “Bonjour” จะแสดงขึ้นในคอลมันข์วาถดัจากช่ือเคร่ืองพิมพ)์ แลว้คลิก Add (เพิ่ม)
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การตั้งค่าระบบไร้สาย
จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถกาํหนดค่าและจดัการการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ ์และจดัการเครือข่ายไดห้ลากหลายรูปแบบ

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

การเปิดหรือปิดฟังก์ช่ันไร้สายของเคร่ืองพมิพ์

ไฟแสดงสถานะไร้สายสีฟ้าบนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพจ์ะสวา่งข้ึน เม่ือระบบไร้สายของเคร่ืองพิมพเ์ปิดทาํงาน

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ระบบไร้สาย)

2. แตะ Settings (การตั้งค่า)

3. กดเลือก Wireless (ไร้สาย) เพื่อเปิดหรือปิด

การดูรายละเอยีดระบบไร้สาย

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (ระบบไร้สาย) แลว้แตะ Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ View Wireless Details (ดูรายละเอียดระบบไร้สาย)

วธีิการพมิพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สาย

รายงานทดสอบระบบไร้สายจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะของเคร่ืองพิมพ ์ฮาร์ดแวร์แอดเดรส (MAC) และ IP แอดเดรส หากเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ 
รายงานทดสอบจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตั้งค่าเครือข่ายนั้น

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ระบบไร้สาย)

2. แตะ Settings (การตั้งค่า) แลว้แตะ Print Reports (รายงานการพิมพ)์

3. กดเลือก Print Wireless Test Report (พิมพร์ายงานการทดสอบไร้สาย)

วธีิการพมิพ์หน้าการกาํหนดค่าเครือข่าย

1. จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก  (ระบบไร้สาย)

2. แตะ Settings (การตั้งค่า) แตะ Print Reports (รายงานการพิมพ)์ แลว้แตะ Network Configuration Page (หนา้การกาํหนดค่าเครือ
ข่าย)

การเปลีย่นการตั้งค่าระบบไร้สาย

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (ระบบไร้สาย) แลว้แตะ Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

3. เลือกรายการท่ีคุณตอ้งการเปล่ียนแปลง

4. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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การเรียกคนืการตั้งค่าเร่ิมต้นให้เป็นการตั้งค่าเร่ิมต้น

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (ระบบไร้สาย) แลว้แตะ Settings (การตั้งค่า)

2. กดเลือก Restore Network Settings (เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่าย)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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เช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ของคุณเข้ากบัคอมพวิเตอร์โดยใช้สาย USB (การเช่ือมต่อทีไ่ม่ผ่านเครือข่าย)
เคร่ืองพิมพมี์พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงสาํหรับการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์อยูท่ี่ดา้นหลงัเคร่ือง

วธีิการเช่ือมต่อเคร่ืองพมิพ์ด้วยสาย USB 

1. โปรดเขา้ไปท่ี 123.hp.com เพื่อดาวนโ์หลดและติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หา้มต่อสาย USB กบัเคร่ืองพิมพจ์นกวา่จะไดรั้บขอ้ความแจง้ใหท้าํเช่นนั้น

2. ปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฏบนหนา้จอ เม่ือไดรั้บแจง้จากระบบ ใหเ้ช่ือมต่อผลิตภณัฑก์บัคอมพิวเตอร์ดว้ยการเลือก USB ในหนา้จอ Connection 
Options (ตวัเลือกการเช่ือมต่อ)

3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ

หากมีการติดตั้ง ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ไวแ้ลว้ เคร่ืองพิมพจ์ะทาํงานในรูปแบบอุปกรณ์ Plug and Play
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การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นการเช่ือมต่อแบบไร้สาย
หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพน้ี์เป็นคร้ังแรก และติดตั้งซอฟตแ์วร์ผา่นสาย USB และเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง คุณสามารถเปล่ียนเป็นการเช่ือมต่อ
เครือข่ายแบบไร้สายไดโ้ดยง่าย คุณตอ้งใชเ้ครือข่ายไร้สาย 802.11b/g/n ท่ีมีเราเตอร์ไร้สายหรือสถานีแม่ข่าย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพส์นบัสนุนเฉพาะการเช่ือมต่อท่ีใช ้2.4GHz เท่◌่านั้น

ก่อนท่ีจะเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นเครือข่ายไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่: 

● เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่ออยูก่บัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB จนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหถ้อดสาย

● คอมพิวเตอร์ตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไร้สายท่ีคุณตอ้งการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย(Windows)

1. เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

2. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Utilities (ยทิูลิต้ี)

3. เลือก Printer Setup & Software (การติดตั้งเคร่ืองพิมพแ์ละซอฟตแ์วร์)

4. เลือก Convert a USB connected printer to wireless (แปลงการเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์บบ USB เป็นแบบไร้สาย) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ี
ปรากฏบนหนา้จอ

การเปลีย่นจากการเช่ือมต่อแบบ USB เป็นเครือข่ายไร้สาย (OS X) 

1. เช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัเครือข่ายไร้สายของคุณ

2. ใช ้HP Setup Assistant (ตวัช่วยการติดตั้ง) ใน Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (แอพพลิเคชนั/
Hewlett-Packard/ยทิูลิต้ีอุปกรณ์) เพื่อเปล่ียนการเช่ือมต่อซอฟตแ์วร์ไปยงัเคร่ืองพิมพน้ี์เป็นแบบไร้สาย
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เคร่ืองมอืจดัการเคร่ืองพมิพ์ขั้นสูง (สําหรับเคร่ืองพมิพ์ทีเ่ช่ือมต่อกบัเครือข่าย)
เม่ือเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัเครือข่ายแลว้ คุณสามารถใชเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) ดูขอ้มูลสถานะ แกไ้ขการตั้งค่า และจดัการเคร่ืองพิมพไ์ดจ้ากคอมพิวเตอร์ของ
คุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถเปิดและใช ้EWS โดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต อยา่งไรกต็าม คุณสมบติับางอยา่งจะไม่สามารถใชง้านได้

หมายเหตุ: หากตอ้งการดูหรือเปล่ียนการตั้งค่าบางอยา่ง คุณอาจตอ้งใชร้หสัผา่น

● เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั

● เก่ียวกบัคุกก้ี

เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั
คุณสามารถเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัไดด้ว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงต่อไปน้ี

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: เคร่ืองพิมพต์อ้งอยูใ่นเครือข่ายและตอ้งมี IP แอดเดรส

1. จากหนา้จอหลกั แตะ ระบบไร้สาย เพื่อแสดง IP แอดเดรสของเคร่ืองพิมพ์

2. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีรองรับบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใหพ้ิมพ ์IP แอดเดรสหรือช่ือโฮสตท่ี์กาํหนดใหก้บัเคร่ืองพิมพน์ั้น

ตวัอยา่งเช่น หาก IP แอดเดรส คือ 192.168.0.12 ใหพ้ิมพแ์อดเดรสต่อไปน้ีในเวบ็เบราวเ์ซอร์: http://192.168.0.12

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัจาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์ (Windows) ของ HP

1. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

2. คลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Printer Home Page (EWS) (หนา้หลกัของเคร่ืองพิมพ ์(EWS))

การเปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวัโดยใช้ Wi-Fi Direct

1. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ  (Wi-Fi Direct)

2. ถา้หนา้จอแสดงวา่ Wi-Fi Direct เป็น Off (ปิด) ใหแ้ตะ Settings (การตั้งค่า) แลว้แตะ Wi-Fi Direct เพื่อเปิดใชง้าน

3. จากคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคุณ ใหเ้ปิดระบบไร้สาย คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wi-Fi Direct ตวัอยา่งเช่น DIRECT-**-HP OfficeJet 3830 
(โดยท่ี ** เป็นอกัขระเฉพาะท่ีระบุเคร่ืองพิมพข์องคุณ) ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

4. ในเวบ็เบราวเ์ซอร์ท่ีสนบัสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พิมพแ์อดเดรสต่อไปน้ี http://192.168.223.1

เกีย่วกบัคุกกี้
Embedded Web Server (เวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS)) จะจดัเกบ็ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ๆ (คุกก้ี) ไวใ้นฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเม่ือคุณเรียกดู ไฟลเ์หล่าน้ีช่วย
ให ้EWS รู้จกัคอมพิวเตอร์ของคุณในคร้ังต่อไปท่ีคุณเขา้เยีย่มชม เช่น หากคุณกาํหนดค่าภาษาของ EWS คุกก้ีจะช่วยจดจาํวา่คุณไดเ้ลือกภาษาใดไว ้ดงันั้น ในคร้ังต่อไป
ท่ีคุณเขา้ถึง EWS หนา้เวบ็เหล่านั้นกจ็ะแสดงผลในภาษานั้น คุกก้ีบางประเภท (เช่น คุกก้ีท่ีเกบ็การกาํหนดลกัษณะเฉพาะลกูคา้) จะถูกจดัเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์จนกวา่
คุณจะลา้งออกดว้ยตนเอง
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คุณสามารถกาํหนดค่าใหเ้บราวเ์ซอร์ยอมรับคุกก้ีทั้งหมด หรือกาํหนดค่าใหแ้จง้เตือนทุกคร้ังเม่ือมีการเสนอคุก้ก้ี ซ่ึงช่วยใหคุ้ณตดัสินใจไดว้า่ควรตอบรับหรือปฏิเสธคุกก้ีใด 
นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใชเ้บราวเ์ซอร์เพื่อลบคุกก้ีท่ีไม่ตอ้งการออกได้

หากคุณปิดใชง้านคุกก้ี คุณจะปิดใชง้านคุณสมบติัใดคุณสมบติัหน่ึงหรือหลายคุณสมบติัต่อไปน้ีดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของคุณ

● การใชต้วัช่วยการติดตั้งบางประเภท

● การจดจาํการตั้งค่าภาษาเบราวเ์ซอร์ของ EWS

● การปรับเปล่ียนหนา้ของ EWS หนา้หลกั ใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะตวั

สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิเปล่ียนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตวัหรือการตั้งค่าคุก้ก้ี และวธีิดูหรือลบคุก้ก้ี โปรดขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็เบราวเ์ซอร์ของคุณ
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เคลด็ลบัสําหรับการตั้งค่าและใช้เคร่ืองพมิพ์บนเครือข่าย
ใชเ้คลด็ลบัดงัต่อไปน้ีเพื่อตั้งค่าและใชเ้คร่ืองพิมพบ์นเครือข่าย:

● เม่ือติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราเตอร์ไร้สายเปิดทาํงานอยู ่เคร่ืองพิมพจ์ะคน้หาเราเตอร์ไร้สาย แลว้จึงแสดงรายช่ือเครือ
ข่ายท่ีตรวจพบบนหนา้จอ

● หากตอ้งการตรวจสอบการเช่ือมต่อไร้สายบนเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะปุ่ม  (ระบบไร้สาย) บนแผงควบคุมเพื่อเปิดเมนู Wireless (ระบบไร้สาย) หากหนา้

จอแสดง Wireless Off (ระบบไร้สายปิดอยู)่ หรือ Not Connected (ไม่ไดเ้ช่ือมต่อ) ใหแ้ตะ (Settings (การตั้งค่า) แลว้แตะ Wireless 
Setup Wizard (ตวัช่วยการติดตั้งแบบไร้สาย) ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อตั้งค่าการเช่ือมต่อไร้สายของเคร่ืองพิมพ์

● หากคอมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบั Virtual Private Network (VPN) คุณตอ้งยกเลิกการเช่ือมต่อกบั VPN ก่อนจึงจะสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์อ่ืนบน
เครือข่าย ซ่ึงรวมถึงเคร่ืองพิมพ์

● เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการกาํหนดค่าเครือข่ายและเคร่ืองพิมพข์องคุณสาํหรับการพิมพแ์บบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วธีิคน้หาการตั้งค่าความปลอดภยัเครือข่ายของคุณ คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้เก่ียวกบั HP Print and Scan Doctor คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

หมายเหตุ:  ยทิูลิต้ีน้ีมีเฉพาะในระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

● เรียนรู้วธีิเปล่ียนจากการเช่ือมต่อ USB ไปเป็นแบบไร้สาย คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์

● เรียนรู้วธีิทาํงานร่วมกบัไฟร์วอลลแ์ละโปรแกรมป้องกนัไวรัสในขณะติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลน์
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9 การแก้ไขปัญหา

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษติด

● ปัญหาเก่ียวกบัตลบับรรจุหมึก

● ปัญหาการพิมพ์

● ปัญหาการทาํสาํเนา

● ปัญหาสแกน

● ปัญหาโทรสาร

● ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ

● ปัญหาเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพิมพ์

● การบาํรุงรักษาตวัป้อนเอกสาร

● ฝ่ายสนบัสนุนของ HP
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ปัญหาการป้อนกระดาษและกระดาษตดิ
คุณตอ้งการทาํอะไร

การนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

การแกปั้ญหากระดาษติด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

คาํแนะนาํสาํหรับการดึงกระดาษติดและการแกปั้ญหาเก่ียวกบักระดาษหรือการป้อนกระดาษ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนํากระดาษทีต่ดิอยู่ออก

กระดาษติดอาจอยูไ่ดใ้นหลายตาํแหน่ง

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดป้อนกระดาษ

1. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดป้อนกระดาษ

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีวตัถุแปลกปลอมขวางทางกระดาษ แลว้ใส่กระดาษใหม่อีกคร้ัง

หมายเหตุ: ตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษจะช่วยป้องกนัไม่ใหว้ตัถุแปลกปลอมหล่นลงไปขวางทางกระดาษซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดท่ีร้ายแรงได ้อยา่
ถอดตวัป้องกนัถาดป้อนกระดาษ 

3. แตะ OK (ตกลง) บนหนา้จอแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อทาํงานท่ีคา้งไวต่้อไป

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากถาดรับกระดาษออก

1. ค่อยๆ ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากถาดรับกระดาษออก
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2. แตะ OK (ตกลง) บนหนา้จอแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อทาํงานท่ีคา้งไวต่้อไป

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากส่วนเข้าถงึตลบัหมกึพมิพ์

1. กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ เพื่อปิดเคร่ืองพิมพ์

2. ปิดแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก แลว้หมุนถาดรับกระดาษออกตามเขม็นาฬิกาเพื่อใส่ถาดลงในเคร่ืองพิมพ์

3. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

4. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ์

5. ถา้แคร่ตลบัหมึกพิมพอ์ยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ ์ใหเ้ล่ือนออกไปทางดา้นขวา
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6. ดึงกระดาษท่ีติดออก

7. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ปิดฝาครอบดา้นหนา้

8. ดึงถาดรับกระดาษออกและแกนเลื่อนของถาดออกมา

9. กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

วธีิการดงึกระดาษตดิออกจากภายในตวัเคร่ืองพมิพ์

1. กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ เพื่อปิดเคร่ืองพิมพ์

2. หงายเคร่ืองพิมพข้ึ์น หาฝาปิดเพื่อความสะอาดท่ีอยูด่า้นล่างเคร่ืองพิมพ ์แลว้ดึงแถบทั้ง 2 ดา้นของฝาเพื่อเปิดออก

3. ดึงกระดาษท่ีติดอยูอ่อก
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4. ปิดฝาปิด ค่อยๆ ดนัฝาปิดกลบัเขา้ท่ีเดิมบนเคร่ืองพิมพจ์นกระทัง่สลกัทั้งสองขา้งเขา้ท่ี

5. หงายเคร่ืองพิมพข้ึ์น แลว้กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

วธีิดงึกระดาษทีต่ดิอยู่ออกจากตวัป้อนกระดาษ

1. ยกฝาครอบตวัป้อนกระดาษข้ึน

2. ยกแถบท่ีอยูบ่นขอบดา้นหนา้ของตวัป้อนกระดาษขึ้น
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3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากลูกกล้ิง

ข้อควรระวงั: หากกระดาษฉีกขาดในขณะดึงกระดาษออกจากลกูกล้ิง ใหต้รวจสอบลูกกล้ิงและลอ้เพื่อหาเศษกระดาษท่ีอาจตกคา้งอยูด่า้นในเคร่ืองพิมพ ์หาก
คุณไม่นาํเศษกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากเคร่ืองพิมพใ์หห้มด กอ็าจทาํใหเ้กิดปัญหากระดาษติดไดอี้ก

4. ปิดฝาครอบของตวัป้อนเอกสารโดยกดฝาครอบใหแ้น่นจนลอ็กเขา้ท่ี

5. แตะ OK (ตกลง) บนหนา้จอแผงควบคุมเคร่ืองพิมพเ์พื่อทาํงานท่ีคา้งไวต่้อไป

การนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

การแกไ้ขปัญหาแค่ตลบัหมึกพิมพติ์ด ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

หากมีส่ิงกีดขวางแคร่ตลบัหมึกพิมพ ์หรือแคร่ตลบัหมึกพิมพเ์คล่ือนไหวลาํบาก ใหดู้คาํแนะนาํแบบทีละขั้นตอน

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการนําส่ิงกดีขวางออกจากแคร่ตลบัหมกึพมิพ์

1. นาํส่ิงกีดขวาง เช่น กระดาษ ออกจากแคร่ตลบัหมึกพิมพ์

หมายเหตุ: หา้มใชเ้คร่ืองมือใดๆ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ในการนาํกระดาษท่ีติดออก ใชค้วามระมดัระวงัทุกคร้ังเม่ือนาํกระดาษท่ีติดอยูอ่อกจากภายในเคร่ืองพิมพ์

2. หากตอ้งการความช่วยเหลือจากหนา้จอเคร่ืองพิมพ ์ใหแ้ตะ Help (วธีิใช)้ จากหนา้จอหลกั แตะ How to Videos (วดีิโอวธีิใช)้ แลว้แตะ Clear 
Carriage Jam (ดึงกระดาษท่ีติดในแคร่)

เรียนรู้วธีิการป้องกนักระดาษตดิขดั
เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระดาษติด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํต่อไปน้ี

● อยา่ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● ควรนาํกระดาษท่ีพิมพแ์ลว้ออกจากถาดรับกระดาษอยา่งสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบวา่กระดาษท่ีใส่ในถาดป้อนกระดาษนั้นเรียบเสมอกนั และขอบไม่โคง้งอหรือฉีกขาด

● อยา่ผสมรวมประเภทกระดาษหรือขนาดกระดาษท่ีแตกต่างกนัลงในถาดป้อนกระดาษ ปึกกระดาษทั้งหมดในถาดป้อนกระดาษตอ้งเป็นประเภทและขนาดเดียวกนั
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● ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษโคง้งอ

● อยา่ดนักระดาษเขา้ไปในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

● อยา่ป้อนกระดาษเพิ่มในระหวา่งท่ีเคร่ืองพิมพก์าํลงัพิมพง์าน หากกระดาษกาํลงัจะหมดในเคร่ืองพิมพ ์ใหร้อจนกระทัง่ขอ้ความเตือนกระดาษหมดปรากฏขึ้นก่อน 
แลว้จึงป้อนกระดาษเพิ่ม

การแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษ
คุณกาํลงัประสบปัญหาในลกัษณะใด

● ถาดป้อนกระดาษเข้าไม่ดงึกระดาษ   

– ตรวจสอบวา่ไดใ้ส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การใส่วสัดุพิมพ ์ในหนา้ 7

– ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษ
โคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่โคง้งอ ดดักระดาษโดยการงอกระดาษที่โคง้ในทิศทางตรงกนัขา้ม

● หน้ากระดาษบิดเบีย้ว   

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่กระดาษทางดา้นขวาสุดของถาดป้อนกระดาษและตวัปรับความกวา้งกระดาษอยูชิ่ดพอดีกบัดา้นซา้ยของกระดาษ

– ใส่กระดาษเขา้ในเคร่ืองพิมพเ์ม่ือเคร่ืองไม่ไดก้าํลงัพิมพง์านอยูเ่ท่านั้น

● กระดาษหลายแผ่นขณะนีก้าํลงัถูกดงึเข้า  

– ปรับตวัปรับความกวา้งกระดาษในถาดป้อนกระดาษใหพ้อดีกบักระดาษทุกชนิด ตรวจดูวา่ตวัปรับความกวา้งกระดาษไม่ทาํใหก้ระดาษในถาดป้อนกระดาษ
โคง้งอ

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดใ้ส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษมากเกินไป

– ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผน่กระดาษท่ีใส่เขา้ไปไม่ติดกนั

– ใชก้ระดาษ HP เพื่อการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดีท่ีสุด
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ปัญหาเกีย่วกบัตลบับรรจุหมกึ
การแก้ปัญหาเกีย่วกบัตลบับรรจุหมกึ

หากเกิดขอ้ผดิพลาดหลงัจากติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์หรือมีขอ้ความท่ีแสดงวา่มีปัญหาเก่ียวกบัตลบัหมึกพิมพ ์ใหล้องดึงตลบัหมึกพิมพอ์อก ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ดึงเทปพลาสติก
ท่ีเป็นช้ินส่วนป้องกนัออกจากตลบัหมึกพิมพทุ์กอนัแลว้ แลว้ใส่ตลบัหมึกพิมพเ์ขา้ไปใหม่ หากยงัไม่ไดผ้ล ใหท้าํความสะอาดหนา้สมัผสัของตลบัหมึกพิมพ ์หากยงัไม่
สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้ใหเ้ปล่ียนตลบับรรจุหมึก สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์โปรดดู เปล่ียนตลบัหมึกพิมพ ์ในหนา้ 79

วธีิทาํความสะอาดหน้าสัมผสัตลบัหมกึพมิพ์

ข้อควรระวงั: ขั้นตอนการทาํความสะอาดควรใชเ้วลาเพียงสองสามนาที ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งตลบัหมึกพิมพก์ลบัเขา้ไปในเคร่ืองพิมพท์นัทีหลงัจากทาํความ
สะอาด เราไม่แนะนาํใหน้าํตลบัหมึกพิมพอ์อกมาอยูน่อกเคร่ืองพิมพน์านกวา่ 30 นาที เพราะอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อหวัพิมพห์รือตลบัหมึกพิมพ์

1. ตรวจสอบวา่เปิดเคร่ืองอยู่

2. ปิดแกนเล่ือนของถาดรับกระดาษออก แลว้หมุนถาดรับกระดาษออกตามเขม็นาฬิกาเพื่อใส่ถาดลงในเคร่ืองพิมพ์

3. เปิดฝาครอบดา้นหนา้ของเคร่ืองพิมพ์

4. เปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพแ์ละรอใหแ้คร่พิมพเ์ล่ือนมาอยูต่รงกลางเคร่ืองพิมพ์
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5. นาํตลบัหมึกพิมพท่ี์ระบุในขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดออก

6. ทาํความสะอาดหนา้สมัผสัตลบัหมึกพิมพแ์ละหนา้สมัผสัเคร่ืองพิมพ์

a. จบัดา้นขา้งของตลบัหมึกพิมพโ์ดยใหห้งายดา้นล่างข้ึน แลว้หาตาํแหน่งของแถบหนา้สมัผสัไฟฟ้าบนตลบัหมึกพิมพ์

หนา้สมัผสัไฟฟ้าจะเป็นจุดสีทองเลก็ๆ บนตลบัหมึกพิมพ์

b. เช็ดเฉพาะแถบหนา้สมัผสัโดยใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขน

ข้อควรระวงั: ระวงัอยา่เช็ดส่วนอ่ืนนอกจากแถบหนา้สมัผสั และอยา่ใหมี้รอยเป้ือนของหมึกหรือเศษวสัดุอ่ืนๆ ติดอยูบ่นตลบัหมึกพิมพ์

c. คน้หาแถบหนา้สมัผสัในหวัพิมพท่ี์ดา้นในของเคร่ืองพิมพ์

หนา้สมัผสัของเคร่ืองพิมพจ์ะเป็นชุดปุ่มสีทองซ่ึงมีตาํแหน่งตรงกบัหนา้สมัผสับนตลบัหมึกพิมพ์

d. ใชก้า้นสาํลีแหง้หรือผา้แหง้ท่ีไม่มีขนเชด็แถบหนา้สมัผสั

7. ติดตั้งตลบัหมึกพิมพใ์หม่

8. ปิดฝาครอบตลบัหมึกพิมพ ์แลว้ปิดฝาครอบดา้นหนา้

9. ตรวจดูวา่ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดหายไปแลว้หรือยงั หากยงัคงมีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพ ์แลว้เปิดใหม่

หมายเหตุ: ถา้ปัญหามาจากตลบับรรจุหมึกเพียงตลบัเดียว คุณสามารถนาํตลบัหมึกออกและใชโ้หมดตลบัหมึกพิมพเ์ดียวเพื่อใชง้านเคร่ืองพิมพด์ว้ยตลบัหมึกพิมพเ์พียง
ตลบัเดียวเท่านั้น

การแก้ปัญหาเกีย่วกบัความเข้ากนัได้ของตลบับรรจุหมกึ
ตลบัหมึกพิมพไ์ม่สามารถใชง้านร่วมกบัเคร่ืองพิมพข์องคุณได ้ขอ้ผดิพลาดน้ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือคุณติดตั้งตลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ลงในเคร่ืองพิมพท่ี์ไม่ได้
ลงทะเบียนไวใ้นโปรแกรม HP Instant Ink และยงัอาจเกิดข้ึนเม่ือก่อนหนา้มีการใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP Instant Ink ในเคร่ืองพิมพอ่ื์นท่ีมีการลงทะเบียนไวใ้น
โปรแกรม HP Instant Ink
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ปัญหาการพมิพ์
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาหน้าทีไ่ม่พมิพ์ (พมิพ์ไม่ได้)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการ
พิมพแ์ละสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะพยายามวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ:  ยทิูลิต้ีน้ีมีเฉพาะในระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

แกไ้ขปัญหาเคร่ืองไม่พิมพง์าน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ตอบสนองหรือไม่พิมพ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) และตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการ
ในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาพมิพ์ไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์ (Windows)

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ และมีกระดาษอยูใ่นถาดป้อนกระดาษ หากยงัไม่สามารถพิมพง์านได ้ใหล้องปฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี:

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพแ์ละแกไ้ขปัญหาดว้ยการทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

2. หากคุณใชส้าย USB เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์ใหถ้อดสาย USB ออกและเช่ือมต่อใหม่ หากคุณเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้กบัเคร่ืองพิมพด์ว้ยการ
เช่ือมต่อระบบไร้สาย ใหต้รวจสอบวา่การเช่ือมต่อยงัทาํงานอยู่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

การตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะท่ีมุมบนดา้นขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบชุดทางลดั คลิกไอคอน การตั้งค่า คลิกหรือ
แตะ แผงควบคุม จากนั้นคลิกหรือแตะ ดูอุปกรณ์และเคร่ืองพมิพ์

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers 
(เคร่ืองพิมพ)์

● Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and 
Faxes (เคร่ืองพิมพแ์ละโทรสาร)

b. ดบัเบิลคลิกหรือคลิกขวาท่ีไอคอนสาํหรับเคร่ืองพิมพข์องคุณ จากนั้นเลือก See what’s printing (ดูงานท่ีกาํลงัพิมพอ์ยู)่ เพื่อเปิดคิวการพิมพ์

c. บนเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ)์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีการทาํเคร่ืองหมายถกูหนา้รายการ Pause Printing (หยดุการพิมพช์ัว่คราว) หรือ 
Use Printer Offline (ใชเ้คร่ืองพิมพแ์บบออฟไลน)์

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ใหล้องพิมพอี์กคร้ัง
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4. ตรวจสอบวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพไ์วเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

การตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ได้รับการตั้งค่าเป็นเคร่ืองพมิพ์เร่ิมต้น

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะท่ีมุมบนดา้นขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบชุดทางลดั คลิกไอคอน การตั้งค่า คลิกหรือ
แตะ แผงควบคุม จากนั้นคลิกหรือแตะ ดูอปุกรณ์และเคร่ืองพมิพ์

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์

● Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers 
(เคร่ืองพิมพ)์

● Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and 
Faxes (เคร่ืองพิมพแ์ละโทรสาร)

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

c. ถา้เคร่ืองพิมพอ่ื์นถกูตั้งค่าไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้ ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งและเลือก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็นเคร่ืองพิมพ์
เร่ิมตน้)

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

5. รีสตาร์ทท่ีเกบ็พกังานพิมพ์

การรีสตาร์ททีเ่กบ็พกังานพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

Windows 8.1 และ Windows 8

i. ช้ีหรือแตะมุมบนขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบทางลดั แลว้คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า)

ii. คลิกหรือแตะ Control Panel (แผงควบคุม) และคลิกหรือแตะ System and Security (ระบบและการรักษาความปลอดภยั)

iii. คลิกหรือแตะ Administrative Tools (เคร่ืองมือการดูแลระบบ) แลว้ดบัเบิลคลิกหรือแตะสองคร้ัง Services (บริการ)

iv. คลิกขวาหรือแตะท่ี Print Spooler (ท่ีเกบ็พกังานพิมพ)์ คา้งไว ้แลว้คลิก Properties (คุณสมบติั)

v. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถดัจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน้) ใหต้รวจดูวา่ไดเ้ลือก Automatic (อตัโนมติั) ไวแ้ลว้

vi. หากบริการไม่ทาํงาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ใหค้ลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิกหรือแตะ OK (ตกลง)

Windows 7

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก System and Security (ระบบ
และความปลอดภยั) แลว้คลิก Administrative Tools (เคร่ืองมือในการดูแล)

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler (ตวัจดัคิวงานพิมพ)์ แลว้คลิก Properties (คุณสมบติั)

THWW ปัญหาการพิมพ์ 107



iv. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถดัจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน้) ใหต้รวจดูวา่ไดเ้ลือก Automatic (อตัโนมติั) ไวแ้ลว้

v. หากบริการไม่ทาํงาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ใหค้ลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows Vista

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก System and Maintenance 
(ระบบและการบาํรุงรักษา) และคลิก Administrative Tools (เคร่ืองมือในการดูแล)

ii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการ)

iii. คลิกขวาท่ี Print Spooler service (บริการตวัจดัคิวงานพิมพ)์ แลว้คลิก Properties (คุณสมบติั)

iv. บนแทบ็ General (ทัว่ไป) ถดัจาก Startup type (ชนิดการเร่ิมตน้) ใหต้รวจดูวา่ไดเ้ลือก Automatic (อตัโนมติั) ไวแ้ลว้

v. หากบริการไม่ทาํงาน ในส่วน Service status (สถานะของบริการ) ใหค้ลิก Start (เร่ิม) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Windows XP

i. จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows ใหค้ลิกขวาท่ี My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉนั) 

ii. คลิก Manage (จดัการ) แลว้คลิก Services and Applications (บริการและโปรแกรมประยกุต)์

iii. ดบัเบิลคลิก Services (บริการ) แลว้เลือก Print Spooler

iv. คลิกขวาท่ี Print Spooler แลว้คลิก Restart (เร่ิมใหม่) เพื่อรีสตาร์ทบริการ

b. ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้

เคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้จะมีเคร่ืองหมายถกูในวงกลมสีดาํหรือสีเขียวอยูด่า้นขา้งเคร่ืองพิมพ์

c. ถา้เคร่ืองพิมพอ่ื์นถูกตั้งค่าไวเ้ป็นเคร่ืองพิมพเ์ร่ิมตน้ ใหค้ลิกขวาท่ีเคร่ืองพิมพท่ี์ถกูตอ้งและเลือก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็นเคร่ืองพิมพ์
เร่ิมตน้)

d. ลองใชเ้คร่ืองพิมพข์องคุณอีกคร้ัง

6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

7. ลบคิวการพิมพ์

การลบควิการพมิพ์

a. โปรดทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของคุณ:

● Windows 8.1 และ Windows 8: ช้ีไปท่ีหรือแตะท่ีมุมบนดา้นขวาของหนา้จอเพื่อเปิดแถบชุดทางลดั คลิกไอคอน การตั้งค่า คลิกหรือ
แตะ แผงควบคุม จากนั้นคลิกหรือแตะ ดูอปุกรณ์และเคร่ืองพมิพ์

● Windows 7: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเคร่ืองพิมพ)์
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● Windows Vista: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers 
(เคร่ืองพิมพ)์

● Windows XP: จากเมนู Start (เร่ิม) ของ Windows คลิก Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นคลิก Printers and 
Faxes (เคร่ืองพิมพแ์ละโทรสาร)

b. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอนเคร่ืองพิมพข์องคุณเพื่อเปิดคิวการพิมพ์

c. บนเมนู Printer (เคร่ืองพิมพ)์ ใหค้ลิก Cancel all documents (ยกเลิกเอกสารทั้งหมด) หรือ Purge Print Document (ลา้ง
เอกสารงานพิมพ)์ จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อยนืยนั

d. ถา้ยงัมีเอกสารอยูใ่นคิว ใหรี้สตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์และลองพิมพอี์กคร้ังหลงัจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเรียบร้อยแลว้

e. ตรวจสอบคิวการพิมพอี์กคร้ังเพื่อดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีขอ้มูลคา้งอยู ่จากนั้นจึงลองพิมพอี์กคร้ัง

การแก้ไขปัญหาการพมิพ์ (OS X)

1. ตรวจสอบขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข

2. ถอดสาย USB และเสียบกลบัเขา้ไปใหม่

3. ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดห้ยดุการทาํงานชัว่คราวหรือออฟไลน์

วธีิตรวจสอบว่าเคร่ืองพมิพ์ไม่ได้หยุดการทาํงานช่ัวคราวหรือออฟไลน์

a. ใน System Preferences (ลกัษณะท่ีตอ้งการของระบบ) คลิก Print & Fax (พิมพแ์ละส่งโทรสาร)

b. คลิกปุ่ม Open Print Queue (เปิดคิวการพิมพ)์

c. คลิกท่ีงานพิมพเ์พื่อเลือก

ใชปุ่้มต่อไปน้ีเพื่อจดัการกบังานพิมพ์

● Delete (ลบ): ยกเลิกงานพิมพท่ี์เลือก

● Hold (หยดุชัว่คราว): หยดุงานพิมพท่ี์เลือกไวช้ัว่คราว

● Resume (กลบัสู่การทาํงาน): พิมพง์านท่ีหยดุไวช้ัว่คราวต่อไป

● Pause Printer (หยดุเคร่ืองพิมพไ์วช้ัว่คราว): หยดุงานพิมพท์ั้งหมดในคิวการพิมพช์ัว่คราว

d. หากคุณเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ เรียบร้อยแลว้ ใหล้องพิมพใ์หม่อีกคร้ัง

4. รีสตาร์ทเคร่ืองคอมพิวเตอร์

การแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

คาํแนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับการแกไ้ขปัญหาคุณภาพงานพิมพส่์วนใหญ่ แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพการพิมพอ์อนไลน์

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานพมิพ์

หมายเหตุ: เพื่อป้องกนัตลบัหมึกพิมพแ์หง้ ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยใชปุ่้ม ข้อมูลจาํเพาะ เสมอ และรอจนกวา่ไฟของปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ จะดบัลง 
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การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (Windows)

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท ้และกระดาษท่ี HP แนะนาํ

2. ตรวจสอบซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่คุณไดเ้ลือกชนิดกระดาษท่ีเหมาะสมจากรายการแบบดึงลง Media (วสัดุพิมพ)์ และคุณภาพการพิมพใ์นพื้นท่ี 
Quality Settings (การตั้งค่าคุณภาพ)

ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) แลว้คลิก Set Preferences (ตั้งค่าลกัษณะท่ีตอ้งการ) เพื่อ
เขา้ถึงคุณสมบติัการพิมพ์

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณ ในหนา้ 76 ถา้ตลบัหมึกพิมพมี์หมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ย ควรเตรียมตลบัหมึกพิมพไ์ว้
สาํหรับเปล่ียน

4. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพงานพิมพดี์ท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษคุณภาพสูงของ HP หรือกระดาษท่ีไดม้าตรฐาน ColorLok สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 13

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํเฉพาะ
กระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษ
ภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ

5. ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์ จะปรากฎข้ึน

d. คลิก Align Ink Cartridges (ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการของอุปกรณ์)

เคร่ืองจะพิมพห์นา้การปรับตาํแหน่งออกมา
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e. วางหนา้สาํหรับปรับตาํแหน่งหมึกพิมพใ์หค้ว ํ่าลงบนมุมขวาดา้นหนา้ของกระจกสแกนเนอร์

f. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพเ์พื่อปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ ์รีไซเคิลหรือท้ิงกระดาษท่ีใชป้รับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

วธีิปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า)

c. แตะ Tools (เคร่ืองมอื) เลือก Align Printhead (ปรับตาํแหน่งหวัพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

6. พิมพห์นา้การวเิคราะห์หากตลบัหมึกพิมพย์งัเหลือหมึกพิมพอ์ยูม่าก

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์
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d. คลิก Print Diagnostic Information (พิมพข์อ้มูลวเิคราะห์) บนแทบ็ Device Reports (รายงานเก่ียวกบัอุปกรณ์) เพื่อพิมพห์นา้
การวเิคราะห์ ตรวจดูช่องสีนํ้าเงิน สีแดง สีเหลือง และสีดาํบนหนา้การวเิคราะห์

การพมิพ์หน้าการวเิคราะห์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก Setup (การตั้งค่า)

c. แตะ Tools (เคร่ืองมอื)

d. กดเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ)์

7. ทาํขั้นตอนตั้งแต่หน่ึงขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ ์หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องวา่งในช่องสีและช่องสีดาํในหนา้การวเิคราะห์

การทาํความสะอาดตลบัหมกึพมิพ์จาก ซอฟต์แวร์เคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. เปิด ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี เปิดซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16

c. ใน ซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ ์ใหค้ลิก Print, Scan & Fax (พมิพ์ สแกน และส่งโทรสาร) และคลิก Maintain Your Printer (ดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพข์องคุณ) เพื่อเขา้ถึง Printer Toolbox (กล่องเคร่ืองมือเคร่ืองพิมพ)์

d. คลิก Clean Printer (ทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ)์ บนแทบ็ Device Services (บริการอุปกรณ์) ปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีปรากฏบนหนา้จอ
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วธีิการทาํความสะอาดหัวพมิพ์จากจอแสดงผลของเคร่ืองพมิพ์

a. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

b. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า)

c. แตะ Tools (เคร่ืองมอื) เลือก Clean Cartridges (ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

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

การปรับปรุงคุณภาพงานพมิพ์ (OS X)

1. ตรวจสอบวา่คุณกาํลงัใชต้ลบัหมึกพิมพ ์HP ของแท้

2. ตรวจสอบวา่คุณไดเ้ลือกประเภทกระดาษและคุณภาพการพิมพท่ี์เหมาะสมในกล่องโตต้อบ Print (พิมพ)์ แลว้

3. ตรวจสอบระดบัหมึกพิมพโ์ดยประมาณเพื่อดูวา่มีหมึกพิมพเ์หลืออยูน่อ้ยหรือไม่

พิจารณาการเปล่ียนตลบัหมึกพิมพห์ากปริมาณหมึกพิมพมี์ระดบัตํ่า

4. ตรวจสอบประเภทของกระดาษ

เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพคุ์ณภาพดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษคุณภาพสูงของ HP หรือกระดาษท่ีไดม้าตรฐาน ColorLok® สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี ความรู้เบ้ือง
ตน้เก่ียวกบักระดาษ ในหนา้ 13

ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่กระดาษท่ีคุณใชพ้ิมพอ์ยูใ่นสภาพแบนราบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการพิมพภ์าพท่ีดีท่ีสุด ใหใ้ชก้ระดาษภาพถ่ายขั้นสูงของ HP

จดัเกบ็กระดาษชนิดพิเศษไวใ้นบรรจุภณัฑเ์ดิมภายในถุงพลาสติกท่ีซีลใหม่ วางไวบ้นพื้นผวิท่ีเรียบ และจดัเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้ เม่ือคุณพร้อมท่ีจะพิมพ ์ใหน้าํเฉพาะ
กระดาษท่ีตอ้งการใชอ้อกมาทนัที เม่ือพิมพเ์รียบร้อยแลว้ ใหน้าํกระดาษภาพถ่ายท่ีไม่ไดใ้ชใ้ส่กลบัลงในถุงพลาสติกตามเดิม การทาํเช่นน้ีจะช่วยป้องกนักระดาษ
ภาพถ่ายไม่ใหม้ว้นงอ

5. ปรับตาํแหน่งตลบัหมึกพิมพ์

การปรับตาํแหน่งตลบัหมกึพมิพ์จากซอฟต์แวร์

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เขา้ไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP OfficeJet 3830 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง)

e. คลิก Align (ปรับตาํแหน่ง) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

6. พิมพห์นา้ทดสอบ
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การพมิพ์หน้าทดสอบ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เขา้ไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP OfficeJet 3830 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Test Page (หนา้ทดสอบ)

e. คลิกปุ่ม Print Test Page (พิมพห์นา้ทดสอบ) และปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ตรวจสอบหนา้ทดสอบเพื่อดูวา่มีรอยหยกัในขอ้ความ หรือเสน้ร้ิวในขอ้ความและช่องสีหรือไม่ หากคุณเห็นรอยหยกัหรือเสน้ร้ิว หรือรอยพิมพข์าดในช่อง
สี ใหท้าํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั

7. ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพโ์ดยอตัโนมติั หากพบวา่มีเสน้ร้ิวหรือช่องวา่งในช่องสีและช่องสีในหนา้การวเิคราะห์

การทาํความสะอาดหัวพมิพ์โดยอตัโนมตัิ

a. ใส่กระดาษเปล่าขนาด A4 เขา้ไปในถาดกระดาษ

b. เปิด HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP)

หมายเหตุ: HP Utility (ยทิูลิต้ีของ HP) อยูใ่นโฟลเดอร์ Hewlett-Packard ในโฟลเดอร์ Applications (แอพพลิเคชนั) ท่ีระดบั
บนของฮาร์ดดิสก์

c. เลือก HP OfficeJet 3830 series จากรายการอุปกรณ์ท่ีดา้นซา้ยของหนา้ต่าง

d. คลิก Clean Printhead (ทาํความสะอาดหวัพิมพ)์

e. คลิก Clean (ทาํความสะอาด) แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

ข้อควรระวงั: ทาํความสะอาดหวัพิมพเ์ม่ือจาํเป็นเท่านั้น หากทาํความสะอาดโดยไม่จาํเป็น จะทาํใหเ้ปลืองหมึกและหวัพิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง

หมายเหตุ: หากคุณภาพงานพิมพย์งัไม่ดีหลงัจากท่ีทาํความสะอาดหวัพิมพ ์ใหล้องปรับตาํแหน่งเคร่ืองพิมพ ์หากยงัพบปัญหาคุณภาพการพิมพห์ลงัจาก
ทาํความสะอาดและปรับตาํแหน่งแลว้ กรุณาติดต่อศนูยบ์ริการของ HP

f. คลิก All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) เพื่อกลบัไปท่ีบานหนา้ต่าง Information and Support (ข้อมูลและการสนับสนุน)

การแก้ไขปัญหารอยเป้ือนหมกึบนงานพมิพ์

หากงานพิมพมี์รอยหมึกเลอะ ในการพิมพค์ร้ังต่อๆ ไป ใหล้องใชฟั้งกช์นั Clean Page Smear (ทาํความสะอาดรอยเป้ือนในหนา้) จากจอแสดงผลของเคร่ืองพิมพ ์
ขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลาหลายนาทีจึงจะเสร็จส้ิน ใส่กระดาษธรรมดาขนาดเตม็แผน่ และเคร่ืองพิมพจ์ะดึงกระดาษเขา้และออกในระหวา่งการทาํความสะอาด เสียงดงัของ
เคร่ืองพิมพใ์นระหวา่งการทาํงานถือเป็นส่ิงปกติ

1. ใส่กระดาษสีขาวท่ียงัไม่ไดใ้ชข้นาด letter หรือ A4 เขา้ไปในถาดป้อนกระดาษ

2. จากหนา้จอหลกั ใหแ้ตะ Setup (การตั้งค่า)

3. แตะ Tools (เคร่ืองมอื) เลือก Clean Page Smears (ทาํความสะอาดตลบัหมึกพิมพ)์ แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ
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หมายเหตุ: ทาํเช่นเดียวกนัไดจ้ากซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองพิมพ ์HP หรือเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั (EWS) การเขา้ใชซ้อฟตแ์วร์น้ีหรือ EWS ใหดู้ เปิดซอฟตแ์วร์ของ
เคร่ืองพิมพ ์HP(Windows) ในหนา้ 16 หรือ เปิดเวบ็เซิร์ฟเวอร์แบบฝังตวั ในหนา้ 94
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ปัญหาการทาํสําเนา
แกไ้ขปัญหาการทาํสาํเนา ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากเคร่ืองพิมพไ์ม่ทาํสาํเนา หรือหากงานพิมพมี์คุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 51
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ปัญหาสแกน
HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจ
สอบการพิมพแ์ละสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะพยายามวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ:  ยทิูลิต้ีน้ีมีเฉพาะในระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

การแกไ้ขปัญหาการสแกน ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

รับคาํแนะนาํทีละขั้นตอนหากคุณไม่สามารถสร้างสแกนหรือหากงานสแกนมีคุณภาพตํ่า

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) และตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการ
ในทุกภาษา

เคลด็ลบัความสาํเร็จในการทาํสาํเนาและสแกน ในหนา้ 51
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ปัญหาโทรสาร
เรียกใชร้ายงานการทดสอบโทรสารก่อนเพื่อดูวา่มีปัญหากบัการตั้งค่าโทรสารของคุณหรือไม่ หากการทดสอบผา่นและคุณยงัคงประสบปัญหาในการส่งโทรสาร ตรวจสอบ
การตั้งค่าโทรสารท่ีแสดงรายการไวใ้นรายงาน เพื่อตรวจสอบวา่การตั้งค่าถกูตอ้ง

การเรียกใช้การทดสอบโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์า่ไดรั้บการตั้งค่าอยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากไดต้ั้งค่าโทรสาร
ในเคร่ืองพิมพเ์สร็จแลว้เท่านั้น การทดสอบจะทาํส่ิงต่อไปน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทป์ระเภทท่ีถกูตอ้งเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สียบเขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. การติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบับรรจุหมึกไดรั้บการติดตั้งแลว้ และป้อนกระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษก่อนทาํการทดสอบ

3. ในหนา้จอ Fax (แฟกซ์) แตะ Setup (การตั้งค่า) แตะ Tools (เคร่ืองมอื) แตะ การทดสอบโทรสาร แลว้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํบนหนา้จอ

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

4. ทบทวนรายงาน

● หากการทดสอบโทรสารลม้เหลว ใหดู้วธีิแกปั้ญหาดา้นล่าง

● หากการทดสอบโทรสารผา่นและคุณยงัคงประสบปัญหาในการส่งโทรสาร ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสารท่ีแสดงรายการไวใ้นรายงาน เพื่อตรวจสอบวา่การ
ตั้งค่าถูกตอ้ง คุณยงัสามารถใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

ส่ิงทีค่วรทาํเมือ่การทดสอบโทรสารล้มเหลว
หากคุณทดสอบโทรสารแลว้พบวา่ผดิพลาด ใหต้รวจดูรายงานเพื่อดูขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ผดิพลาด หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งละเอียด ใหต้รวจดูรายงานเพื่อดู
วา่การทดสอบส่วนใดท่ีผดิพลาด แลว้หาหวัขอ้การแกไ้ขปัญหาท่ีตรงกนั

"การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร" ล้มเหลว

● ปิดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์แลว้ถอดปลัก๊สายไฟจากดา้นหลงัเคร่ืองพิมพ ์หลงัจากผา่นไปสองสามวนิาที ใหเ้สียบปลัก๊สาย
ไฟกลบัเขา้ท่ีเดิม แลว้เปิดเคร่ือง รันการทดสอบอีกคร้ัง หากการทดสอบยงัลม้เหลวอีก ใหอ่้านขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในหวัขอ้น้ี

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา
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● หากกาํลงัเรียกใชก้ารทดสอบจาก Fax Setup Wizard (Windows) หรือ HP Utility (OS X) เคร่ืองพิมพจ์ะตอ้งไม่ทาํงานอยา่งอ่ืนอยู ่เช่น รับ
แฟกซ์หรือถ่ายสาํเนา ตรวจดูวา่มีขอ้ความบนหนา้จอแสดงผลท่ีระบุวา่เคร่ืองพิมพก์าํลงัทาํงานอยูห่รือไม่ หากไม่วา่ง ใหร้อจนกวา่เคร่ืองจะวา่ง และอยูใ่นสถานะ
ไม่ทาํงาน ก่อนท่ีจะเรียกใชก้ารทดสอบ

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

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

การทดสอบ "โทรสารทีเ่ช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง" ล้มเหลว

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ลองส่งหรือรับโทรสาร หากคุณสามารถส่งหรือรับโทรสารไดส้าํเร็จ แสดงวา่นัน่อาจจะไม่ใช่ปัญหา

หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร

การทดสอบ "สายโทรศัพท์ทีเ่ช่ือมต่อกบัพอร์ตบนโทรสารทีถู่กต้อง" ล้มเหลว

หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั) ลอง
ถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

เสียบสายโทรศัพท์เข้ากบัพอร์ตทีถู่กต้อง

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั คุณจะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสาร ควรใชพ้อร์ต 2-EXT ต่อกบัอุปกรณ์
อ่ืนๆ เท่านั้น เช่น เคร่ืองตอบรับ
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ภาพ 9-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

2. หลงัจากท่ีคุณเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ต 1-LINE แลว้ ใหด้าํเนินการทดสอบโทรสารอีกคร้ัง เพื่อใหแ้น่ใจวา่สามารถรับส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพ์
พร้อมท่ีจะรับส่งโทรสาร

3. ลองส่งหรือรับโทรสาร

การทดสอบ "การใช้สายโทรศัพท์ทีถู่กต้องสําหรับโทรสาร" ล้มเหลว

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง
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การทดสอบ "การตรวจจบัสัญญาณเสียง" ล้มเหลว

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

● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท ์แลว้ใหบ้ริษทัตรวจสอบสายสญัญาณให้

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

● หากระบบโทรศพัทไ์ม่ไดใ้ชส้ญัญาณโทรศพัทแ์บบมาตรฐาน เช่น ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (PBX) บางระบบ ซ่ึงอาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลวได ้ซ่ึงไม่ได้
ทาํใหเ้กิดปัญหาในการส่งหรือรับโทรสาร ลองส่งหรือรับโทรสารทดสอบ

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตั้งค่าประเทศ/พื้นท่ีไวถู้กตอ้งตามประเทศ/พื้นท่ีของคุณ หากไม่ไดต้ั้งค่าประเทศ/พื้นท่ี หรือหากตั้งค่าไม่ถูกตอ้ง การทดสอบอาจลม้เหลว
และอาจเกิดปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

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

การทดสอบ "สภาพสายโทรสาร" ล้มเหลว

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณต่อเคร่ืองพิมพก์บัโทรศพัทอ์ะนาลอ็ก มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งหรือรับโทรสาร วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบระบบดิจิตอล
หรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไปไดว้า่สาย
โทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล ต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัสายโทรศพัทแ์อนะลอ็กแลว้ลองส่งหรือรับโทรสาร

● ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหวา่งช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงักบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหแ้น่ใจวา่ต่อสายโทรศพัทแ์น่นแลว้

● ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

● อุปกรณ์อ่ืน ซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์อาจทาํใหก้ารทดสอบลม้เหลว หากตอ้งการคน้หาวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์
ทั้งหมดออกจากสายโทรศพัท ์แลว้รันการทดสอบอีกคร้ัง

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

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

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง
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หลงัจากท่ีคุณแกปั้ญหาแลว้ ใหรั้นการทดสอบโทรสารอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่สามารถส่งโทรสารได ้และเคร่ืองพิมพพ์ร้อมสาํหรับการรับส่งโทรสาร หากการทดสอบ 
Fax Line Condition (สภาพสายโทรสาร) ยงัคงลม้เหลว และคุณมีปัญหาในการรับส่งโทรสาร โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทเ์พื่อใหต้รวจเช็คสายโทรศพัท์

การแก้ไขปัญหาโทรสาร

แกไ้ขปัญหาโทรสาร ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP

แกไ้ขปัญหาในการส่งหรือรับโทรสาร หรือส่งโทรสารไปยงัคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับปัญหาโทรสารทีเ่ฉพาะเจาะจง
คุณกาํลงัประสบปัญหาโทรสารในลกัษณะใด

จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศัพท์ต่อพ่วงไว้

● HP ขอแนะนาํใหใ้ชส้ายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้

● อุปกรณ์อ่ืนซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัมีการใชง้านอยู ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท่ี์ต่อพว่ง (โทรศพัทท่ี์อยูบ่นสายโทรศพัทเ์ดียวกนั แต่
ไม่เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ)์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่มีการใชง้านอยูห่รือมีการต่อพว่ง ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพใ์นการรับส่งโทรสารได ้หากต่อ
โทรศพัทพ์ว่งไว ้หรือกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่

เคร่ืองพมิพ์มปัีญหาในการส่งและรับโทรสาร

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟแสดงสถานะของปุ่ ม ข้อมูลจาํเพาะ บนเคร่ืองพิมพเ์ปิดอยู ่ถา้ไฟแสดงสถานะปิดอยูแ่ละจอแสดงผลเคร่ืองพิมพว์า่งเปล่า ใหต้รวจดูวา่สาย
ไฟเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพแ์น่นดีแลว้และเสียบสายไฟเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าแลว้ แลว้กดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ เพื่อเปิดเคร่ืองพิมพ์

หลงัจากเปิดเคร่ืองพิมพแ์ลว้ HP ขอแนะนาํใหร้อหา้นาทีก่อนท่ีจะรับหรือส่งโทรสาร เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับหรือส่งโทรสารในขณะท่ีกาํลงัเร่ิมทาํงานหลงัจาก
เปิดเคร่ืองได้

● โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั ปลายขา้งหน่ึงของสาย
โทรศพัทค์วรจะต่อเขา้กบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์และปลายอีกดา้นต่อกบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพประกอบ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต "1-LINE"
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● ลองเช่ือมต่อโทรศพัทแ์ละสายโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัท่ีคุณกาํลงัใชส้าํหรับเคร่ืองพิมพ ์แลว้ตรวจดูเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียง
สญัญาณ ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัทใ์นทอ้งถ่ินของคุณ

● อุปกรณ์อ่ืนซ่ึงใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพอ์าจกาํลงัมีการใชง้านอยู ่ตวัอยา่งเช่น คุณไม่สามารถใชเ้คร่ืองพิมพใ์นการรับส่งโทรสารได ้หากต่อโทรศพัท์
พว่งไว ้หรือกาํลงัใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์เพื่อส่งอีเมลหรือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยู่

● ตรวจสอบวา่การทาํงานอ่ืนทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดหรือไม่ ตรวจสอบจอแสดงผลหรือคอมพิวเตอร์เพื่อดูขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดซ่ึงจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
วธีิการแกไ้ขปัญหา หากเกิดขอ้ผดิพลาด เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับหรือส่งโทรสารไดจ้นกวา่จะมีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้นแลว้

● การเช่ือมต่อสายโทรศพัทอ์าจจะมีเสียงรบกวน สายโทรศพัทท่ี์มีคุณภาพเสียงตํ่า (มีเสียงรบกวน) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้ตรวจสอบคุณภาพเสียง
ของสายโทรศพัทโ์ดยเสียบโทรศพัทเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงัและฟังวา่มีเสียงดงัคงท่ีหรือมีเสียงรบกวนหรือไม่ หากคุณไดย้นิเสียงรบกวน ใหปิ้ด 
Error Correction Mode (โหมดแก้ไขข้อผดิพลาด) (ECM) แลว้ลองส่งโทรสารใหม่อีกคร้ัง หากตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียน ECM ใหดู้ท่ี การ
ส่งโทรสารในโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ในหนา้ 56 หากปัญหายงัคงมีอยู ่ใหติ้ดต่อบริษทัโทรศพัท์

● หากคุณใชบ้ริการระบบ DSL (Digital Subscriber Line) ใหต้รวจสอบวา่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL แลว้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถใชโ้ทรสารได้

● ตรวจสอบวา่เคร่ืองพิมพไ์ม่ไดเ้ช่ือมต่อเขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั ซ่ึงตั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทแ์บบดิจิตอล วธีิการตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์ป็นแบบ
ระบบดิจิตอลหรือไม่ ทาํไดโ้ดยการเช่ือมต่อโทรศพัทอ์ะนาลอ็กแบบปกติเขา้กบัสายโทรศพัท ์แลว้ฟังเสียงสญัญาณ หากคุณไม่ไดย้นิเสียงสญัญาณปกติ อาจเป็นไป
ไดว้า่สายโทรศพัทต์ั้งค่าไวส้าํหรับโทรศพัทร์ะบบดิจิตอล

● หากคุณกาํลงัใชท้ั้งอุปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อของโทรศพัทภ์ายใน (PBX) หรือเครือข่ายบริการส่ือสารร่วมระบบดิจิทลั (Integrated 
Services Digital Network - ISDN) โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ตท่ีถูกตอ้งแลว้ และอะแดปเตอร์ขั้วต่อไดรั้บการตั้งค่า
เป็นประเภทสวติชท่ี์ถูกตอ้งสาํหรับประเทศ/พื้นท่ีของคุณ ถา้เป็นไปได้

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

หมายเหตุ: ในอนาคต คุณอาจไดย้นิเสียงสญัญาณรบกวนในสายโทรศพัทอี์ก หากเคร่ืองพิมพห์ยดุรับและส่งโทรสาร ใหท้าํซํ้ าขั้นตอนน้ี

หากยงัคงมีสญัญาณเสียงรบกวนในสายโทรศพัท ์โปรดติดต่อบริษทัโทรศพัทข์องคุณ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปิดโมเดม็ DSL โปรดติดต่อขอรับ
บริการจากบริษทั DSL ของคุณ

● หากคุณใชต้วัแยกสายโทรศพัท ์อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการโทรสารได ้(ตลบัแยกสายโทรศพัทคื์อตวัเช่ือมต่อสายสองเสน้ท่ีเสียบอยูก่บัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์
ผนงั) ลองถอดตลบัแยกสายออกและเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพเ์ขา้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงัโดยตรง

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้

● หากคุณไม่ไดใ้ชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณลกัษณะ Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพถ์ูกตั้งค่าเป็น 
เสียงกร่ิงมาตรฐานทั้งหมด สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ในหนา้ 65

● หาก Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ ถกูตั้งค่าไวเ้ป็น Off (ปิด) คุณจาํเป็นตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ไม่เช่นนั้นเคร่ืองพิมพจ์ะไม่รับโทรสาร สาํหรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับโทรสารดว้ยตนเอง โปรดดูท่ี การรับโทรสารดว้ยตนเอง ในหนา้ 57

● หากคุณมีบริการขอ้ความเสียงท่ีใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัโทรสาร คุณตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเองโดยไม่ใชก้ารรับแบบอตัโนมติั ซ่ึงหมายความวา่ ท่านตอ้ง
อยูค่อยรับสารโทรสารท่ีเขา้มา

● หากคุณใชโ้มเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีมาพร้อมกบัโมเดม็ของคุณไม่ไดถ้กูตั้ง
ค่าไวเ้พื่อรับโทรสารแบบอตัโนมติั โมเดม็ท่ีถูกตั้งค่าเพื่อรับโทรสารโดยอตัโนมติัจะใชส้ายโทรศพัทเ์พื่อรับโทรสารท่ีส่งเขา้มาทั้งหมด ซ่ึงจะทาํใหเ้คร่ืองพิมพไ์ม่
สามารถรับสายโทรสารเขา้

THWW ปัญหาโทรสาร 123



● หากคุณใชเ้คร่ืองตอบรับท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนักบัเคร่ืองพิมพ ์คุณอาจจะประสบกบัปัญหาใดปัญหาหน่ึงต่อไปน้ี:

– เคร่ืองตอบรับของคุณอาจจะไม่ไดรั้บการตั้งค่าเพื่อใชง้านกบัเคร่ืองพิมพอ์ยา่งถูกตอ้ง

– ขอ้ความท่ีส่งออกไปอาจยาวหรือดงัเกินกวา่ท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจพบสญัญาณโทรสารได ้ซ่ึงอาจทาํใหก้ารเช่ือมต่อของเคร่ืองส่งโทรสารหลุดได้

– เคร่ืองตอบรับของคุณอาจมีช่วงเงียบไม่นานพอท่ีจะใหเ้คร่ืองพิมพต์รวจพบสญัญาณโทรสารไดห้ลงัจากส่งขอ้ความออกไป ปัญหาน้ีมกัจะเกิดข้ึนกบัเคร่ือง
ตอบรับแบบดิจิตอล

วธีิปฏิบติัดงัต่อไปน้ีอาจช่วยคุณแกปั้ญหาต่างๆ ดงักล่าวได:้

– หากมีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัในสายโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บส่งแฟกซ์ ใหล้องต่อเคร่ืองตอบรับโดยตรงเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

– ตรวจสอบวา่ ไดต้ั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บโทรสารอตัโนมติั สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการตั้งค่าเคร่ืองพิมพใ์หรั้บโทรสารอตัโนมติั โปรดดูท่ี การรับโทรสาร 
ในหนา้ 57

– ควรตรวจสอบวา่การตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ถกูตั้งใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้มากกวา่จาํนวนเสียงเรียกเขา้ของเคร่ืองตอบรับ หาก
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ ในหนา้ 65

– ถอดสายเคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์อก แลว้ลองรับโทรสาร หากสามารถรับโทรสารไดเ้ม่ือไม่มีเคร่ืองตอบรับ แสดงวา่เคร่ืองตอบรับโทรศพัทอ์าจเป็นสาเหตุ
ของปัญหา

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

หมายเหตุ: เคร่ืองตอบรับอตัโนมติัดิจิตอลบางรุ่น อาจจะเกบ็เสียงเงียบท่ีบนัทึกไวห้ลงัจากการส่งขอ้ความออกของคุณเสร็จส้ิน ฟังขอ้ความส่งออกของ
คุณเพื่อตรวจสอบ

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

ในการตรวจสอบวา่อุปกรณ์อ่ืนก่อใหเ้กิดปัญหาหรือไม่ ใหถ้อดสายอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมต่ออยู ่นอกจากเคร่ืองพิมพอ์อกจากสายโทรศพัท ์จากนั้นลองรับโทรสาร 
หากสามารถรับโทรสารไดส้าํเร็จโดยไม่มีอุปกรณ์อ่ืน แสดงวา่อุปกรณ์อ่ืนอยา่งนอ้ยหน่ึงช้ินเป็นสาเหตุของปัญหา ลองเพิ่มอุปกรณ์กลบัเขา้ไปทีละหน่ึงอยา่ง และ
แต่ละคร้ังใหล้องรับโทรสาร จนกระทัง่ระบุไดว้า่อุปกรณ์ตวัใดเป็นตน้เหตุของปัญหา

● หากคุณมีรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษสาํหรับหมายเลขโทรสาร (โดยใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจากบริษทัโทรศพัทข์องคุณ) ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ั้ง
คุณสมบติั Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) บนเคร่ืองพิมพไ์วต้รงกนั สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียง
เรียกเขา้เฉพาะ ในหนา้ 65

เคร่ืองพมิพ์ไม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้

● เคร่ืองพิมพอ์าจหมุนเบอร์โทรเร็วหรือกระชั้นชิดจนเกินไป คุณอาจตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะในการกดหมายเลข ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งต่อสายนอกก่อนท่ีจะกด
หมายเลขโทรศพัท ์คุณจะตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะแลว้ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์ถา้หมายเลขโทรศพัทท่ี์ตอ้งการกดคือ 95555555 และเลข 9 คือ
หมายเลขท่ีใชส้าํหรับต่อสายนอก คุณจะตอ้งใส่เคร่ืองหมายเวน้ระยะดงัน้ี: 9-555-5555 เวน้ช่วงสาํหรับหมายเลขโทรสารท่ีพิมพโ์ดยกดเลือก * ซํ้า ๆ จน
เคร่ืองหมายขีด (-) ปรากฏข้ึนท่ีจอแสดงผล
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นอกจากน้ี คุณยงัสามารถส่งโทรสารไดโ้ดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ เม่ือทาํเช่นนั้น คุณจะสามารถฟังเสียงโทรศพัทไ์ดข้ณะกดหมายเลข คุณสามารถกาํหนดความเร็ว
ในการหมุนหมายเลขไดแ้ละตอบรับการแจง้เตือนเม่ือหมุนหมายเลข หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่ มบนหนา้จอ 
ในหนา้ 55

● หมายเลขปลายทางท่ีจะส่งโทรสารมีสญัญาณไม่ถูกตอ้งหรือเคร่ืองรับโทรสารเกิดปัญหา คุณสามารถตรวจสอบได ้โดยลองโทรหาหมายเลขโทรสารจากโทรศพัท์
และฟังสญัญาณโทรสาร หากไม่ไดย้นิสญัญาณโทรสาร แสดงวา่เคร่ืองรับโทรสารอาจปิดอยูห่รือไม่ไดเ้ช่ือมต่อไว ้หรือบริการวอยซ์เมลอ์าจรบกวนสายโทรศพัท์
ของผูรั้บ คุณอาจขอใหผู้รั้บโทรสารตรวจสอบเคร่ืองรับเพื่อหาขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน

สัญญาณโทรสารถูกบันทกึทีเ่คร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ

● หากมีเคร่ืองตอบรับอตัโนมติัในสายโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บส่งแฟกซ์ ใหล้องต่อเคร่ืองตอบรับโดยตรงเขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คลิกท่ีน่ีเพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมออนไลน ์
หากไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับตามคาํแนะนาํ เสียงโทรสารอาจถูกบนัทึกลงในเคร่ืองตอบรับ

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

● ตั้งค่าเคร่ืองตอบรับใหมี้จาํนวนเสียงเรียกเขา้นอ้ยลงและใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับดว้ยจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีรองรับได ้(จาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนั
ไปตามประเทศ/ภมิูภาค) สาํหรับการตั้งค่าน้ี เคร่ืองตอบรับจะรับสาย และเคร่ืองพิมพจ์ะตรวจสอบสายนั้น หากเคร่ืองพิมพพ์บวา่เป็นสญัญาณโทรสาร เคร่ืองจะ
รับโทรสาร หากเป็นสายสนทนา เคร่ืองตอบรับจะบนัทึกขอ้ความไว ้สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การกาํหนดจาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้ก่อนตอบรับ 
ในหนา้ 65
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ปัญหาเครือข่ายและการเช่ือมต่อ
คุณตอ้งการทาํอะไร

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวั
ตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท่ีจะพยายามวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ:  ยทิูลิต้ีน้ีมีเฉพาะในระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลน์
ของ HP

● แกไ้ขปัญหาระบบไร้สาย ทั้งในกรณีท่ีไม่เคยเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพห์รือเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพแ์ลว้แต่เคร่ืองพิมพห์ยดุทาํงาน

● แกไ้ขปัญหาไฟร์วอลลห์รือการป้องกนัไวรัส หากคุณสงสยัวา่ส่ิงเหล่าน้ีขดัขวางไม่ใหค้อมพิวเตอร์ของคุณเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) และตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการ
ในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบไร้สาย

ตรวจสอบการกาํหนดค่าเครือข่ายหรือพิมพร์ายงานการทดสอบระบบไร้สายเพื่อช่วยในการวนิิจฉยัปัญหาการเช่ือมต่อเครือข่าย

1. จากหนา้จอหลกั แตะ  (ไร้สาย) แลว้แตะ Settings (การตั้งค่า)

2. แตะ Print Reports (พิมพร์ายงาน) แลว้แตะ Network Configuration Page (หนา้การกาํหนดค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Test 
Report (รายงานการทดสอบไร้สาย)

การค้นหาการตั้งค่าเครือข่ายสําหรับการเช่ือมต่อไร้สาย
เลือกตวัเลือกการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบ
การพิมพแ์ละสแกน HP)

HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) เป็น Utility ท่ีสามารถแจง้ช่ือเครือข่าย (SSID) และรหสัผา่น 
(รหสัเครือข่าย) ใหคุ้ณทราบ

หมายเหตุ:  ยทิูลิต้ีน้ีมีเฉพาะในระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น 

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP เรียนรู้วธีิการคน้หาช่ือเครือข่าย (SSID) และรหสัผา่นสาํหรับระบบไร้สายของคุณ

หมายเหตุ: HP Print and Scan Doctor (ตวัตรวจสอบการพิมพแ์ละสแกน HP) และตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการ
ในทุกภาษา

แก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct 

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั Wi-Fi Direct หรือเรียนรู้วธีิการกาํหนดค่า Wi-Fi Direct
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หมายเหตุ: ตวัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP อาจไม่มีใหบ้ริการในทุกภาษา

อ่านคาํแนะนําทัว่ไปใน Help (วธีิใช้) สําหรับการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเกีย่วกบั Wi-Fi Direct 

1. ตรวจสอบเคร่ืองพิมพเ์พื่อยนืยนัวา่ Wi-Fi Direct เปิดอยู่

▲ จากแผงควบคุมเคร่ืองพิมพ ์แตะ  (Wi-Fi Direct) เพื่อเปิดเมนู Wi-Fi Direct Details (รายละเอียด Wi-Fi Direct) ถา้เมนูแสดง

วา่ (Wi-Fi Direct ปิดอยู ่ใหแ้ตะ Settings (การตั้งค่า) แลว้แตะ Wi-Fi Direct เพื่อเปิดใชง้าน

2. จากคอมพิวเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์พกพาของคุณ เปิดการเช่ือมต่อ Wi-Fi คน้หาและเช่ือมต่อกบัช่ือ Wi-Fi Direct ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. ใส่รหสัผา่น Wi-Fi Direct เม่ือปรากฏขอ้ความแจง้บนหนา้จอ

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

แปลงการเช่ือมต่อ USB เป็นแบบไร้สาย

ใชต้วัช่วยการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ออนไลนข์อง HP แปลงการเช่ือมต่อ USB เป็นแบบไร้สายหรือ Wi-Fi Direct.
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ปัญหาเกีย่วกบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองพมิพ์
ปิดฝาครอบตลบัหมกึพมิพ์

▲ ฝาครอบตลบัหมึกพิมพต์อ้งปิดอยูเ่ม่ือเร่ิมพิมพ์

เคร่ืองพมิพ์หยุดทาํงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

● ตรวจสอบระบบไฟและการเช่ือมต่อไฟฟ้า

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟของเคร่ืองพิมพเ์ช่ือมต่อเขา้กบัเตา้เสียบไฟฟ้าท่ีใชก้ารไดแ้น่นสนิท

วธีิการแก้ไขปัญหาเคร่ืองพมิพ์ไม่ทาํงาน

● ปิดและเปิดเคร่ืองพิมพ ์หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหติ้ดต่อ HP
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การบํารุงรักษาตวัป้อนเอกสาร
ถา้ตวัป้อนกระดาษดึงกระดาษคร้ังละหลายแผน่หรือไม่ดึงกระดาษธรรมดา คุณอาจตอ้งทาํความสะอาดลูกกล้ิงและแผน่คัน่

วธีิการทาํความสะอาดลูกกล้ิงหรือแผน่คัน่

คาํเตอืน! ก่อนทาํความสะอาดเคร่ืองพิมพ ์ใหปิ้ดเคร่ืองพิมพโ์ดยกดปุ่ม ข้อมูลจาํเพาะ ( ) แลว้ถอดสายไฟออกจากเตา้เสียบไฟฟ้าก่อน

1. นาํกระดาษตน้ฉบบัออกจากถาดป้อนกระดาษ

2. ยกฝาครอบตวัป้อนกระดาษข้ึน

วธีิน้ีจะทาํใหเ้ขา้ถึงลกูกล้ิง (1) และแผน่คัน่ (2) ไดง่้าย

3. ใชผ้า้สะอาดท่ีไม่มีขยุชุบนํ้าใหห้มาด จากนั้นบิดผา้ใหแ้หง้

4. ใชผ้า้นั้นเช็ดส่ิงท่ีตกคา้งอยูใ่นลกูกล้ิง หรือแผน่คัน่

หมายเหตุ: หากส่ิงท่ีตกคา้งไม่หลุดออกมาเม่ือใชน้ํ้ า ใหล้องใชแ้อลกอฮอลไ์อโซโพรพิล (ยาง)

5. ปิดฝาครอบตวัป้อนกระดาษ
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ฝ่ายสนับสนุนของ HP
สาํหรับการอพัเดตผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลสนนัสนุนล่าสุด โปรดไปท่ีHP OfficeJet 3830 series เวบ็ไซตฝ่์ายสนบัสนุนท่ี www.hp.com/support ฝ่าย
สนบัสนุนออนไลนข์อง HP มีทางเลือกหลายแบบในการแกปั้ญหาเคร่ืองพิมพข์องคุณ

ไดรเวอร์ & ดาวน์โหลด: ดาวนโ์หลดไดรเวอร์และอพัเดตซอฟตแ์วร์ รวมถึงคู่มือผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลประกอบท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ์

ฟอรัมฝ่ายสนับสนุนของ HP: ไปท่ีฟอรัมฝ่ายสนบัสนุนของ HP เพื่อหาคาํตอบเก่ียวกบัประเดน็คาํถามทัว่ไป คุณสามารถดูคาํถามท่ีลูกคา้ HP คนอ่ืนโพสตไ์ว ้หรือลงช่ือ
เขา้ใชแ้ละตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็นของตนเอง

การแก้ไขปัญหา: ใชเ้คร่ืองมือออนไลนข์อง HP เพื่อตรวจหาเคร่ืองพิมพข์องคุณและหาวธีิแกไ้ข

ตดิต่อ HP

หากตอ้งการความช่วยเหลือจากฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิคของ HP กรุณาไปท่ี เวบ็ไซตติ์ดต่อฝ่ายสนบัสนุน วธีิติดต่อต่อไปน้ีไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินสาํหรับลูกคา้ท่ียงัอยู่
ในช่วงประกนั (สาํหรับลูกคา้ท่ีหมดประกนั อาจมีค่าใชจ่้ายในการรับบริการจากตวัแทนของ HP):

คุยกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนลกูคา้ของ HP ทางออนไลน์

โทรหาเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนลกูคา้ของ HP

เม่ือติดต่อฝ่ายสนบัสนุนของ HP ไดแ้ลว้ กรุณาเตรียมขอ้มูลต่อไปน้ี:

● ช่ือผลิตภณัฑ ์(อยูท่ี่เคร่ืองพิมพ ์เช่น HP OfficeJet 3830)

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นฝาปิดดา้นหนา้)

● หมายเลขผลิตภณัฑ ์(อยูด่า้นหลงัหรือดา้นล่างของเคร่ืองพิมพ)์
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ลงทะเบียนเคร่ืองพมิพ์
ใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาทีในการลงทะเบียน คุณกส็ามารถรับบริการไดร้วดเร็วข้ึน การสนบัสนุนและการแจง้เตือนการสนบัสนุนของผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน หากคุณ
ไม่ไดล้งทะเบียนผลิตภณัฑข์ณะติดตั้งซอฟตแ์วร์ คุณสามารถลงทะเบียนไดท้นัทีท่ี http://www.register.hp.com

ตวัเลอืกการรับประกนัอืน่ๆ
หากตอ้งเพิ่มระยะเวลาการใหบ้ริการสาํหรับ HP OfficeJet 3830 series จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ไปท่ี www.hp.com/support เลือกประเทศ/
ภมิูภาค และภาษา แลว้หาตวัเลือกการรับประกนัท่ีขยายเวลาของเคร่ืองพิมพคุ์ณ
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A ข้อมูลทางเทคนิค

ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคและขอ้มูลวา่ดว้ยขอ้บงัคบัสากลสาํหรับ HP OfficeJet 3830 series มีอยูใ่นส่วนน้ี

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบท่ีมาพร้อมกบั HP OfficeJet 3830 series

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard

● ลกัษณะเฉพาะ

● โปรแกรมควบคุมผลิตภณัฑเ์พื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

● ประกาศขอ้บงัคบั
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ประกาศจากบริษทั Hewlett-Packard
ขอ้มูลในเอกสารน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

สงวนลิขสิทธ์ิทั้งหมด หา้มทาํการผลิตซํ้ า ดดัแปลงหรือแปลเอกสารน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก Hewlett-Packard เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
ภายใตก้ฎหมายลิขสิทธ์ิ การรับประกนัสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของ HP จะระบุไวใ้นคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการรับประกนัอยา่งชดัเจนซ่ึงแนบมากบัผลิตภณัฑห์รือบริการ
นั้นๆ ไม่มีส่ิงใดในเอกสารน้ีท่ีมีความหมายวา่เป็นส่วนหน่ึงของการรับประกนัเพิ่มเติม HP จะไม่รับผดิชอบต่อความผดิพลาดทางเทคนิคหรือจากขอ้ความ หรือการตดั
ทอนขอ้ความใดๆ ในท่ีน้ี

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. 

Microsoft®, Windows ®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 และ Windows® 8.1 เป็น
เคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation
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ลกัษณะเฉพาะ
ขอ้กาํหนดเฉพาะดา้นเทคนิคสาํหรับ HP OfficeJet 3830 series มีอยูใ่นหวัขอ้น้ี สาํหรับขอ้มูลจาํเพาะผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม โปรดดูแผน่ขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ 
www.hp.com/support

ข้อกาํหนดเกีย่วกบัระบบ

● สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้กาํหนดของซอฟตแ์วร์และระบบ หรือรีลีสและการสนบัสนุนของระบบปฏิบติัการในอนาคต โปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตบ์ริการลกูคา้ออนไลน์
ของ HP ท่ี www.hp.com/support

ลกัษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม

● ช่วงอุณหภมิูการใชง้านท่ีแนะนาํ: 15ºC ถึง 30ºC (59ºF ถึง 86ºF)

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

● ความช้ืน: 15% ถึง 80% RH ไม่ควบแน่น จุดนํ้าคา้งสูงสุด 28ºC

● ช่วงอุณหภมิูขณะไม่มีการใชง้าน (ระหวา่งการเกบ็รักษา): –40ºC ถึง 60ºC (–40ºF ถึง 140ºF)

● ในท่ีท่ีมีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูง เป็นไปไดว้า่ผลงานท่ีออกจาก HP OfficeJet 3830 series อาจมีขอ้ผดิพลาดบา้ง

● HP แนะนาํใหใ้ชส้าย USB ท่ีมีความยาวนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ม. เพื่อลดสญัญาณรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากสนามแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด

ความจุของถาดป้อนกระดาษ

● กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สูงสุด 60 แผน่

● ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 20 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 20 แผน่

ความจุของถาดรับกระดาษออก

● กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สูงสุด 25 แผน่

● ซองจดหมาย: สูงสุด 5 แผน่

● บตัรดชันี: สูงสุด 10 แผน่

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 10 แผน่

ความจุถาดป้อนต้นฉบับ

● กระดาษธรรมดา (80 กรัม/ตารางเมตร [20 ปอนด]์): สูงสุด 35 แผน่

ขนาดกระดาษ

● หากตอ้งการทราบรายการขนาดส่ือท่ีรองรับทั้งหมด โปรดดูท่ีซอฟตแ์วร์เคร่ืองพิมพ์
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นํา้หนักกระดาษ

● กระดาษธรรมดา: 64 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร (16 ถึง 24 ปอนด)์

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

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

● กระดาษภาพถ่าย: สูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร (75 ปอนด)์

ลกัษณะเฉพาะในการพมิพ์

● ความเร็วในการพิมพจ์ะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสาร

● วธีิการ: การพิมพอิ์งคเ์จต็แบบใชค้วามร้อนโดยกาํหนดปริมาณหมึก

● ภาษา: PCL3 GUI

ข้อกาํหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัการทาํสําเนา

● การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล

● ความเร็วในการทาํสาํเนาจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของเอกสารและรุ่น

ลกัษณะเฉพาะในการสแกน

● ความละเอียด: สูงสุดถึง 1200 x 1200 ppi ออพติคอล

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความละเอียดของ ppi โปรดดูท่ีซอฟตแ์วร์ของสแกนเนอร์

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

● ขนาดสแกนสูงสุดจากกระจก: 21.6 x 29.7 ซม.

ข้อกาํหนดเฉพาะของโทรสาร

● รับ/ส่งโทรสารขาวดาํหรือสี

● โทรด่วนสูงสุดได ้99 หมายเลข

● หน่วยความจาํสูงสุด 99 หนา้ (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากหรือโทรสารความละเอียด
สูงจะใชเ้วลาและหน่วยความจาํมากข้ึน

● การรับและส่งโทรสารดว้ยตนเอง

● โทรซํ้ าอตัโนมติักรณีสายไม่วา่งไดม้ากถึงหา้คร้ัง (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● โทรซํ้ าเม่ือไม่มีผูรั้บสายสูงสุดสองคร้ังโดยอตัโนมติั (ข้ึนอยูก่บัรุ่น)

● การยนืยนัและรายงานผล

● โทรสาร CCITT/ITU Group 3 พร้อมโหมดแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

● การส่งดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps
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● 4 วนิาที/หนา้ ดว้ยความเร็ว 33.6 Kbps (ข้ึนอยูก่บั ITU-T Test Image #1 ในระดบัความละเอียดมาตรฐาน) หนา้ท่ีมีความซบัซอ้นมากหรือโทรสาร
ความละเอียดสูงจะใชเ้วลาและหน่วยความจาํมากข้ึน

● ระบบตรวจสอบเสียงเรียกเขา้พร้อมการสบัเปล่ียนระหวา่งโทรสารและเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

 ละเอยีด (dpi) มาตรฐาน (จุดต่อนิว้)

ขาวดาํ 208 x 196 208 x 98

Color (สี) 208 x 200 208 x 200

จาํนวนการพมิพ์ของตลบัหมกึพมิพ์

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

ข้อมูลเกีย่วกบัเสียง

● หากเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได ้คุณจะอ่านขอ้มูลเก่ียวกบัเสียงไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง HP
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โปรแกรมควบคุมผลติภณัฑ์เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
Hewlett-Packard มุ่งมัน่สร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลกบัผลิตภณัฑน้ี์ จาํนวนวสัดุไดถู้กจาํกดัใหอ้ยู่
ในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัรักษาประสิทธิภาพการทาํงานและความน่าเช่ือถือไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม วสัดุท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดรั้บการออกแบบใหค้ดัแยกได้
อยา่งสะดวก ตวัยดึและตวัเช่ือมต่ออ่ืนๆ สามารถคน้หา เขา้ถึง และดึงออกไดง่้ายโดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ๆ ไป ช้ินส่วนท่ีมีความสาํคญัไดรั้บการออกแบบใหเ้ขา้ถึงไดอ้ยา่ง
รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพในการถอดแยกช้ินส่วนและการซ่อมแซม

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูจากเวบ็ไซตเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มของ HP ท่ี:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

● เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม

● กฎระเบียบของสหภาพยโุรป 1275/2008

● การใชก้ระดาษ

● พลาสติก 

● เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชว้สัดุ

● โครงการรีไซเคิล

● โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP

● การใชไ้ฟฟ้า

● การท้ิงอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ม่ใชแ้ลว้

● สารเคมี

● การท้ิงแบตเตอร่ีในไตห้วนั

● ประกาศเก่ียวกบัแบตเตอร่ีสาํหรับบราซิล

● ประกาศเก่ียวกบัวสัดุท่ีมีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

● กฎระเบียบเก่ียวกบัแบตเตอร่ีของสหภาพยโุรป

● ประกาศขอ้กาํหนดปัจจุบนัเก่ียวกบัการทาํเคร่ืองหมายแสดงสารตอ้งหา้ม (ไตห้วนั)

● ตารางสาร/ธาตุท่ีเป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จีน) 

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (ยเูครน)

● การจาํกดัการใชส้ารอนัตราย (อินเดีย)

● EPEAT

● ฉลาก SEPA Eco ประเทศจีน ขอ้มูลสาํหรับผูใ้ช้

● ป้ายประหยดัพลงังานจีน สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสาํเนา

138 ภาคผนวก A   ขอ้มูลทางเทคนิค THWW

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


เคลด็ลบัในการรักษาส่ิงแวดล้อม
HP มุ่งมัน่ช่วยเหลือใหลู้กคา้ของเราสามารถลดการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โปรดไปท่ีเวบ็ไซตโ์ปรแกรมและแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการริเร่ิมดา้นส่ิงแวดลอ้มของ HP 

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

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 1275/2008

สาํหรับขอ้มูลดา้นพลงังานของผลิตภณัฑ ์รวมถึงการใชพ้ลงังานของผลิตภณัฑใ์นการสแตนดบ์ายเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใชส้ายทั้งหมดเช่ือมต่ออยู ่และพอร์ต
เครือข่ายไร้สายทั้งหมดเปิดใชง้าน โปรดดูส่วน P14 ‘ขอ้มูลเพิ่มเติม’ ของคาํแถลง IT ECO ของผลิตภณัฑท่ี์ www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

การใช้กระดาษ
เคร่ืองพิมพน้ี์เหมาะสาํหรับการใชก้ระดาษรีไซเคิลตามขอ้กาํหนด DIN 19309 และ EN 12281:2002

พลาสตกิ
ช้ินส่วนท่ีทาํจากพลาสติกซ่ึงมีนํ้าหนกัเกิน 25 กรัมจะมีเคร่ืองหมายกาํกบัตามมาตรฐานสากล เพื่อใหท้ราบวา่พลาสติกใดควรนาํไปรีไซเคิลเม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านของ
เคร่ืองพิมพน้ี์แลว้

เอกสารข้อมูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใช้วสัดุ
คุณสามารถอ่านเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของวสัดุ (MSDS) ไดจ้ากเวบ็ไซต ์HP ท่ี:

www.hp.com/go/msds

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

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

โครงการรีไซเคลิวสัดุองิค์เจท็ HP

HP มุ่งมัน่รักษาส่ิงแวดลอ้ม โครงการรีไซเคิลวสัดุอิงคเ์จท็ HP  ดาํเนินงานอยูใ่นหลายประเทศ/ภมิูภาค และคุณสามารถนาํตลบัหมึกพิมพแ์ละหมึกพิมพท่ี์ใชแ้ลว้มา
รีไซเคิลไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมโปรดเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี:

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

การใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์การพิมพแ์ละสร้างภาพของ Hewlett-Packard ท่ีมีโลโก ้ENERGY STAR® ไดรั้บการรับรองโดยองคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มแห่งสหรัฐอเมริกา 
เคร่ืองหมายต่อไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภณัฑแ์สดงภาพท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR 
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ดูรายการขอ้มูลเพิ่มเติมของรุ่นผลิตภณัฑส์ร้างภาพท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ENERGY STAR ไดท่ี้: www.hp.com/go/energystar

การทิง้อุปกรณ์ทีผู้่ใช้ไม่ใช้แล้ว

สญัลกัษณ์น้ีหมายถึง หา้มท้ิงผลิตภณัฑข์องคุณแบบเดียวกบัขยะในครัวเรือน คุณควรปกป้องสุขภาพของผูค้นและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการกาํจดั
อุปกรณ์ท่ีไม่ใชแ้ลว้โดยท้ิงท่ีจุดท่ีกาํหนดสาํหรับการท้ิงอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการรีไซเคิล สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานเกบ็
ขยะในบา้นเรือนของคุณ หรือไปท่ี http://www.hp.com/recycle

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

การทิง้แบตเตอร่ีในไต้หวนั

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

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 

ethers

(PBDE)

外殼和紙匣

(External Casings and Trays)

0 0 0 0 0 0

電線 (Cables) 0 0 0 0 0 0

印刷電路板

(Printed Circuit Boards)

－ 0 0 0 0 0

列印引擎(Print Engine) － 0 0 0 0 0

列印機組件 (Print Assembly) － 0 0 0 0 0

噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies)

0 0 0 0 0 0

列印機配件 (Print Accessory) － 0 0 0 0 0

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

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

備考 2.〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

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

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

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

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

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your 
product, and then follow the onscreen instructions.
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ตารางสาร/ธาตุทีเ่ป็นอนัตรายและปริมาณของสาร (จนี) 

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (ยูเครน)

การจาํกดัการใช้สารอนัตราย (อนิเดยี)
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EPEAT

ฉลาก SEPA Eco ประเทศจนี ข้อมูลสําหรับผู้ใช้
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ป้ายประหยดัพลงังานจนี สําหรับเคร่ืองพมิพ์ แฟกซ์และเคร่ืองถ่ายสําเนา
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ประกาศข้อบังคบั
เคร่ือง HP OfficeJet 3830 series มีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานท่ีออกขอ้บงัคบัต่างๆ ในประเทศ/ภมิูภาคของท่าน

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามขอ้บงัคบั

● ประกาศของ FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

● ประกาศเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด VCCI (คลาส B) สาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศเก่ียวกบัสายไฟสาํหรับผูใ้ชใ้นญ่ีปุ่น

● ประกาศวา่ดว้ยการส่งเสียงรบกวนสาํหรับประเทศเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงานของจอแสดงผลเสมือนสาํหรับเยอรมนี

● ประกาศขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป

● คาํประกาศรับรอง

● คาํประกาศขอ้บงัคบัระบบไร้สาย

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นสหรัฐอเมริกา: ขอ้กาํหนด FCC

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชเ้ครือข่ายโทรศพัทใ์นเยอรมนั

● ประกาศเก่ียวกบัโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

หมายเลขการตรวจสอบรุ่นตามข้อบังคบั
เพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับการตรวจสอบตามขอ้บงัคบั ผลิตภณัฑข์องท่านจึงตอ้งมีหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบั (Regulatory Model Number) หมายเลขรุ่นตามขอ้
บงัคบัสาํหรับผลิตภณัฑข์องคุณคือ SNPRH-1502 อยา่จาํสบัสนระหวา่งหมายเลขรุ่นตามขอ้บงัคบัและช่ือทางการตลาด (เคร่ืองพิมพ ์HP OfficeJet 3830 
All-in-One และอ่ืนๆ) หรือหมายเลขผลิตภณัฑ ์(F5R95A, F5R95B และอ่ืนๆ)
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ประกาศของ FCC

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

ประกาศเกีย่วกบัการปฏิบัตติามข้อกาํหนด VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น
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ประกาศเกีย่วกบัสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญีปุ่่น

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมนั

ประกาศเกีย่วกบัสถานทีท่าํงานของจอแสดงผลเสมอืนสําหรับเยอรมนี

ประกาศข้อบังคบัของสหภาพยุโรป

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

หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั โปรดติดต่อ:

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

ผลติภณัฑ์ทีร่องรับการทาํงานแบบไร้สาย

EMF

● ผลิตภณัฑน้ี์ไดม้าตรฐานระหวา่งประเทศ (ICNIRP) ในการรองรับความถ่ีสญัญาณวทิยตุามท่ีกาํหนด

หากมีการทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์รับและส่งสญัญาณวทิย ุในการใชง้านตามปกติใหเ้วน้ระยะ 20 ซม. เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระดบัการรับคล่ืนวทิยเุป็นไปตามเง่ือนไขของ 
EU
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การใช้งานระบบไร้สายในยุโรป

● ผลิตภณัฑน้ี์ออกแบบมาสาํหรับใชง้านโดยไม่มีขอ้จาํกดัในประเทศแถบ EU ทั้งหมด รวมทั้งไอซ์แลนด ์ลิคเตนสไตน ์นอร์เวยแ์ละสวติเซอร์แลนด์

แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป (โมเดม็/แฟกซ์)

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

● การไดรั้บรังสีคล่ืนความถ่ีวทิยุ

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นบราซิล

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นแคนาดา

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเมก็ซิโก

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นไตห้วนั

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นประเทศญ่ีปุ่น

● ประกาศสาํหรับผูใ้ชใ้นเกาหลี

การได้รับรังสีคลืน่ความถีว่ทิยุ

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเมก็ซิโก
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ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวนั

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในประเทศญีปุ่่น

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: ข้อกาํหนด FCC
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา
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ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมนั

ประกาศเกีย่วกบัโทรสารแบบมสีายของออสเตรเลยี
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B การตั้งค่าโทรสารเพิม่เตมิ

ในส่วนน้ี คุณจะไดเ้รียนรู้วธีิการตั้งค่าเคร่ืองพิมพ ์เพื่อใหก้ารส่งโทรสารสามารถทาํงานไดก้บัอุปกรณ์และบริการท่ีคุณอาจมีอยูแ่ลว้โดยใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกนั

คาํแนะนํา: นอกจากน้ี คุณยงัสามารถใช ้Fax Setup Wizard (Windows) หรือ HP Utility (OS X) เพื่อช่วยในการตั้งค่าแฟกซ์ท่ีสาํคญับางรายการ 
เช่น โหมดการรับสายและขอ้มูลหวักระดาษแฟกซ์ คุณสามารถเขา้ใชง้านเคร่ืองมือเหล่าน้ีไดผ้า่นซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองพิมพ ์HP หลงัจากรันเคร่ืองมือเหล่าน้ี ใหคุ้ณ
ปฏิบติัตามขั้นตอนในส่วนน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณใหเ้สร็จสมบูรณ์

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน)

● การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
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การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน)
ก่อนเร่ิมการติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบวา่ประเทศ/ภมิูภาคของคุณใชร้ะบบโทรศพัทป์ระเภทใด คาํแนะนาํสาํหรับการตั้งค่าโทรสารจะแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

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

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

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

หมายเหตุ: หากระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบขนาน HP ขอแนะนาํใหคุ้ณต่อสายโทรศพัทแ์บบ 2 เสน้กบัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

ตาราง B-1  ประเทศ/พืน้ทีท่ีใ่ช้โทรศัพท์ระบบขนาน

อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล

แคนาดา ชิลี จีน

โคลมัเบีย กรีซ อินเดีย

อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น

เกาหลี ละติน อเมริกา มาเลเซีย

เมก็ซิโก ฟิลิปปินส์ โปแลนด์

โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย

สิงคโปร์ สเปน ไตห้วนั

ไทย สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา

เวยีดนาม   

หากคุณไม่แน่ใจวา่คุณมีระบบโทรศพัทช์นิดใด (แบบอนุกรมหรือแบบขนาน) ใหต้รวจสอบกบัทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณ

เน้ือหาในส่วนน้ีจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่อไปน้ี:

● เลือกการตั้งค่าโทรสารท่ีถูกตอ้งสาํหรับบา้นหรือสาํนกังานของคุณ

● กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL

● กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบโทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN

● กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะอยูบ่นสายเดียวกนั

● กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั

● กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัวอยซ์เมล์
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● กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)

● กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบัโมเดม็ของคอมพิวเตอร์

● กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

● กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล์

เลอืกการตั้งค่าโทรสารทีถู่กต้องสําหรับบ้านหรือสํานักงานของคุณ
เพื่อใหส้ามารถใชโ้ทรสารได ้คุณจาํเป็นตอ้งทราบประเภทของอุปกรณ์และบริการ (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) ท่ีใชส้ายโทรศพัทเ์ดียวกบัเคร่ืองพิมพ ์ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัเน่ืองจากคุณอาจจาํเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์สาํนกังานท่ีมีอยูเ่ดิมของคุณกบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง และคุณอาจตอ้งเปล่ียนการตั้งค่าโทรสารบางอยา่งก่อนท่ีจะสามารถใช้
โทรสารได้

1. ตรวจสอบวา่ระบบโทรศพัทข์องคุณเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) ในหนา้ 160

2. เลือกทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีใชส้ายร่วมกบัโทรสาร

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

● PBX: ระบบชุมสายโทรศพัทย์อ่ย (Private Branch Exchange - PBX)

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

● บริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ: บริการรูปแบบเสียงเรียกเขา้พิเศษจากผูใ้หบ้ริการระบบโทรศพัทข์องคุณ ซ่ึงใหบ้ริการโทรศพัทห์ลายหมายเลขพร้อมเสียงเรียก
เขา้ท่ีแตกต่างกนั

● สายสนทนา: รับสายสนทนาทางหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีคุณจะใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

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

– คุณส่งและรับโทรสารโดยตรงถึงและจากซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชนัต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผา่นทางการเช่ือมต่อแบบ dial-up ใช่หรือไม่

– คุณรับส่งขอ้ความอีเมลบ์นคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

– คุณใชอิ้นเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์โดยผา่นการเช่ือมต่อแบบ dial-up

● เคร่ืองตอบรับ: เคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาจากหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพ์

● บริการฝากขอ้ความเสียง: การสมคัรใชง้านบริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทข์องคุณดว้ยหมายเลขเดียวกบัท่ีคุณใชส้าํหรับการโทรเพื่อรับส่ง
โทรสารจากเคร่ืองพิมพข์องคุณ

3. จากตารางต่อไปน้ี ใหเ้ลือกอุปกรณ์และบริการทั้งหมดท่ีใชง้านไดก้บัการติดตั้งท่ีบา้นหรือสาํนกังานของคุณ จากนั้นดูการตั้งค่าโทรสารท่ีแนะนาํ ในบทน้ีจะมีคาํ
แนะนาํทีละขั้นตอนสาํหรับแต่ละกรณี

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ
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อุปกรณ์หรือบริการอืน่ๆ ทีใ่ช้สายร่วมกบัโทรสาร วธีิการตั้งค่าโทรสารทีแ่นะนํา

DSL PBX บริการเสียงเรียกเข้า
พเิศษ

สายสนทนา โมเดม็ dial-up ของ
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ บริการฝากข้อความ
เสียง

       กรณี A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสาย
สนทนา) ในหนา้ 162

      กรณี B: ตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มี DSL 
ในหนา้ 163

      กรณี C: การตั้งค่าเคร่ืองพิมพท่ี์มีระบบ
โทรศพัท ์PBX หรือสาย ISDN 
ในหนา้ 164

      กรณี D: โทรสารท่ีมีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ
อยูบ่นสายเดียวกนั ในหนา้ 165

      กรณี E: สายท่ีใชโ้ทรศพัท/์โทรสารร่วมกนั 
ในหนา้ 166

     กรณี F: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
วอยซ์เมล ์ในหนา้ 167

      กรณี G: สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ของ
คอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา) 
ในหนา้ 168

     กรณี H: สายสนทนา/โทรสารใชร่้วมกบั
โมเดม็ของคอมพิวเตอร์ ในหนา้ 170

     กรณี I: สายสนทนา/โทรสารท่ีใชร่้วมกบั
เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั ในหนา้ 173

    กรณี J: สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ 
ในหนา้ 174

    กรณี K: สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบั
โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์
เมล ์ในหนา้ 178

กรณ ีA: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากท่ีคุณจะไม่รับสายสนทนา และคุณไม่มีอุปกรณ์อ่ืนเช่ือมต่อกบัสายโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพข์องคุณตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

162 ภาคผนวก B   การตั้งค่าโทรสารเพิ่มเติม THWW



ภาพ B-1  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ทีม่สีายโทรสารแยกต่างหาก

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

4. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีกาํหนดในการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) เคร่ืองพิมพ์
จะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

กรณ ีB: ตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่ ีDSL

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

หมายเหตุ: หากคุณใชส้าย DSL แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ คุณจะไม่สามารถส่งและรับโทรสารดว้ยเคร่ืองพิมพไ์ด้
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ภาพ B-2  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสญัญาณ DSL (หรือ ADSL) และสายโทรศพัทจ์ากผูใ้หบ้ริการ DSL ของคุณ

3 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบั DSL

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. ต่อปลายดา้นหน่งของสายโทรศพัทก์บัตวักรอง DSL และต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

คุณอาจตอ้งเตรียมสายโทรศพัทเ์พิ่มเติมสาํหรับรูปแบบน้ี

3. ต่อสายโทรศพัทเ์พิ่มเติมจากตวัแยกสญัญาณ DSL ช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีC: การตั้งค่าเคร่ืองพมิพ์ทีม่รีะบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN

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

● หากคุณใชอุ้ปกรณ์แปลงสญัญาณ/อะแดปเตอร์ขั้วต่อ PBX หรือ ISDN ใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองพิมพก์บัพอร์ตท่ีออกแบบมาสาํหรับใชก้บัโทรสารและโทรศพัท ์
นอกจากนั้น ควรตรวจสอบดว้ยวา่ ไดต้ั้งค่าอะแดปเตอร์ขั้วต่อไวท่ี้ประเภทสวติชท่ี์ถกูตอ้งสาํหรับใชใ้นประเทศ/ภมิูภาคของคุณ หากทาํได้
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หมายเหตุ: ระบบ ISDN บางระบบจะยอมใหคุ้ณกาํหนดพอร์ตสาํหรับอุปกรณ์โทรศพัทโ์ดยเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น คุณอาจจะกาํหนดพอร์ตหน่ึงสาํหรับโทรศพัท์
และกลุ่มโทรสาร 3 และอีกพอร์ตหน่ึงเป็นพอร์ตอเนกประสงค ์หากคุณพบปัญหาขณะเช่ือมต่อพอร์ตโทรสาร/โทรศพัทข์องอุปกรณ์แปลงสญัญาณ ISDN ให้
ลองใชพ้อร์ตท่ีกาํหนดใหเ้ป็นพอร์ตอเนกประสงค ์ซ่ึงอาจจะระบุวา่ "multi-comb" หรือคาํอ่ืนท่ีมีความหมายในทาํนองเดียวกนั

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัท ์PBX ใหต้ั้งเสียงเรียกสายซอ้นเป็น "ปิด"

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

● หากคุณใชร้ะบบ PBX ใหก้ดหมายเลขเพื่อไปสู่ระบบโทรศพัทภ์ายนอกก่อนท่ีจะกดหมายเลขโทรสาร

● คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

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

ภาพ B-3  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. เปล่ียนการตั้งค่า Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) ใหต้รงกบัรูปแบบท่ีบริษทัโทรศพัทก์าํหนดมาใหส้าํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ

หมายเหตุ: ตามค่าเร่ิมตน้ เคร่ืองพิมพไ์ดถ้กูกาํหนดใหต้อบรับเสียงเรียกเขา้ทุกรูปแบบ หากคุณไม่ตั้งค่าให ้Distinctive Ring (เสียงเรียกเข้าเฉพาะ) 
ตรงกบัรูปแบบเสียงเรียกเขา้ท่ีกาํหนดสาํหรับหมายเลขโทรสารของคุณ เคร่ืองพิมพอ์าจตอบรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสาร หรืออาจไม่ตอบรับสายใดๆ
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คาํแนะนํา: คุณสามารถใชคุ้ณสมบติั Ring Pattern Detection (การตรวจสอบรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับ) ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพเ์พื่อตั้งค่า
สญัญาณเพื่อตอบรับเฉพาะ ดว้ยคุณสมบติัน้ี เคร่ืองพิมพจ์ะจดจาํและบนัทึกรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับของสายเรียกเขา้ และกาํหนดรูปแบบสญัญาณเพื่อตอบรับท่ี
กาํหนดโดยบริษทัโทรศพัทข์องคุณเพื่อรับโทรสาร สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี การเปล่ียนรูปแบบเสียงเรียกเขา้ใหเ้ป็นเสียงเรียกเขา้เฉพาะ ในหนา้ 65

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

5. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีE: สายทีใ่ช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกนั
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณไม่มีอุปกรณ์สาํนกังานอ่ืนๆ (หรือบริการขอ้ความเสียง) บนสายโทรศพัท ์ใหติ้ดตั้ง
เคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

ภาพ B-4  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกนั

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. โปรดปฏิบติัตามวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี:

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

● หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบอนุกรม คุณอาจเสียบสายโทรศพัทโ์ดยตรงท่ีดา้นบนของสายเคเบิลของเคร่ืองพิมพท่ี์มีปลัก๊เสียบผนงัมาพร้อมกนั

3. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:
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● หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีน้ี เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถแยกระหวา่งสาย
สนทนากบัสายโทรสารได ้หากคุณไม่แน่ใจวา่สายท่ีเรียกเขา้นั้นเป็นสายสนทนาหรือไม่ คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หากตอ้งการติดตั้ง
เคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

4. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีF: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัวอยซ์เมล์
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และคุณยงัสมคัรใชบ้ริการขอ้ความเสียงผา่นทางบริษทัโทรศพัทอี์กดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์าม
ท่ีอธิบายในหวัขอ้น้ี

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรับโทรสารอตัโนมติัได ้หากบริการวอยซ์เมลข์องคุณใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บโทรสาร คุณจะตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ซ่ึง
หมายความวา่ คุณตอ้งเป็นผูรั้บโทรสารท่ีเขา้มา หากคุณตอ้งการรับโทรสารอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 
หรือขออีกสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

ภาพ B-5  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบับริการข้อความเสียง

1. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

2. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

3. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได ้คุณตอ้งเร่ิมส่งโทรสารดว้ยตนเองก่อนท่ีบริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะจะรับสาย
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หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีG: สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา)
หากคุณมีสายโทรสารท่ีไม่รับสายสนทนาและมีโมเดม็คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัสายน้ี ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

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

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● การติดตั้งเคร่ืองพิมพร่์วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณกาํลงัใชส้ายโทรศพัทเ์สน้เดียวกนัเพื่อส่งโทรสารและต่อกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามวธีิการเหล่าน้ีในการติดตั้งเคร่ืองพิมพ์

ภาพ B-6  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

4. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น
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หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชบ้ริการ DSL และใชส้ายโทรศพัทน์ั้นเพื่อส่งโทรสาร ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์เสียบปลายสายอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

4 โมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

5 Computer (คอมพิวเตอร์)

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

ภาพ B-7  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน
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การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

2. ต่อปลายดา้นหน่งของสายโทรศพัทก์บัตวักรอง DSL และต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

4. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

6. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีH: สายสนทนา/โทรสารใช้ร่วมกบัโมเดม็ของคอมพวิเตอร์
การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับรับและส่งโทรสารและสายสนทนา ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของคุณ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

ภาพ B-8  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน
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ภาพ B-9  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

4 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

5 โทรศพัท์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. คุณจะตอ้งกาํหนดวา่จะใหเ้คร่ืองพิมพต์อบรับสายแบบอตัโนมติัหรือตอ้งการรับสายดว้ยตนเอง โดย:
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● หากคุณติดตั้งเคร่ืองพิมพใ์หต้อบรับสายอตัโนมตั ิเคร่ืองพิมพจ์ะรับสายเรียกเขา้และรับโทรสารทั้งหมด ในกรณีน้ี เคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถแยกระหวา่งสาย
สนทนากบัสายโทรสารได ้หากคุณไม่แน่ใจวา่สายท่ีเรียกเขา้นั้นเป็นสายสนทนาหรือไม่ คุณตอ้งรับสายก่อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับ หากตอ้งการติดตั้ง
เคร่ืองพิมพใ์หรั้บสายอตัโนมติั ใหเ้ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

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

7. รันการทดสอบโทรสาร

หากคุณรับสายโทรศพัทก่์อนท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับและไดย้นิเสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสาร คุณจะตอ้งตอบรับสายโทรสารดว้ยตวัเอง

หากคุณใชส้ายโทรศพัทข์องคุณสาํหรับสายสนทนา การรับและส่งโทรสาร และโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํเหล่าน้ีเพื่อตั้งค่าโทรสารของ
คุณ

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกนักบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

ใชค้าํแนะนาํเหล่าน้ีหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีโมเดม็ DSL/ADSL

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 โทรศพัท์

5 โมเดม็ DSL/ADSL

6 Computer (คอมพิวเตอร์)

7 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

หมายเหตุ: คุณจาํเป็นตอ้งซ้ือตลบัแยกสายแบบขนาน ตลบัแยกสายแบบขนานมีพอร์ต RJ-11 หน่ึงพอร์ตท่ีดา้นหนา้และพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหลงั อยา่
ใชต้ลบัแยกสายโทรศพัทส์องสาย ตลบัแยกแบบอนุกรม หรือตลบัแยกสายแบบขนานชนิดท่ีมีพอร์ต RJ-11 สองพอร์ตท่ีดา้นหนา้และหน่ึงปลัก๊ท่ีดา้นหลงั
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ภาพ B-10  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอ DSL ฟิลเตอร์จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL ของคุณ

หมายเหตุ: โทรศพัทใ์นส่วนอ่ืนของท่ีพกัอาศยั/สาํนกังานท่ีใชห้มายเลขเดียวกบับริการ DSL จะตอ้งถูกเช่ือมต่อเขา้กบัตวัแยกสญัญาณ DSL เพิ่มเติมเพื่อไม่
ใหมี้เสียงรบกวนในขณะท่ีกาํลงัสนทนา

2. ต่อปลายดา้นหน่งของสายโทรศพัทก์บัตวักรอง DSL และต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3. หากคุณใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบขนาน ใหถ้อดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ ์แลว้เช่ือมต่อโทรศพัทเ์ขา้กบัพอร์ตน้ี

4. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. รันการทดสอบโทรสาร

เม่ือโทรศพัทด์งัข้ึน เคร่ืองพิมพจ์ะตอบรับโดยอตัโนมติัหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนตามจาํนวนท่ีคุณตั้งไวใ้นการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) 
เคร่ืองพิมพจ์ะเร่ิมส่งสญัญาณการรับโทรสารไปยงัเคร่ืองส่งโทรสารและรับโทรสาร

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีI: สายสนทนา/โทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัเคร่ืองตอบรับอตัโนมตัิ
หากคุณรับสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อกบัเคร่ืองตอบรับท่ีรับสายสนทนาดว้ยหมายเลขโทรศพัทน้ี์ ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพต์ามท่ี
อธิบายไวใ้นส่วนน้ี

ภาพ B-11  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

THWW การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศพัทแ์บบขนาน) 173



3 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

4 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัสายสนทนา/สายโทรสารทีม่เีคร่ืองตอบรับ

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

2. ถอดสายเคร่ืองตอบรับของคุณจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ 
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

3. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

4. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพื่อความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับ คุณสามารถซ้ือและใชต้ลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพื่อต่อทั้งสายเคร่ืองตอบ
รับและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

5. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

6. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

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

8. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

กรณ ีJ: สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็คอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ
หากคุณรับทั้งสายสนทนาและสายโทรสารจากหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนั และเช่ือมต่อโมเดม็คอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับเขา้กบัสายโทรศพัทน้ี์ดว้ย ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพ์
ของคุณตามท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้น้ี

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

● สายสนทนา/สายโทรสารท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

● สายโทรสาร/สายสนทนาท่ีใชร่้วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเคร่ืองตอบรับ
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สายสนทนา/สายโทรสารทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ dial-up ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

ภาพ B-12  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

ภาพ B-13  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 พอร์ตโทรศพัท ์"IN" ท่ีคอมพิวเตอร์

3 พอร์ตโทรศพัท ์"OUT" ท่ีคอมพิวเตอร์

4 ต่อสายโทรศพัทก์บัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

6 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั

7 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. ถอดปลัก๊เคร่ืองตอบรับออกจากแจค็เสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั และเช่ือมต่อกบัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัคอมพิวเตอร์ (โมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์)
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4. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5. (เลือกได)้ หากเคร่ืองตอบรับไม่มีโทรศพัทใ์นตวั เพื่อความสะดวก คุณควรจะต่อเคร่ืองโทรศพัทก์บัเคร่ืองตอบรับโดยต่อท่ีพอร์ต "OUT"

หมายเหตุ: หากไม่สามารถต่อสายนอกเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองตอบรับ คุณสามารถซ้ือและใชต้ลบัแยกสายแบบขนาน (หรือตวัต่อพว่ง) เพื่อต่อทั้งสายเคร่ืองตอบ
รับและโทรศพัทเ์ขา้กบัเคร่ืองพิมพ ์คุณสามารถใชส้ายโทรศพัทท์ัว่ไปสาํหรับการเช่ือมต่อในส่วนน้ี

6. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

7. เปิดใชง้านการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

8. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

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

10. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

สายโทรสาร/สายสนทนาทีใ่ช้ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์และเคร่ืองตอบรับ

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ตวัแยกสายแบบขนาน

3 ตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL

4 เคร่ืองตอบรับอตัโนมติั
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5 โทรศพัท ์(ทางเลือก)

6 โมเดม็ DSL/ADSL

7 Computer (คอมพิวเตอร์)

8 สายโทรศพัทเ์ช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

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

ภาพ B-14  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ร่วมกบัโมเดม็ DSL/ADSL ของคอมพวิเตอร์

1. โปรดขอตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL จากผูใ้หบ้ริการระบบ DSL/ADSL ของคุณ

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

2. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัตวักรอง DSL/ADSL แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

3. การเช่ือมต่อตวัแยกสญัญาณ DSL/ADSL เขา้กบัตวัแยกสาย

4. ถอดสายเคร่ืองตอบรับจากช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั และเสียบเขา้กบัพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: หากคุณไม่เช่ือมต่อเคร่ืองตอบรับของคุณเขา้กบัเคร่ืองพิมพโ์ดยตรง เสียงสญัญาณโทรสารจากเคร่ืองส่งโทรสารอาจจะถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ืองตอบรับ 
และคุณอาจไม่ไดรั้บโทรสารจากเคร่ืองพิมพน้ี์

5. การเช่ือมต่อโมเดม็ DSL เขา้กบัตวัแยกสายแบบขนาน

6. การเช่ือมต่อตวัแยกสายแบบขนานเขา้กบัช่องเสียบสายบนผนงั

7. กาํหนดใหเ้คร่ืองตอบรับรับสายหลงัจากเสียงเรียกเขา้ดงัข้ึนสองถึงสามคร้ัง

8. เปล่ียนการตั้งค่า Rings to Answer (เสียงเรียกเข้า) ท่ีเคร่ืองพิมพเ์ป็นจาํนวนเสียงเรียกเขา้สูงสุดท่ีเคร่ืองพิมพจ์ะสามารถรองรับได้

หมายเหตุ: จาํนวนคร้ังของเสียงเรียกเขา้สูงสุดจะแตกต่างกนัไปตามประเทศ/พื้นท่ี

9. รันการทดสอบโทรสาร

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

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ

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

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถรับโทรสารอตัโนมติัได ้หากบริการวอยซ์เมลข์องคุณใชห้มายเลขโทรศพัทเ์ดียวกบัท่ีใชรั้บโทรสาร คุณจะตอ้งรับโทรสารดว้ยตนเอง ซ่ึง
หมายความวา่ คุณตอ้งเป็นผูรั้บโทรสารท่ีเขา้มา หากคุณตอ้งการรับโทรสารอตัโนมติั โปรดติดต่อบริษทัใหบ้ริการโทรศพัทข์องคุณเพื่อสมคัรใชบ้ริการเสียงเรียกเขา้เฉพาะ 
หรือขออีกสายโทรศพัทแ์ยกต่างหากสาํหรับโทรสาร

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

การติดตั้งเคร่ืองพิมพก์บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสองวธีิท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนพอร์ตโทรศพัทบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณ ก่อนท่ีคุณจะเร่ิม ใหต้รวจเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูวา่เคร่ืองมีพอร์ตโทรศพัทห์น่ึงหรือสองพอร์ต

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

ภาพ B-15  ตวัอยา่งของตวัแยกคู่ขนาน

● หากคอมพิวเตอร์มีพอร์ตโทรศพัทอ์ยูส่องพอร์ต ใหติ้ดตั้งเคร่ืองพิมพด์งัต่อไปน้ี:

ภาพ B-16  ภาพดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

1 ช่องเสียบสายโทรศพัทท่ี์ผนงั

2 ใชส้ายโทรศพัทท่ี์ใหม้าในกล่องพร้อมกบัเคร่ืองพิมพ ์เพื่อเช่ือมต่อกบัพอร์ต 1-LINE

คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ
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3 คอมพิวเตอร์พร้อมโมเดม็

4 โทรศพัท์

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์บนสายโทรศัพท์สายเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ทีม่พีอร์ตโทรศัพท์สองพอร์ต

1. ถอดปลัก๊สีขาวออกจากพอร์ต 2-EXT ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

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

3. เช่ือมต่อโทรศพัทก์บัพอร์ต "OUT" ท่ีดา้นหลงัของโมเดม็ dial-up ของคอมพิวเตอร์

4. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายโทรศพัทก์บัช่องเสียบสายโทรศพัทบ์นผนงั แลว้ต่อปลายอีกดา้นกบัพอร์ต 1-LINE ท่ีดา้นหลงัของเคร่ืองพิมพ์

หมายเหตุ: คุณอาจตอ้งเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบัอะแดปเตอร์สาํหรับประเทศ/ภมิูภาคของคุณ

5. หากคุณตั้งค่าซอฟตแ์วร์โมเดม็ใหรั้บโทรสารเขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมติั ใหปิ้ดการตั้งค่านั้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่ปิดการตั้งค่าการรับโทรสารอตัโนมติัในซอฟตแ์วร์โมเดม็ เคร่ืองพิมพจ์ะไม่สามารถรับโทรสารได้

6. ปิดการตั้งค่า Auto Answer (ตอบรับอตัโนมตั)ิ

7. รันการทดสอบโทรสาร

คุณตอ้งใหมี้ผูร้อรับสายโทรสารท่ีเขา้มา เพราะเคร่ืองพิมพไ์ม่สามารถรับโทรสารได้

หากคุณพบปัญหาในการติดตั้งเคร่ืองพิมพท่ี์มีอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูใ้หบ้ริการหรือผูจ้าํหน่ายในประเทศของคุณ
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การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร
คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าโทรสารของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะของเคร่ืองพิมพว์า่ไดรั้บการติดตั้งอยา่งถกูตอ้งสาํหรับโทรสาร ทาํการทดสอบน้ีหลงัจากคุณติดตั้ง
เคร่ืองพิมพส์าํหรับการใชโ้ทรสารเรียบร้อยแลว้ การทดสอบมีดงัน้ี:

● ทดสอบฮาร์ดแวร์เคร่ืองโทรสาร

● ตรวจสอบวา่ไดต่้อสายโทรศพัทป์ระเภทท่ีถกูตอ้งเขา้กบัเคร่ืองพิมพ์

● ตรวจสอบวา่สายโทรศพัทเ์สียบเขา้ไปในพอร์ตท่ีถกูตอ้งหรือไม่

● ตรวจสอบสญัญาณการโทร

● ตรวจสอบหาสายโทรศพัทท่ี์สามารถใชไ้ด้

● ตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อสายโทรศพัท์

เคร่ืองพิมพจ์ะพิมพร์ายงานท่ีมีผลลพัธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบผดิพลาด ใหต้รวจสอบรายงานเพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ และทาํการทดสอบอีก
คร้ัง

การทดสอบการตั้งค่าโทรสารผ่านแผงควบคุมของเคร่ืองพมิพ์

1. การติดตั้งเคร่ืองพิมพส์าํหรับการรับและส่งโทรสารตามขั้นตอนการติดตั้งภายในบา้นหรือสาํนกังาน

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตลบับรรจุหมึกไดรั้บการติดตั้งแลว้ และป้อนกระดาษขนาดเตม็แผน่ลงในถาดป้อนกระดาษเขา้ก่อนทาํการทดสอบ

3. ท่ีแผงควบคุมของเคร่ืองพิมพ ์กดเลือก โทรสาร

4. แตะ Setup (การตั้งค่า)

5. กดเลือก Tools (เคร่ืองมอื) จากนั้นกดเลือก การทดสอบโทรสาร

เคร่ืองพิมพจ์ะแสดงสถานะของการทดสอบบนจอแสดงผลและพิมพร์ายงาน

6. ทบทวนรายงาน

● หากผลการทดสอบผา่น แต่คุณยงัพบปัญหาเก่ียวกบัการรับและส่งโทรสาร ใหต้รวจสอบการตั้งค่างโทรสารท่ีแสดงในรายงานเพื่อตรวจสอบวา่การตั้งค่า
นั้นถกูตอ้ง การตั้งค่าโทรสารเป็นค่าวา่หรือไม่ถกูตอ้งอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาในการรับและส่งโทรสาร

● หากการทดสอบลม้เหลว ใหท้บทวนรายงานเพื่อหาขอ้มูลท่ีจะใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
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